Pluimvee &
Sierhoender

voeders

Kasper Faunafood, een merk van Arie Blok Diervoeding
Postbus 30 · 3440 AA Woerden

www.kasperfaunafood.nl

Kasper Faunafood is het merk waaronder
Arie Blok Diervoeding een breed
assortiment van kwalitatief hoogwaardige
voeders voor hobby-, gezelschaps- en
exotische dieren op de markt brengt in
binnen- en buitenland. In de afgelopen
decennia hebben vele hobbyisten, maar
zeker ook de meer beroepsmatige
gebruikers zoals dierentuinen, kwekers en
fokkers, met voeders van Kasper
Faunafood de beste resultaten bereikt
met hun dieren.
Ons uitgangspunt is altijd: wat eet het
dier in zijn natuurlijke omgeving. Bij het
samenstellen van de voeders wordt hier
rekening mee gehouden, alsmede aan de
voedingsbehoefte. Grondstoffen worden
zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd
op gehaltes en voedingswaarde om er
zeker van te zijn dat er uitsluitend eerste
kwaliteit wordt verwerkt.
Arie Blok diervoeding is GMP+
gecertificeerd en procedures
worden door gecertificeerde
laboratoria gecontroleerd.
Met Kasper Faunafood gevoerde dieren
leveren topprestaties.
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Kippen en sierhoenders
Het voer voor kippen en sierhoenders moet zoveel mogelijk voorzien in de natuurlijke
behoefte. In de natuur bestaat de voeding van kippen en sierhoenders hoofdzakelijk uit
granen, zaden, vruchten, bessen, delen van planten, kleine steentjes en aanvullend
dierlijke voeding zoals wormen en torretjes.
De hoeveelheid die kippen en sierhoenders eten is afhankelijk van het ras, het formaat, de
leeftijd, eiproductie en het seizoen. Bijvoorbeeld in de wintermaanden wordt er meer
gegeten dan in de zomermaanden. Zeker als de dieren eieren leggen. Kasper Faunafood
heeft een brede range aan voeders voor kippen en sierhoenders.

Pluimveevoeders

4-15

Sierhoendervoeders

16-23
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Pluimveevoeders
De Kasper Faunafood pluimveevoeders zijn speciaal ontwikkeld voor kippen die worden
gewaardeerd om hun levendigheid rondom het huis. Die rustig rondscharrelen en af toe
of elke dag een vers eitje leggen. Het voeren van kippen is een gezellige bezigheid, ze
reageren altijd enthousiast als ze gevoerd worden. Kippen zijn wel geneigd om eerst het
lekkerste te eten. Bijvoorbeeld de granen, zaden en vlokreeftjes. Deze ingrediënten in de
Kasper Faunafood voeder zijn zelfs zo lekker dat je er kippen handtam mee kunt maken!

Kuikens
Voor het grootbrengen van kuikens zijn er
verschillende soorten opfokvoeders beschikbaar.
Vanaf dag 1 kunnen kuikens gevoerd worden met
de Kuikenopfokmeel 1 of Kuikenopfokkruimel 1.
Vanaf 10 weken leeftijd adviseren wij over te
schakelen naar de Kuikenopfokkorrel 2, tot een
leeftijd van 20 weken.
Ook is het mogelijk om gedurende de hele
opfokperiode één type voeder te geven. De
Kuiken Multimix is hiervoor ontwikkeld. Na 20
weken leeftijd kunnen ze gevoerd gaan worden
met één van de voeders voor volwassen kippen.
Voedingsadvies
> Alle voeders voor kuikens kunnen onbeperkt
worden verstrekt
> Zorg altijd voor voldoende en vers drinkwater
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Kuikenopfokmeel 1

Kuikenopfokkruimel 1
Artikelnr.
Productvorm
Inhoud

600120
kruimel
20 kg

> Onbeperkt te verstrekken tijdens de
opfokperiode van 0-10 weken leeftijd
> Uitgebalanceerde samenstelling die een
gezonde groei en mooie bevedering van
pasgeboren kuikens bevordert
> Kruimelvoeder waardoor dit product perfect
opgenomen wordt vanaf de eerste dag
> Bevat kruidenextract voor ondersteuning van
de darmgezondheid en gezonde spijsvertering

Artikelnr.

600320

Productvorm

meel

Inhoud

20 kg

> Onbeperkt te verstrekken tijdens de
opfokperiode van 0-10 weken leeftijd
> Uitgebalanceerde samenstelling die een
gezonde groei en mooie bevedering van
pasgeboren kuikens bevordert
> Meelvoeder waardoor dit product perfect
opgenomen wordt vanaf de eerste dag
> Bevat kruidenextract voor ondersteuning van
de darmgezondheid en gezonde spijsvertering
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Pluimveevoeders
Kuiken Multimix

Kuikenopfokkorrel 2
Artikelnr.

600220

Productvorm

korrel

Productvorm

Inhoud

20 kg

Inhoud

> Onbeperkt te verstrekken tijdens de
opfokperiode van 10-20 weken leeftijd
> Uitgebalanceerde samenstelling die een
gezonde groei en mooie bevedering van de
kuikens bevordert
> Klein korreltje (2,5 mm) dat de overgang naar
volwassenvoeder soepel laat verlopen
> Bevat kruidenextract voor ondersteuning van
de darmgezondheid en gezonde spijsvertering
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Artikelnr.

600520
granenmengeling + kruimel
20 kg

> Onbeperkt te verstrekken tijdens de
opfokperiode van 0-20 weken leeftijd
> Eén voeder voor de hele groeiperiode van
kuiken tot jonge (leg)kip
> Vlotte opname vanaf de eerste dag
> Bevat kruidenextract voor ondersteuning van
de darmgezondheid en gezonde spijsvertering

Kuikenzaad Grof

Kuikenzaad Fijn
Artikelnr.
Productvorm
Inhoud

376020
granenmengeling
20 kg

> Zuivere, gevarieerde mengeling van fijn
gebroken granen maïs, tarwe, gerst en
gebroken gepelde haver met fijn milletzaad
> Verstrekken naast een volledig voeder,
maximaal 25% van de dagelijkse gift
> Bij voorkeur uitstrooien voor stimulering van
het scharrelgedrag
> Geschikt voor kuikens van kleine rassen

Kruidenextract
In de opfokvoeders van Kasper Faunafood
worden kruidenextracten ingezet om de
gezondheid van het maagdarmkanaal op een
natuurlijke wijze te ondersteunen.

Artikelnr.
Productvorm
Inhoud

377020
granenmengeling
20 kg

> Zuivere, gevarieerde mengeling van gebroken
granen maïs, tarwe, gerst en met hele gepelde
haver en sorghum (milocorn)
> Verstrekken naast een volledig voeder,
maximaal 25% van de dagelijkse gift
> Bij voorkeur uitstrooien voor stimulering van
het scharrelgedrag
> Geschikt voor kuikens van middelgrote en
grote rassen

Hiermee wordt de groei en de ontwikkeling van
uw waardevolle kuikens positief beïnvloed en
kunnen uw dieren uitgroeien tot prachtige,
robuuste en gezonde volwassen dieren.
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Pluimveevoeders
Volwassen pluimvee
Vanaf 20 weken leeftijd kunnen kippen gevoerd
worden met voeders voor volwassen pluimvee.
De Pluimveekorrel is een uitgebalanceerde
onderhoudskorrel voor kippen die geen of slechts
af en toe een ei leggen. Uw kippen blijven er
mooi en gezond gezond bij.
Hetzelfde geldt voor de Multimix Kip en Multimix
Krielkip voeders. Dit zijn granenmengelingen met
een vitaminen- en mineralenkorreltje. De Vitamix
Kip en Vitamix Krielkip zijn extra rijke
granenmengelingen met een vitaminen- en
mineralenkorreltje en bevatten dierlijk eiwit in de
vorm van vlokreeftjes (gammarus). Een ware
traktatie voor kippen.
Voor kippen die elke dag een eitje leggen zijn de
producten Legkorrel, Legmeel en
4-Granenscharrelmeel heel geschikt. Met deze
voeders houdt een kip het lang vol om eieren te
leggen met een sterke eischaal en een mooie
dooierkleur.
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Naastgenoemde voeders zijn zogenaamde
volledige voeders. Ze bevatten alle
voedingsstoffen inclusief vitaminen, mineralen
en sporenelementen die nodig zijn voor een
goede gezondheid.
Naast deze voeders zijn er ook verschillende
soorten granenmengelingen om bij te voeren.
Het verstrekken van granenmengelingen
stimuleert het scharrelgedrag en draagt bij aan
het welzijn van de kippen.
Voedingsadvies:
> Voor hoeveelheden zie het voedingsschema op
pagina 14
> Zorg altijd voor voldoende en vers drinkwater
> Verstrek grit en maagkiezel om de granen in de
spiermaag goed te kunnen vermalen, alleen
nodig indien niet aanwezig in de dagelijkse
voeding
> Groenvoer alleen in kleine hoeveelheden
verstrekken

Legkorrel

Pluimveekorrel
Artikelnr.

601520

Artikelnr.

601820

Productvorm

korrel

Productvorm

korrel

Inhoud

20 kg

Inhoud

20 kg

> Uitgebalanceerde onderhoudskorrel (3 mm)
voor pluimvee
> Te verstrekken vanaf 20 weken leeftijd
> Door korrelvorm is selectief eetgedrag niet
mogelijk
> Geef naast dit voeder maximaal 25%
granenmengeling ter bevordering van het
scharrelgedrag

> Hoogwaardige legkorrel (3 mm) voor kippen
die veel eieren leggen
> Te verstrekken vanaf het eerste ei
> Voor elke dag een ei met een sterke eischaal
en mooie dooierkleur
> Door korrelvorm is selectief eetgedrag niet
mogelijk
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Pluimveevoeders
4-Granenscharrelmeel

Legmeel
Artikelnr.

601720

601620

Productvorm

meel

Productvorm

meel

Inhoud

20 kg

Inhoud

20 kg

> Hoogwaardig legmeel voor kippen die veel
eieren leggen
> Te verstrekken vanaf het eerste ei
> De mooi fijne structuur zorgt voor een rustige
langdurige voeropname
> Voor elke dag een ei met een sterke eischaal
en mooie dooierkleur
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Artikelnr.

> Hoogwaardig scharrelmeel voor kippen die
veel eieren leggen
> Een combinatie van legmeel en vier zuivere
granen in de vorm van gebroken maïs, hele
tarwe, gerst en sorghum (milocorn)
> Te verstrekken vanaf het eerste ei
> De mooie grove structuur zorgt voor een
goede en rustige opname en stimuleert het
scharrelgedrag
> Voor elke dag een ei met een sterke eischaal
en mooie dooierkleur

Vitamix Smulmix

Multimix Kip | Multimix Krielkip
Artikelnr.
Productvorm
Inhoud

615620 | 615820
granenmengeling met korrel
20 kg

> Mengeling van gebroken granen en erwten,
sorghum, zonnepitten, grit en een vitaminenmineralenkorrel
> Gemakkelijk te voeren: granenmengeling en
korrel (2,5 mm) in één product
> Bevat maagkiezel en grit dat helpt om het
voer in de maag te verkleinen en te verteren
> In de Krielkip-versie zijn de granen fijner
gebroken dan in de gewone Multimix Kipversie

Artikelnr.
Productvorm
Inhoud

6140
granenmengeling met vlokreeftjes
0,6 kg

> Mengeling van fijne gebroken maïs, gepelde
haver, sorghum, zaden, zonnebloempitten,
erwten en vlokreeftjes
> Een gezonde lekkernij voor (kriel)kippen om ze
handtam te maken
> Bevat dierlijk eiwit in de vorm van vlokreeftjes
(gammarus) dat bijdraagt aan een goede
conditie
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Pluimveevoeders
Multigraan Kip

Vitamix Kip | Vitamix Krielkip
Artikelnr.
Productvorm
Inhoud

6142 | 6143
granenmengeling met korrel
en vlokreeftjes

Productvorm
Inhoud

379020
granenmengeling
20 kg

3 kg

> Rijke mengeling van gebroken granen en
erwten, sorghum, zonnepitten, millet, zaden,
grit en een vitaminen-mineralenkorrel
> Bevat dierlijk eiwit in de vorm van vlokreeftjes
(gammarus) dat bijdraagt aan een goede
conditie
> Gemakkelijk te voeren: granenmengeling en
korrel (2,5 mm) in één product
> Bevat maagkiezel en grit dat helpt om het
voer in de maag te verkleinen en te verteren
> In de Krielkip-versie zijn de granen fijner
gebroken dan in de gewone Vitamix Kip-versie
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Artikelnr.

> Zuivere, gevarieerde granenmengeling van
hele tarwe, gebroken maïs, sorghum
(milocorn), zonnebloempitten en gebroken
erwten
> Verstrekken naast een volledig voeder,
maximaal 25% van de dagelijkse gift
> Bij voorkeur uitstrooien voor stimulering van
het scharrelgedrag
> Bevat maagkiezel en grit dat helpt om het
voer in de maag te verkleinen en te verteren
> Een gemengd graan zonder gerst

Gemengd Graan Hele Maïs

Gemengd Graan Gebroken Maïs
Artikelnr.
Productvorm
Inhoud

384020
granenmengeling
20 kg

> Zuivere granenmengeling van hele tarwe,
gebroken maïs, hele gerst en sorghum
(milocorn)
> Verstrekken naast een volledig voeder,
maximaal 25% van de dagelijkse gift
> Bij voorkeur uitstrooien voor stimulering van
het scharrelgedrag
> Aanbevolen voor kippen van kleine en
middelgrote rassen

Artikelnr.
Productvorm
Inhoud

383020
granenmengeling
20 kg

> Zuivere granenmengeling van hele tarwe, hele
maïs, hele gerst en sorghum (milocorn)
> Verstrekken naast een volledig voeder,
maximaal 25% van de dagelijkse gift
> Bij voorkeur uitstrooien voor stimulering van
het scharrelgedrag
> Aanbevolen voor kippen van grote rassen
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Pluimveevoeders
De voederopname is afhankelijk van ras en leeftijd, maar vooral van de grootte (gewicht) van de kippen
en het aantal eieren dat ze per week leggen. Onderstaand voedingsschema kan als leidraad worden
aangehouden.

Voedingsschema Pluimvee
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Lichaams
gewicht in
grammen

Ras voorbeelden

500 - 1000

Eieren per week
0 -1

3

5

elke dag

Sebright Kriel, Antwerps
Baardkriel, Zijdehoen Kriel,
Chabo Kriel, Hollandse Kriel,
Oud Engelse Vechtkriel

20 gr/dag

70 gr/dag

80 gr/dag

90 gr/dag

1000 - 2000

Hollands Hoen, Hollands
Kuifhoen

40 gr/dag

80 gr/dag

90 gr/dag

100 gr/dag

2000 - 3000

Barnevelder, Leghorn

60 gr/dag

110 gr/dag

120 gr/dag

130 gr/dag

3000 en meer

Brahma, New Hampshire,
Orpington

80 gr/dag

130 gr/dag

140 gr/dag

150 gr/dag

Soorten voeding
Meel
De mooie grove structuur zorgt voor een goede en rustige
opname.

Kruimel
Kruimelvoeder waardoor het perfect opgenomen wordt
vanaf de eerste dag.

(Opfok)korrel
Door korrelvorm is selectief eetgedrag niet mogelijk.

Gemengd graan
Bij voorkeur uitstrooien voor stimulering van het scharrelgedrag.

Mix
Een samengesteld product van granen, een korrel of meel, en
eventueel vlokreeftjes.
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Sierhoendervoeders
De Kasper Faunafood sierhoendervoeders zijn ondergebracht in de Gallus-lijn. Het zijn
speciale voeders die zijn ontwikkeld om te voldoen aan de bijzondere eisen die aan
sierhoenders worden gesteld. Zoals met betrekking tot een prachtige bevedering en mooie
natuurlijke kleuring van snavel, kam, poten en veren. Of zoals met betrekking tot het
grootbrengen van kuikens van heel specifieke sierhoenderrassen.
Onder sierhoenders worden alle fazantensoorten,
pauwen, kalkoenen, patrijzen, parelhoenders,
kwartels, en oude landhoenderrassen gerekend.
Liefhebbers en fokkers van sierhoenders bereiken
al decennia lang de beste resultaten met het
gebruik van de Gallus-producten van Kasper
Faunafood.

Sierhoenderkuikens
Voor het grootbrengen van sierhoenderkuikens
zijn er verschillende soorten opfokvoeders
beschikbaar. Vanaf dag 1 kunnen ze gevoerd
worden met Gallus 1 Opfokmeel of met Gallus
Superstart Opfokkruimel. De Gallus 1 Opfokmeel
adviseren wij te verstrekken tot een leeftijd van
10 weken om vervolgens over te schakelen op de
Gallus 2 Opfokkorrel. De Opfokkruimel is er
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speciaal voor kuikens die een extra hoog
eiwitdieet nodig hebben, zoals pauwen, fazanten,
kwartels en kalkoenen. Dit voeder is bedoeld
voor de eerste 4 levensweken. Vanaf 4 weken
leeftijd adviseren wij om geleidelijk over te
schakelen naar Gallus 2 Opfokkorrel.
Met deze werkwijze wordt een rustige, gezonde
opfok van de waardevolle sierhoenderkuikens
gerealiseerd. Na 20 weken leeftijd kunnen ze
gevoerd gaan worden met één van de Gallusvoeders voor volwassen sierhoenders.
Voedingsadvies opfokvoeders
> Alle voeders voor sierhoenderkuikens kunnen
onbeperkt worden verstrekt
> Zorg altijd voor voldoende en vers drinkwater

Gallus Superstart Opfokkruimel
Faunabiobalance®
Artikelnr.

Onder de noemer Faunabiobalance®
worden in de Gallus Opfokvoeders
kruidenextracten en middellange keten
vetzuren ingezet om de gezondheid van
het maagdarmkanaal op een natuurlijke
wijze te ondersteunen. Hiermee wordt de
groei en de ontwikkeling van uw
waardevolle sierhoenderkuikens positief
beïnvloed en kunnen uw dieren uitgroeien
tot prachtige, robuuste en gezonde
volwassen dieren.

Productvorm
Inhoud

609920
kruimel
20 kg

> Onbeperkt te verstrekken tijdens de
opfokperiode van 0-4 weken leeftijd
> Speciaal opfokvoeder met extra hoog
eiwitgehalte (32%)
> Voor specifieke sierhoenderrassen zoals
pauwen, glansfazanten, kalkoenen en kwartels
die in de eerste levensweken een heel hoog
eiwitgehalte in het voer nodig hebben
> Kruimelvoeder waardoor dit product perfect
opgenomen wordt vanaf de eerste dag
> Bevat Faunabiobalance® ter ondersteuning
van de darmgezondheid en een gezonde
spijsvertering
> Bevat kalkwier, een natuurlijke calciumbron
afkomstig van zeealgen, ter bevordering van
sterke botten
> De toegevoegde zeewier bevat een scala aan
bioactieve stoffen ter ondersteuning van het
immuunsysteem
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Sierhoendervoeders
Gallus 2 Opfokkorrel

Gallus 1 Opfokmeel
Artikelnr.

610020

610120

Productvorm

meel

Productvorm

korrel

Inhoud

20 kg

Inhoud

15 kg

> Onbeperkt te verstrekken tijdens de
opfokperiode van 0-10 weken leeftijd
> Speciaal opfokvoeder voor pasgeboren kuikens
van sierhoenderrassen voor een gezonde groei
en mooie bevedering
> E xtra fijn gemalen meelvoeder voor een
perfecte opname vanaf de eerste dag
> Bevat Faunabiobalance® ter ondersteuning
van de darmgezondheid en een gezonde
spijsvertering
> Bevat kalkwier, een natuurlijke calciumbron
afkomstig van zeealgen, ter bevordering van
sterke botten
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Artikelnr.

> Onbeperkt te verstrekken tijdens de
opfokperiode van 10-20 weken leeftijd, voor
kalkoenen vanaf 4 weken leeftijd
> Speciaal opfokvoeder voor kuikens van
sierhoenderrassen voor een gezonde groei en
mooie bevedering
> Klein korreltje (2,5 mm) dat de overgang naar
volwassenvoeder soepel laat verlopen
> Bevat Faunabiobalance® ter ondersteuning
van de darmgezondheid en een gezonde
spijsvertering
> Bevat meerdere caroteenbronnen voor de
natuurlijke kleuring van snavel, kam, poten en
veren
> Bevat oregano-olie

Volwassen sierhoenders
Vanaf 20 weken leeftijd kunnen sierhoenders
gevoerd worden met voeders voor volwassen
sierhoenders. De Gallus 3 Onderhoudskorrel is
een speciaalvoeder om een optimale conditie
van de dieren te verkrijgen. De samenstelling is
rijk voorzien van caroteenbronnen voor een
natuurlijke kleuring van snavel, kam, poten en
veren en bevat extra vitaminen en hoogwaardige
spoorelementen (o.a. zink en selenium) voor een
goede bevedering.
De Gallus Multimix is een mengeling van fijn
gebroken granen en erwten, millet en zaden,
aangevuld met een vitaminenmineralenkorreltje. Deze mix is bijzonder
geschikt voor kleine rassen sierhoenders zoals
serama’s en kwartels.
De Gallus 4 Foktoomkorrel is een speciaalvoeder
voor sierhoenders om te verstrekken vanaf 6
weken voor het broedseizoen en tijdens het
broedseizoen. De samenstelling is helemaal
afgestemd op doel er voor te zorgen dat de
sierhoenders hun waardevolle eieren tot vitale
sierhoenderkuikens kunnen uitbroeden en laten
opgroeien.

Naastgenoemde voeders zijn zogenaamde
volledige voeders. Ze bevatten alle
voedingsstoffen inclusief vitaminen, mineralen
en sporenelementen die nodig zijn voor een
goede gezondheid. Naast deze voeders kan ook
Gallus Fazantengraan bijgevoerd worden. Dit is
een zuivere granenmengeling van hele tarwe,
gebroken maïs en sorghum. Het verstrekken van
granenmengelingen stimuleert het
scharrelgedrag en draagt bij aan het welzijn van
de sierhoenders.
Voedingsadvies volwassen Sierhoenders
> Voor hoeveelheden zie het voedingsschema op
pagina 23
> Zorg altijd voor voldoende en vers drinkwater
> Verstrekt grit en maagkiezel om de granen in
de spiermaag goed te kunnen vermalen, alleen
nodig indien niet aanwezig in de dagelijkse
voeding
> Groenvoer alleen in kleine hoeveelheden
verstrekken
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Sierhoendervoeders
Gallus Multimix voor o.a. Serama’s

Gallus 3 Onderhoudskorrel
Artikelnr.

610220

Productvorm

korrel

Productvorm

Inhoud

20 kg

Inhoud

> Speciaalvoeder, 2,5 mm korrel, voor een
optimale conditie van sierhoenders
> Te verstrekken vanaf 20 weken leeftijd en
buiten het broedseizoen
> Bevat extra vitaminen en organisch gebonden
spoorelementen (o.a. zink en selenium) ter
ondersteuning van een goede bevedering
> Bevat meerdere caroteenbronnen voor de
natuurlijke kleuring van snavel, kam, poten en
veren
> Het aminozurenpatroon is eveneens gericht op
ondersteuning van de bevedering
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Artikelnr.

614720
granenmengeling met korrel
20 kg

> Speciaalvoeder voor kleine rassen sierhoenders
zoals serama’s en kwartels
> Mengeling van fijn gebroken granen en
erwten, millet, zaden en een vitaminenmineralenkorrel (2,5 mm)
> Bevat meerdere caroteenbronnen voor de
natuurlijke kleuring van snavel, kam, poten en
veren
> Bevat maagkiezel en grit dat helpt om het
voer in de maag te verkleinen en te verteren

Gallus 4 Foktoomkorrel

Gallus Fazantengraan
Artikelnr.
Productvorm
Inhoud

385020
granenmengeling
20 kg

> Zuivere granenmengeling van hele tarwe,
gebroken maïs en sorghum (milocorn)
> Aanbevolen voor sierhoenders zoals fazanten,
pauwen, kalkoenen, patrijzen, parelhoenders,
kwartels, dwerghoenders en oude
landhoenderrassen
> Verstrekken naast een volledig voeder,
maximaal 25% van de dagelijkse gift
> Bij voorkeur uitstrooien voor stimulering van
het scharrelgedrag
> Bevat maagkiezel en grit dat helpt om het
voer in de maag te verkleinen en te verteren

Artikelnr.

610320

Productvorm

korrel

Inhoud

20 kg

> Speciaalvoeder, 2,5 mm korrel, voor
sierhoenders die waardevolle kuikens
voortbrengen
> Te verstrekken vanaf 6 weken voor en tijdens
het broedseizoen
> Rijk aan vitaminen en organisch gebonden
spoorelementen (o.a. zink en selenium) voor
goede broedkwaliteit en vitale
sierhoenderkuikens
> Rijk aan calcium voor de vorming van
eischalen
> Bevat oregano-olie
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Sierhoendervoeders
De voederopname is afhankelijk van ras en leeftijd, maar vooral van de grootte (gewicht) van de
sierhoenders. Onderstaand voedingsschema kan als leidraad worden aangehouden.

Productadviesschema Sierhoendervoeders
Leeftijd

Soort voer

Type

0 - 10 weken

Gallus I

Opfokmeel

10 - 20 weken

Gallus II

Opfokkorrel

Na 20 weken en buiten het broedseizoen

Gallus III

Onderhoudskorrel

6 weken voor en tijdens het broedseizoen

Gallus IV

Foktoomkorrel

Productadviesschema kalkoenkuikens en sierhoenderkuikens
die extra eiwitten nodig hebben
Leeftijd

Soort voer

0 dagen - 4 weken

Gallus Superstart Opfokkruimel

4 weken - 6 weken

Geleidelijk overschakelen op Gallus II Opfokkorrel
stap 1: 2/3 Superstart + 1/3 Gallus II
stap 2: 1/2 Superstart + 1/2 Gallus II
stap 3: 1/3 Superstart + 2/3 Gallus II

6 weken - 20 weken
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Gallus II Opfokkorrel

Voedingsschema Sierhoenders
Lichaamsgewicht in
gr/dier

Ras voorbeelden

Na 20 weken
leeftijd en buiten
het broedseizoen
(gram/dag)

6 weken voor
en tijdens het
broedseizoen
(gram/dag)

50 - 150

Kwartel

5

15

150 - 500

Patrijs, Serama kip, Roulrouls

10

30

500 - 1000

Bankivahoen, Rhode Island Red
dwerghoen, Welsumer Dwerghoen,
Zijdehoen kriel, Wyandotte
Dwerghoen

20

50

1000 - 2000

Sussex Dwerghoen, Parelhoender,
Korhoen, Tragopan, Bosfazant

40

70

2000 - 3000

Glansfazant, Chaams hoen

60

90

3000 - 5000

Pauwkalkoen

80

110

5000 en meer

Blauwe pauw, Groene pauw,
Kalkoen

>100

>130
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Voedingswaarden
Productvorm

Min
ruw
eiwit
%

Min
ruw
vet
%

Max
ruwe
celstof
%

Max
ruwe
as
%

Vit. A
IE/kg

Vit.
D3 IE/
kg

Vit.
E
mg/
kg

Betacaroteen

Bijzonderheden

Pluimvee
Kuikenopfokkruimel 1
(0-10 weken)

kruimel

20,0

4,5

3,5

6,5

10.000

3.000 **

60

k/z

Kuikenopfokmeel 1
(0-10 weken)

meel

20,0

4,5

4,5

6,5

10.000

3.000 **

60

k

Kuikenopfokkorrel 2
(10-20 weken)

2,5 mm korrel

17,0

4,5

5,0

6,0

10.000

2.500 *

40

k

Kuiken Multimix

granenmengeling
met kruimel

17,0

3,0

5,0

6,0

10.000

2.500 *

40

k

Kuikenzaad Fijn

granenmengeling

10,0

3,0

4,0

2,0

-

-

-

Kuikenzaad Grof

granenmengeling

10,0

3,0

4,0

2,0

-

-

-

Pluimveekorrel

3 mm onderhoudskorrel

14,0

3,5

5,5

13,0

10.000

2.000 *
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Legkorrel

3 mm legkorrel

16,0

5,5

5,0

13,0

10.000

2.500 *

40

Legmeel

legmeel

16,0

5,5

5,0

13,0

10.000

3.000 **

40

4 Granenscharrelmeel

granenmengeling
met legmeel

16,0

4,5

5,0

13,0

10.000

3.000 **

40

Multimix Kip

granenmengeling
met korrel

11,5

3,5

3,5

11,0

7.500

1.500 *

40

Multimix Krielkip

granenmengeling
met korrel

11,5

3,5

3,5

11,0

7.500

1.500 *

40

Multigraan Kip

granenmengeling

10,0

3,0

3,5

2,5

-

-

-

Gemengd graan gebroken maïs

granenmengeling

10,0

2,5

3,5

2,5

-

-

-

Gemengd graan hele maïs

granenmengeling

10,0

2,5

3,5

2,5

-

-

Vitamix Kip

granenmengeling met
korrel en vlokreeftjes

14,0

5,5

5,5

10,5

10.000

2.100 *

55

Vitamix Krielkip

granenmengeling met
korrel en vlokreeftjes

14,0

5,5

5,5

10,5

10.000

2.100 *

55

Vitamix Smulmix

granenmengeling
met vlokreeftjes

13,5

9,0

9,0

3,5

-

Gallus Superstart Opfokkruimel
(0-4 weken)

kruimel

32,0

6,5

3,5

8,0

10.000

3.200 **

100

Gallus 1 Opfokmeel
(0-10 weken)

meel

27,0

6,5

4,5

4,5

10.000

3.000 **

55

f/k

Gallus 2 Opfokkorrel
(10-20 weken)

2,5 mm korrel

19,5

4,5

4,5

7,0

10.000

3.000 *

60

2 f/k/o

-

-

-

Sierhoenders
f/k/z

2,5 mm korrel

16,0

4,0

5,0

8,0

10.000

3.000 *

40

2

2,5 mm korrel

17,0

4,0

3,5

12,0

10.000

3.000 *

75

2 o

Gallus Multimix voor o.a.
Serama’s

granenmengeling
met korrel

13,5

6,5

6,5

9,0

10.000

2.750 *

75

Gallus Fazantengraan

granenmengeling

9,5

3,0

2,5

14,0

Voor de exacte nutritionele waarden, zie de labels op de verpakkingen.
* 20% in de vorm van 25-hydroxycholecalciferol
** 50% in de vorm van 25-hydroxicholecalciferol

-

-

-

f = faunabiobalance | o = oregano-olie | z = zeewier
k = kruidenextract AE voor ondersteuning darmgezondheid

Blijf op de hoogte met de Kasper Faunafood nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van onze acties en niets missen van de nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van voeding, meld u dan snel aan voor onze nieuwsbrief op www.kasperfaunafood.nl.
Leuke artikelen, acties en voordeel voor trouwe Kasper Faunafood fans.

www.kasperfaunafood.nl | 
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Gallus 3 Onderhoudskorrel
Gallus 4 Foktoomkorrel

