Kooi-en
Volièrevogels
Kwaliteitsproducten
voor siervogels

Kooi- en Volièrevogels
Het houden en kweken van vogels is een hobby die veel tijd en toewijding vergt.
Vooraleer men vogels aanschaft, is het uitermate belangrijk eerst de juiste huisvesting te voorzien.
Deze is verschillend naargelang de soort vogels die men wil houden of kweken.
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Het grootste deel van de soorten vogels binnen de vogelhouderij zijn
zaadeters. De meeste mengelingen die in de handel verkrijgbaar zijn,
zorgen voor de voornaamste aanvoer van de nodige voedingstoffen,
die voor een goede stofwisseling bij de vogels zullen zorgen. Zaden
bevatten naast een bepaald percentage vocht, ook droge stoffen,
samengesteld uit organische en anorganische elementen:
Het organische deel bestaat uit volgende elementen:
• RUW EIWIT: eiwitten zijn enorm belangrijk bij de groei en
ontwikkeling van jonge vogels, maar zorgen eveneens voor de
aanmaak van nieuwe cellen bij volwassen vogels.
Ook in de rui-periode zijn ruwe eiwitten noodzakelijk voor het
wisselen van het vederkleed
• RUWE VETTEN en KOOLHYDRATEN: zijn voor vogels de twee
belangrijkste energieleveranciers, noodzakelijk tijdens de
verschillende fases in de stofwisseling, waaronder het regelen
van de lichaamstemperatuur en het optimaal functioneren van
de spieren en organen
• RUWE CELSTOFFEN: de juiste hoeveelheid cellulose
(ruwe vezels) is nodig voor het goede verloop van het
verteringsproces. Deze ruwe celstof stimuleert het transport
van de voedingsstoffen in het spijsverteringskanaal en levert
de nodige balaststoffen voor normale uitwerpselen. Vanaf
het moment dat het aandeel ruwe vezelstof in een mengeling
verhoogt, zullen de vogels automatisch meer drinken

Naast deze verschillende voedingsmiddelen binnen de organische
stoffen, bevatten zaden eveneens vitaminen. Men haalt het
maximum aan vitaminen uit zaden door ze op de juiste manier te laten
kiemen.
De meeste zaden bevatten al de hierboven opgesomde
voedingsstoffen, maar de verhouding ervan verschilt al naargelang
het soort zaad. Aangezien de voedingsbehoeften bij vogels
verschillen in functie van het seizoen (de kweekperiode, het spenen
van de jonge vogels, de rui-periode of het tentoonstellingsseizoen)
is een goede kennis betreffende de nutritionele waarden van de
verschillende zaden bijna een “must”. De laatste 50 jaar is de kennis
betreffende de voeding van onze vogels enorm toegenomen dankzij
doorgedreven, wetenschappelijke onderzoek. Dit wetenschappelijk
onderzoek ligt aan de basis van de huidige, geoptimaliseerde zaai- en
oogsttechnieken in combinatie met een optimale bewaring van de
granen en zaden.
Om de voedingsbehoefte bij vogels op de best mogelijke manier in
te vullen, is het samenstellen en produceren van mengelingen op
een “professionele” manier noodzakelijk. King staat garant voor een
compleet gamma dubbel gereinigde, uitgebalanceerde mengelingen
voor vogels. Deze mengelingen zijn “GMP” gecertificeerd. De
samenstellingen van deze optimaal uitgebalanceerde mengelingen
is een combinatie van kennis (wetenschap) en ervaring (succesvolle
vogelkwekers), wereldwijd.
King kwaliteitsmengelingen voor vogels, uw vertrouwen waard!

Wat is GMO?
GMO staat voor Genetically Modified Organism. Bij genetische modificatie wordt het DNA van een
organisme aangepast. In het geval van plantaardige gewassen gebeurt dat om ze beter bestand te maken
tegen bepaalde ziektes. Genetisch modificeren is aan strenge eisen gebonden en is in Europese wetgeving
vastgelegd om een veilig gebruik te waarborgen.
GMO-vrij / NON-GMO-grondstoffen / GMO-Controlled
Ondanks dat genetisch gemodificeerde gewassen al vele
jaren geteeld en gebruikt worden in diervoeders, blijft het
voor veel mensen een situatie waarvoor men liever niet kiest.
Veel huisdiereigenaren en dierenliefhebbers staan dicht bij
de natuur en willen er met respect mee omgaan. Niet te veel
ingrijpen in de biodiversiteit en de dieren zo veel mogelijk
gelegenheid geven om ze natuurlijke gedrag te kunnen uiten
en hun een voeding voorzien met puur natuurlijke ingrediënten.
Voeders zonder genetisch gemodificeerde grondstoffen past
helemaal in deze filosofie. Claimen dat een product 100%
GMO-vrij is, is in de praktijk niet altijd haalbaar omdat in het
proces van grondstoffen verzamelen, tussenopslag, transport,
verwerking, etc. er altijd een mogelijkheid tot versleping kan
optreden. Dit is het achterblijven van een restant, hoe klein
ook, aan bijvoorbeeld gmo-houdende maïs. De wetgeving
heeft hierin voorzien en daarom wordt er gesproken over
NON-GMO-grondstoffen. Deze term geldt voor partijen
grondstoffen die minimaal 99,1% zuiver uit niet-genetisch
gemodificeerd product bestaat.
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GMO-vrij Formulated
Strenge eisen bij de inkoop van de grondstoffen, een
zorgvuldige productie en nauwgezette controle van de
voeders zorgen ervoor dat de voeders inderdaad altijd zo vrij
als mogelijk van GMO’s zijn. Deze werkwijze is vastgelegd
in een aanvullend kwaliteitssysteem van GMP+ en heet
GMO-Formulated.
Deze voeders zijn dus als het ware GMO-vrij geformuleerd.
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Mengelingen
voor kanaries

Mengelingen voor kanaries
Het basis assortiment King mengelingen voor kanaries bestaat uit 2 verschillende mengelingen, samengesteld
met zaden van de beste kwaliteit, die de essentiële voedingsbehoeften van kanaries invullen, aan een “budget”vriendelijke prijs.

Kanarie
Art.nr. 700200220 - 20 KG

Samenstelling
Witzaad
Raapzaad
Gepelde haver
Nigerzaad
Lijnzaad
Kempzaad

62%
20%
8%
4%
3%
3%

5 400515 002356

Kanarie zonder raapzaad
Art.nr. 700791220 - 20 KG

Samenstelling
Witzaad
Gepelde haver
Nigerzaad
Lijnzaad
Kempzaad

68,5%
10%
10%
7,5%
4%

5 400515 002363
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Mengelingen voor kanaries “luxe”

Kiemzaad kanaries

Dit premium assortiment King mengelingen voor kanaries bestaat uit 2 verschillende mengelingen speciaal
voor de professionele kanariekweker.

Samenstelling

Art.nr. 700217220 - 20 KG

Beide mengelingen zijn geformuleerd op basis van de adviezen van generaties succesvolle kanariekwekers.
Deze mengelingen zijn samengesteld met de ingrediënten van de beste kwaliteit, tot grote tevredenheid van
zelfs de meest kritische vogelkwekers.

5 400515 002394

Speciale mengeling
met een hoog percentage
raap- en slazaad.
Speciaal voor kanaries
en carduelis.

Raapzaad
Kadjang idjoe
Kempzaad
Milo
Slazaad wit
Dari wit
Nigerzaad

68%
10%
5%
5%
5%
5%
2%

Kanarie kweek “luxe”
Art.nr. 702332220 - 20 KG

Samenstelling

5 400515 002370

Witzaad
Raapzaad
Gepelde haver
Nigerzaad
Kempzaad
Lijnzaad
Perilla wit
Blauwmaanzaad
Slazaad wit

HOE ZADEN WEKEN:
56%
18%
8%
8%
3%
3%
2%
1%
1%

Spoel eerst de zaden en granen onder stromend water en zet ze gedurende 12 uur onder water bij kamertemperatuur (21°). Tijdens deze
periode het water regelmatig verversen. Haal na een 12-tal uur de zaden uit het water, spoel ze rijkelijk onder koud, stromend water. De
geweekte granen en zaden zijn nu gebruiksklaar en kunnen zuiver gegeven worden of onder het King eivoer gemengd worden.

HOE ZADEN LATEN KIEMEN:
Spoel eerst de zaden en granen onder stromend water en laat ze gedurende 12 uur weken in kamertemperatuur (21°). Tijdens deze
periode het water regelmatig verversen. Nadien deze granen en zaden rijkelijk spoelen onder koud, stromend water. Laat de granen en
zaden gedurende 24 tot 48 uur kiemen in een kiemzeef of kiemschaal. Regelmatig bevochtigen en afdekken met een vochtige doek.
Deze gekiemde zaden zijn nu klaar om zuiver te gebruiken of te mengen onder het King eivoer. Merk op: steeds enkel de porties laten
kiemen die men onmiddellijk gaat gebruiken. De versheid van gekiemde zaden is zeer belangrijk. Best enkel gekiemd voeder gebruiken
met kiemen niet langer dan 1 cm.
Waarom? Indien de kiem groter is dan 1 cm krijgt deze een bittere smaak en zal door de vogels slecht worden opgenomen.

Kanarie kweek
zonder raapzaad “luxe”
Art.nr. 700528220 - 20 KG

Samenstelling

5 400515 002387
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Witzaad
Nigerzaad
Lijnzaad
Gepelde haver
Millet plata
Graszaad
Kempzaad
Perilla wit
Blauwmaanzaad

50,5%
16%
7,5%
7,5%
5%
5%
4%
2,5%
1%
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Mengelingen
voor parkieten

Mengelingen voor parkieten
Parkieten
Art.nr. 700210220 - 20 KG

Samenstelling
Een excellente allround
mengeling voor een
budgetvriendelijke prijs.
5 400515 002479

Millet geel
Millet wit
Witzaad
Gepelde haver
Millet rood
Kempzaad
Nigerzaad

40%
35%
12%
5%
5%
2%
1%

Parkietenkweek “luxe”
Art.nr. 700532220 - 20 KG

Samenstelling
Een zeer ge
kweekmeng varieerde
e
een groot a ling met
ande
witzaad. el
5 400515 002486

Witzaad
Millet wit colorado
Millet geel
Millet japans
Gepelde haver
Kempzaad
Millet rood
Nigerzaad

40%
24%
20%
8%
5%
1%
1%
1%

Kiemzaad parkieten,
grote parkieten
en papegaaien
Art.nr. 700209220 - 20 KG

Samenstelling

5 400515 002493
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Millet wit
Boekweit
Cardy
Gerst
Haver gepunt
Kadjang idjoe
Tarwe
Paddy rijst
Dari
Milo
Vitsen
Zonnepitten gestreepte

17,5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
2,5%
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Mengelingen
voor grote parkieten

Mengelingen voor grote parkieten
Grote parkieten

(Met 22,5% Zonnepitten) - Art.nr. 700844220 - 20 KG

Samenstelling

ling
Een basismengeieten
rk
pa
e
voor grot
aandeel
met een groot n.
zonnepitte
5 420010 019819

Zonnepitten gestreepte
Millet geel
Millet wit
Witzaad
Cardy
Gepelde haver
Zonnepitten witte
Boekweit
Millet rood
Paddy rijst
Lijnzaad
Kempzaad
Millet japan
Nigerzaad

15%
15%
12,5%
12%
7,5%
7,5%
7,5%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
1%

Grote parkieten kweek
(Zonder zonnepitten) - Art.nr. 700214220 - 20 KG

Samenstelling

Een basismengeling voor
grote parkieten zonder
zonnepitten. Eveneens aan teg
bevelen als optimale voedin
voor Agaporniden en Forpus
papegaaien.
5 420010 022147

Witzaad
Millet wit
Millet geel
Tarwe
Gepelde haver
Boekweit
Millet rood
Lijnzaad
Paddy rijst
Cardy
Kempzaad
Dari wit

20%
17%
17%
12%
6%
5%
5%
5%
5%
3%
3%
2%

Australische parkieten “luxe”
(Met 12,5% zonnepitten) - Art.nr. 700213220 - 20 KG

Samenstelling

5 420010 022130
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Deze mengeling is
speciaal samengesteld
op basis van de
voedingsbehoeften van
Australische parkieten in
de vrije natuur.

Millet wit colorado
Witzaad
Millet geel
Zonnepitten gestreepte
Gepelde haver
Tarwe
Millet rood
Paddy rijst
Kempzaad
Cardy
Boekweit
Zonnepitten witte

20%
20%
11,5%
10%
10%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
2,5%
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Mengelingen
voor sijzen

Mengelingen
voor sijzen

Sijzenmengeling

Mengel
ingen vo
or all
so
Deze me orten sijzen. e
verschill ngelingen beva
alsook n ende speciale zatten
e
d
met een gerzaad, allema en
hoge kie
mkracht.al

Art.nr. 700494215 - 15 KG

Samenstelling

5 400515 002400

Nigerzaad
Witzaad
Graszaad
Perilla wit
Slazaad wit
Lijnzaad geel
Sesamzaad
Radijszaad
Wortelzaad
Blauwmaanzaad
Uienzaad
Spinaziezaad
Klaverzaad

40%
12%
10%
10%
10%
5%
5%
1,5%
1,5%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%

Zwartkopsijs mengeling “luxe”
Art.nr. 702340215 - 15 KG

Samenstelling

5 400515 002417
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Nigerzaad
Witzaad
Graszaad
Perilla bruin
Slazaad wit
Weegbree
Raapzaad
Perilla wit
Chicoreizaad
Sezamzaad
Lijnzaad
Slazaad zwart
Wortelzaad
Blauwmaanzaad
Radijszaad
Klaverzaad
Spinaziezaad
Uienzaad

24,5%
14%
7%
9%
7%
7%
6%
4%
3%
3%
3,5%
2%
2%
2,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1%
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Mengelingen
voor inlandse vogels

Mengelingen voor
inlandse vogels

Inlandse vogels
Art.nr. 700205220 - 20 KG

Samenstelling

5 400515 002424

Basismengeling voor
alle soorten inlandse
vogels
(Europese vinken).

Witzaad
Raapzaad
Lijnzaad
Gepelde haver
Kempzaad
Millet wit
Nigerzaad
Blauwmaanzaad
Chicoreizaad
Slazaad wit

43%
14%
12%
10%
10%
5%
3%
1%
1%
1%

Inlandse vogels
zonder raapzaad “luxe”
Art.nr. 700534220 - 20 KG

Samenstelling

5 400515 002431
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Luxe mengeling spec
iaal
voor de grotere soor
ten
Europese vinken zoal
s
groenlingen, appelvi
nken,
goudvinken, gorzen...

Witzaad
Nigerzaad
Gepelde haver
Graszaad
Kempzaad
Lijnzaad
Millet geel
Millet wit colorado
Millet japans
Boekweit
Cardy
Blauwmaanzaad
Slazaad wit

37%
13%
8%
8%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
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Mengelingen
voor gemengde
populaties

Mengelingen voor
gemengde populaties

Wilde Zaden
Art.nr. 700218215 - 20 KG

Samenstelling

Zaden van kruiden
en groenten zoals in
de vrije natuur

Graszaad
Radijszaad
Spinaziezaad
Weegbree
Uienzaad
Blauwmaanzaad
Wortelzaad

20%
20%
20%
20%
10%
5%
5%

5 400515 002561

Volière
Art.nr. 700206220 - 20 KG

Samenstelling

5 400515 002448
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Gevarieerde mengeling
voor een gemengde
populatie van
kanaries, vinkachtigen,
parkieten en exoten.

Witzaad
Millet Geel
Raapzaad
Haver Gepeld
Millet Wit
Lijnzaad
Millet Rood
Panis Rood
Kempzaad
Nigerzaad

35%
18%
16%
10%
10%
3%
2,5%
2,5%
2%
1%
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Mengelingen
voor papegaaien

Mengelingen voor papegaaien
Papegaaienmengeling
Art.nr. 700797215 - 15 KG

Samenstelling

5 400515 002530

Traditionele granenen zadenmengeling voor
papegaaien. Deze kan
best in combinatie met
verse groenten en fruit
gevoederd worden.

Zonnepitten gestreepte
Zonnepitten witte
Cardy
Maïs franse
Tarwe
Haver gepunt
Milo
Zonnepitten gestreept groot
Arachieden
Boekweit
Paddy rijst
Kempzaad
Cedernoten

24,5%
22,5%
8%
7,5%
7,5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
1%

Papegaaienmengeling kweek
Art.nr. 700799215 - 15 KG

Samenstelling

5 400515 002547

Traditionele granen- en
zadenmengeling voor
papegaaien zonder
arachieden. Ideale
mengeling tijdens het
kweekseizoen.

Zonnepitten gestreepte
Zonnepitten witte
Cardy
Tarwe
Boekweit
Paddy rijst
Millet wit
Haver gepunt
Milo
Witzaad
Dari wit
Cedernoten

30%
15%
12%
7,5%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
2,5%
1%

Papegaaienmengeling
met fruit “luxe”
Art.nr. 700311215 - 15 KG

Samenstelling

5 400515 002554
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King papegaaienmengeling
met fruit “luxe” is
een uitmuntende
papegaaienmengeling,
met een grote variatie aan
verschillende granen, zaden,
noten en gedroogd fruit.
Deze rijkelijk gevarieerde
mengeling zorgt tevens
voor de nodige afwisseling
in het dagelijkse menu van
papegaaien.

Zonnepitten gestreepte
Cardy
Zonnepitten witte
Maïsvlokken
Cedernoten
Gepelde Haver
Kempzaad
Witzaad
Papaya
Arachieden gepelde
Bananenchips
Pompoenpitten
Rozenbottel
Rozijnen
Ananas
Chili peper
Appelcubes

29%
10%
8%
6,5%
5,5%
5%
5%
5%
4,3%
3,5%
3%
3%
3%
3%
2,8%
2%
1,4%
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Mengelingen
voor exoten

Mengelingen voor
exoten
Basismengeling voor alle soorten prachtvinken zoals goudvink, zebravink...

Exotenmengeling
Art.nr. 700207220 - 20 KG

Samenstelling
Panis geel
Millet plata
Witzaad
Panis rood
Millet rood
Nigerzaad

50%
24%
16%
6%
2%
2%

5 400515 002455

Exotenmengeling
kweek “luxe”
Art.nr. 700548220 - 20 KG

Samenstelling

de
gevarieer
Een zeer ngeling met
kweekmed, voor alle
graszaa rachtvinken.
soorten p
5 400515 002462
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Panis geel
Witzaad
Millet japans
Millet plata
Millet wit colorado
Panis rood
Graszaad
Nigerzaad
Millet rood
Perilla bruin

28,5%
20%
10%
10%
10%
7,5%
5%
4%
2,5%
2,5%
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Tortelduiven

Mengelingen
voor tortelduiven
Tortelduiven zijn leuke en aantrekkelijke vogels in de volière, op de til of vrij op het erf. Ze wennen goed aan mensen
en tamme duiven komen zelfs naar je toe, zeker als je ze op vaste tijden voert met het juiste voer.
Deze mengeling is rijk aan fijne granen en zaden en wordt prima gelust door tortelduiven en andere kleine exotische
duiven. Kan eveneens perfect gebruikt worden als strooivoeder in tuinen en parken.

Tortelduiven
Art.nr. 109922220 - 20 KG

Samenstelling
Milo
Tarwe
Millet geel
Dari
Millet wit
Mais gebroken
Haver gepeld
Cardy
Kempzaad
Witzaad
Boekweit
Koolzaad
Lijnzaad
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30%
19,5%
15%
7%
6%
5,5%
5%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
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Kleinverpakkingen

Overzicht kleinverpakkingen
HobbyFirst biedt een overzichtelijke range van essentiële mengelingen aan voor courante “huisvogels” in
2 formaten kleinverpakking. De samenstelling van deze producten is minder op kweekresultaten gericht
en dient veeleer als onderhoudsvoeding; daarom kan de samenstelling enigzins afwijken van de basisreferentie
in grootverpakking.

Kanarie mengeling
Art.nr. 700200201 - 1 KG

Grote parkieten mengeling

5 400515 000994

Art.nr. 700200204 - 4 KG
Art.nr. 700844201 - 1 KG
5 400515 000833

5 400515 001021

Art.nr. 700844204 - 4 KG
5 400515 000864

Parkieten mengeling
Art.nr. 700210201 - 1 KG

Papegaaien mengeling

5 400515 001014

Art.nr. 700210204 - 4 KG
Art.nr. 700311260 - 800 GR
5 400515 000857

5 400515 001045

Art.nr. 700311203 - 3 KG
5 400515 001038

Exoten mengeling
Art.nr. 700207201 - 1 KG

Tortelduiven mengeling

5 400515 001007

Art.nr. 700207204 - 4 KG
5 400515 000840

Art.nr. 109922204 - 4 KG
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Eivoer, zachtvoer
& handopfokvoer

Eivoer

King Eivoer
King Eggfood is een aanvullend geel eivoer voor alle soorten zaadetende vogels en siervogels. Door zijn iets
groffere structuur wordt King Eivoer door de vogels makkelijk opgenomen.
King Eggfood bevat alle noodzakelijke nutriënten als aanvullende voeding voor jonge en volwassen vogels gedurende de rust-, kweek en
ruiperiode: eiwitten van dierlijke en plantaardige oorsprong, vitaminen, aminozuren, mineralen en sporenelementen.
King Eggfood is gemaakt met hoogwaardige grondstoffen: verse ei-cake, honing... King Eggfood is gebruiksklaar.

Gebruiksaanwijzing
Men kan het kant-en-klare King Eggfood puur aanbieden of indien men het wenst kan men het mengen met gekiemde zaden, groenten en/of fruit.
• rustperiode: 2 tot 3 maal per week 1/4 van het totale dagelijkse rantsoen aan King Eggfood voederen.
• kweekperiode: King Eggfood mag vrij ter beschikking van de vogels worden gesteld.
• ruiperiode: alle dagen 1/4 van het totale dagelijkse rantsoen aan King Eggfood voederen.

King Eggfood 4 x 1 kg
Art. nr. 824502

5 420010 030722
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King Eggfood 10 kg
Art. nr. 824600

5 400515 002578
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Zachtvoer

King Hand Rearing Food
Is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde en uiterst verteerbare ingrediënten. is een gebalanceerde formule met
veel nutriënten die kuikens helpt om sneller te groeien, gemakkelijker te spenen en een sterker en glanzender
verenkleed te ontwikkelen. Bevat probiotica en organische zuren die helpen bij een gezonde populatie van microorganismen in de darmen en een ideale kropomgeving. Ook bevat het verteringsenzymen voor een gepaste
vertering van koolhydraten en eiwitten. King Hand Rearing Food is fijn gemalen zodat het gemakkelijker met een
spuit toegediend kan worden en blijft zeer goed in suspensie: dit verbetert de vertering en opname van het voer.

Is beschikbaar in twee versies:

King Opfokvoer Rood
Art. nr. 824610 - 10 KG

Aanvullend voer voor rode kanaries en alle andere
soorten rood getinte siervogels.
Door zijn iets groffere structuur wordt King Rearing Food door de vogels
makkelijk opgenomen. King Rearing Food bevat alle noodzakelijke
nutriënten als aanvullend voer voor jonge vogels en volwassen
vogels gedurende de rust-, kweek en ruiperiode: eiwitten van dierlijke
en plantaardige oorsprong, vitaminen, aminozuren, mineralen en
sporenelementen. King Rearing Food is gemaakt met hoogwaardige
grondstoffen: King Rearing Food is gebruiksklaar.

High Energy 20/15
Art. nr. 754415 - 500 GR

• Dit handopfokvoer is ideaal voor vogels die een hoger vetgehalte (15%)
nodig hebben
• Ideaal voor alle vogels jonger dan 10 dagen
• Perfect geschikt voor vogelsoorten met een hoge energievereiste zoals
grijze roodstaartpapegaaien, ara’s, goudparkieten, zwarte kaketoes,
molukkenkaketoes en edelpapegaaien
• Ook ideaal voor kleinere zangvogels

Gebruiksaanwijzing:

High Protein 22/8

Men kan het kant-en-klare King Rearing Food, puur aanbieden of
indien men wenst kan men het mengen met gekiemde zaden, groenten
en/of fruit.
5 400515 002585

• Rustperiode: 2 tot 3 maal per week 1/4 van het totale dagelijkse
rantsoen aan King Rearing Food voederen.
• Kweekperiode: het King Rearing Food mag vrij ter beschikking van
de vogels worden gesteld.
• Ruiperiode: alle dagen 1/4 van het totale dagelijkse rantsoen aan
King Rearing Food voederen.

King Universeel Voer
Art. nr. 824620 - 10 KG

King Universal Patee is een volledig voer voor alle
soorten insecten of fruitetende vogels.
Door zijn iets groffere structuur wordt King Universal voer door
de vogels makkelijk opgenomen. King Universal Patee bevat alle
noodzakelijke nutriënten als complete voeding voor jonge en
volwassen vogels gedurende de rust-, kweek en ruiperiode: eiwitten
van dierlijke en plantaardige oorsprong, vitaminen, aminozuren,
mineralen en sporenelementen.
King Universal Patee is gemaakt met hoogwaardige grondstoffen. Dit
product bevat gedroogde insecten en bessen. Door de toevoeging
van honing wordt King Universal Patee door de vogels zeer makkelijk
opgenomen, zelfs door pas geïmporteerde vogels.

Gebruiksaanwijzing:
5 400515 002592

28

De kant-en-klare King Universal Patee, vrij ter beschikking van de vogels
stellen. Gebruik iedere dag verse porties. Voor de fruitetende soorten
vogels, stukjes vers fruit aanbieden in een apart eetbakje.

5 400515 005074

Art. nr. 754408 - 500 GR

5 400515 005067

• Dit handopfokvoer is ideaal voor vogels die een hoger eiwitniveau (22%)
en een lager vetgehalte (8%) nodig hebben
• Ideaal voor vogelsoorten met een hoge eiwitvereiste zoals
amazonepapegaaien, kaketoes, valkparkieten, grote parkieten
en dwergpapegaaien ...
• Ook voor kleinere vogelsoorten zoals kanaries, tropische vinken,
grasparkieten ...
• Ook perfect geschikt als bijvoeding voor zieke vogels, achterblijvers in
het nest, vogels die in de natuur gevonden worden of wezen

Gebruiksaanwijzing
• HobbyFirst Hand Rearing Food moet steeds bereid worden met lauw water (37 °C)! In het begin moet de dunne brij met een spuit
geïnjecteerd worden. Naargelang de jonge vogels ouder worden, maakt u een dikkere brij klaar (zie tabel). Zorg ervoor dat de krop van de
vogel steeds leeg is tussen twee voerbeurten
• Meng het Hand Rearing Food en het lauwe water in een schone kom volgens het volume dat in de tabel aanbevolen wordt. (We raden
steeds aan om de samenstelling en het water af te wegen om te zorgen voor correcte concentraties.) Kraanwater kan schadelijke bacteriën
bevatten en daarom raden we aan om het water voor gebruik te koken of om flessenwater te gebruiken
• Het mengsel moet krachtig geroerd worden zodat water en voer niet scheiden. Laat een minuutje rusten. Als u het mengsel correct hebt
bereid, verkrijgt u een mooie pap
• Belangrijk: het mengsel moet voor elke maaltijd vers klaargemaakt worden! U maakt het mengsel dus best klaar in kleine hoeveelheden.
GEBRUIK REEDS GEMENGDE VOEDING NIET OPNIEUW! Om bacteriegroei te voorkomen, gooit u na elke voerbeurt alle ongebruikte
gemengde voeding weg
• Voer tot de krop van het kuiken mooi rond is of, bij oudere kuikens, tot het meer voer weigert. Doorgaans bestaat elke maaltijd uit een
volume dat gelijk is aan 10-12% van het lichaamsgewicht van de vogel. Als u babyvogels voedert, moet u tussen de voerbeurten wachten tot
de krop van het kuiken leeg (of bijna leeg) is en bepalen of de vogel de juiste hoeveelheid voer krijgt. Zo voorkomt u dat het voer te lang in
de krop blijft en mogelijk bederft. We raden aan om de krop van de babyvogel ten minste één keer per dag volledig leeg te laten worden

FEEDING TABLE
Part / Deel / Partie / Teil
Day / Dag / Jour / Tag
Hand Rearing Food H2O / AQUA
Hatching / uitkippen / éclosion / Ausschlüpfen -> 2
1
6
2-3
1
5
3-4
1
4
4-5
1
3
5 -> weaning / spenen / sevrage / Entwöhnung
1
2
29

Mineraalvoeder
& bodembedekking

Mineraalvoeder
King Vogelgrit
Art. nr. 750220 - 20 KG

King Vogelgrit is een mengeling van zeeschelpen,
oesterschelpen, roodsteen en houtskool.
De gezuiverde houtskool bevordert een goede vertering en absorbeert
de slechte stoffen in de krop van de vogel. King Vogelgrit voorkomt
een tekort aan mineralen. King vogelgrit bevat geen kunstmatige
kleur- of smaakstoffen… m.a.w. een kwaliteitsproduct.

Gebruiksaanwijzing:
1 soeplepel per 2 tot 4 vogels. Wees niet verbaasd indien de grit de
eerste dagen onaangeroerd blijft. Vogels eten hiervan slechts kleine
hoeveelheden.

Samenstelling:
zeeschelpen, oesterschelpen, roodsteen en gezuiverde houtskool.

5 420010 030036

Bodembedekking
King Vogelzand
Art. nr. 750214 - 20 KG

King Vogelzand: bestaat uit fijngemalen oester- en
zeeschelpen.
Het King vogelzand is een 100 % natuurproduct en wordt tijdens het
productieproces tot meer dan 100° C verhit.
King vogelzand is de ideale bodembedekking zowel in de kooien als in
volières.
King vogelzand zorgt voor een goede hygiëne bij vogels, een
belangrijke factor voor hun goede gezondheid.

5 413500 001548
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Overzicht

Overzicht
Grootverpakkingen
Kanarie

Kanarie zonder raapzaad

Art.nr. 700200220 - 20 KG

Art.nr. 700791220 - 20 KG

5 400515 002356

5 400515 002363

Kanarie kweek “luxe”

Kanarie kweek “luxe”
zonder raapzaad

Art.nr. 702332220 - 20 KG

Art.nr. 700528220 - 20 KG

Art.nr. 700217220 - 20 KG

5 400515 002370

5 400515 002387

5 400515 002394

Parkietenmengeling
Basis

Parkietenmengeling
Kweek “Luxe”

Art.nr. 700210220 - 20 KG

Art.nr. 700532220 - 20 KG

Kiemzaad Parkieten,
Grote Parkieten
en Papegaaien
Art.nr. 700209220 - 20 KG

5 400515 002479

5 400515 002486

5 400515 002493

Grote Parkieten
Basis

Grote Parkieten
Kweek

Australische Parkieten
“Luxe”

Art.nr. 700844220 - 20 KG

Art.nr. 700214220 - 20 KG

Art.nr. 700213220 - 20 KG

5 420010 019819

5 420010 022147

5 420010 022130

Sijzenmengeling

Zwartkopsijs mengeling “luxe”

Art.nr. 700494215 - 15 KG

Art.nr. 702340215 - 15 KG

5 400515 002400

5 400515 002417

Inlandse vogels

Inlandse vogels zonder raapzaad “luxe”

Art.nr. 700205220 - 20 KG

Art.nr. 700534220 - 20 KG

5 400515 002424

5 400515 002431

Volière

Wilde Zaden

Art.nr. 700206220 - 20 KG

Art.nr. 700218215 - 15 KG

5 400515 002448
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Kiemzaad kanaries

5 400515 002561
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Overzicht
Grootverpakkingen
Papegaaienmengeling
Basis
Art.nr. 700797215 - 15 KG

5 400515 002530

Exotenmengeling
Art.nr. 700207220 - 20 KG

Kleinverpakkingen
Papegaaienmengeling
Kweek
Art.nr. 700799215 - 15 KG

5 400515 002547

Exotenmengeling
kweek “luxe”

Papegaaienmengeling
met Fruit “Luxe”
Art.nr. 700311215 - 15 KG

Tortelduiven
Art.nr. 109922220 - 20 KG

5 400515 002462

Eivoer, zachtvoer & handopfokvoer
Eivoer Geel 4 x 1

Eivoer Geel

Opfokvoer Rood

Art.nr. 824502 - 1 KG

Art.nr. 824600 - 10 KG

Art.nr. 824610 - 10 KG

5 420010 030722

5 400515 002578

5 400515 002585

Universeel Voer

Handvoer
High Protein 22/8

Handvoer
High Energy 20/15

Art.nr. 754408 - 500 GR

Art.nr. 754415 - 500 GR

Art.nr. 824620 - 10 KG

5 400515 002592

5 400515 005067

Kanarie

Art.nr. 700200201 - 1 KG

Art.nr. 700200204 - 4 KG

5 400515 000994

5 400515 000833

Parkieten

Parkieten

Art.nr. 700210201 - 1 KG

Art.nr. 700210204 - 4 KG

5 400515 001014

5 400515 000857

Grote Parkieten

Grote Parkieten

Art.nr. 700844201 - 1 KG

Art.nr. 700844204 - 4 KG

5 400515 001021

5 400515 000864

Papegaaien

Papegaaien

Art.nr. 700311260 - 800 GR

Art.nr. 700311203 - 3 KG

5 400515 001045

5 400515 001038

Exoten

Exoten

Art.nr. 700207201 - 1 KG

Art.nr. 700207204 - 4 KG

5 400515 001007

5 400515 000840

5 400515 002554

Art.nr. 700548220 - 20 KG

5 400515 002455

Kanarie

5 400515 005074

Mineraalvoeder & Bodembedekking
Tortelduiven
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Vogelgrit

Vogelzand

Art.nr. 750220 - 20 KG

Art.nr. 750214 - 20 KG

5 420010 030036

5 413500 001548

Art.nr. 109922204 - 4 KG
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HobbyFirst in het kort

>160
producten

>50
landen

hoofdkantoor
België

16
dier

groepen

5

productie
sites

800 g
20 kg

verpakking

Uw verdeler

Contactgegevens: info@hobbyfirst.com of via uw verkoopverantwoordelijke.
Postadres: Postbus 52, 2900 Schoten, België.
Verantwoordelijke uitgever: Natural Granen, Metropoolstraat 28, 2900 Schoten, België.

www.HobbyFirst.com
		

HobbyFirst
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