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Kwaliteitsproducten
voor pluimvee

Pluimvee
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Pluimvee

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. 

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. 

HobbyFirst heeft een uitgebreid assortiment voor alle pluimvee. Dankzij de perfecte voeding blijft uw 
pluimvee in top conditie met een prachtig verenkleed als resultaat. 

Het pluimvee assortiment bestaat uit 5 lijnen:
Farm 
Heeft u kippen? Wij hebben een volledig assortiment om ze te laten stralen van gezondheid!  Herken al onze Farm producten 
aan hun oranje kleur.

BIO 
Dit is een assortiment voor kippen dat natuurlijk, puur en ecologisch is, voor bewust gezonde kippen en hun eieren. Deze 
voeders bestaan uit EU gegarandeerde grondstoffen en zijn vrij van chemische pesticiden of insecticides, kunstmatige 
meststoffen en GMO.

Grani  
Voor al uw pluimvee een gezonde graanmengeling met maïs op maat? Binnen Grani bieden wij u een ruim assortiment aan. 
U herkent alle Grani producten aan hun roze kleur.

Parade 
Fazanten, kwartels, parelhoenders, patrijzen, kalkoenen, krielen of andere sierhoenders bij u in de buurt? Onze Parade voeders 
houden uw sierhoenders in vorm en voorzien ze van een prachtig verenkleed dankzij onze perfecte voeding! U herkent al onze 
Parade producten aan hun paarse kleur.

Duck 
Watervogels in uw tuin? Het Duck assortiment biedt zowel drijvende korrels aan als voeders voor op het land en dat voor elke 
levensfase en alle watervogels. U herkent al onze Duck producten aan hun lichtblauwe kleur.

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. 

Wat is GMO?
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Eenvoudiger kan niet

HobbyFirst maakt een onderscheid tussen 4 levensfasen, elk met een eigen nummer en kleur. We beginnen met nummer 1 voor 
de jongste dieren en gaan tot nummer 4 voor de verzorgingsfase. Het nummer voor de levensfase staat heel duidelijk op de 
voorkant van de verpakking.  Niet alle diergroepen hebben 4 levensfasenen, sommigen hebben er zelfs helemaal geen. Denk 
maar aan knaagdieren. Die kunnen vanaf hun geboorte beginnen te eten, zo gauw ze tanden hebben, totdat ze heel oud zijn.

Voor elk dier, 4 levensfasen

Unieke verpakkingen per levensfase,dat is makkelijk!

2 3 4  
Pasgeborene of

nog heel jong
Groeifase, laten we 
ze tieners noemen

Reproductie fase, 
vooral voor gevogelte

Verzorgingsfase

50x70+15 weeks / weken / semaines 
Wochen / uger / εβδομάδες

Parade 1 Crumble 0 - 6

Parade 2 Mash 6 - ...

Parade 2 Pellet 6 - ...

Parade 3 Pellet *
Parade 4 Pellet 12 - ...

* 4 weeks before as well as during the laying season / 4 weken voor en tijdens de legperiode / 4 semaines avant ainsi que pendant la période de ponte /  
4 Wochen vor und auch während der Legezeit / I æglægningsperioden, samt 4 uger før / 4 εβδομάδες πριν και κατά την περίοδο της ωοτοκίας.

Aan de hand van handige tabellen kunt u snel de beste voeding voor 
de leeftijd van uw dieren terugvinden.

Crumble (Kruimel)
Geperste granen en zaden
 fijn gemalen tot kruimel.

Pellet (Korrel)
Geperste granen 

en zaden.

Mix (Graanmengeling)
Granen en zaden gesorteerd in

functie van grootte.

Mash (Meel)
Granen en zaden 

fijn gemalen tot meel.

Farm
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 weken

Farm 1 Mash 0 - 3

Farm 1 Crumble 0 - 3

Farm 2 Mash 4 - ...

Farm 2 Pellet 4 - ...

Vleeskip

 weken 

Farm 1 Mash 0 - 18

Farm 1 Crumble 0 - 18

Farm 3 Mash 19 - ...

Farm 3 Pellet 19 - ...

Alle andere kippen 
Hoeveel u voert 
is afhankelijk van 
geslacht, grootte  
en gewicht van het dier.

Naast gezonde voeders, biedt HobbyFirst ook producten aan die als 
supplement aangeboden kunnen worden.

... en onze Liquid Health Care Products  
en Minerale Voeders op pagina 9 en 10.

Farm

4 KG - Art. nr. 300002 20 KG - Art. nr. 300001

Farm   Mash

Met Farm 1 Meel geeft u uw kuikens de best mogelijke voeding: 
een evenwichtige energie- en eiwitsamenstelling die garant staat 
voor een optimale gezondheid. 

Farm 1 Meel is een volledig diervoeder met zeer goed verteerbare 
eiwitten. Verrijkt met extra vitaminen en mineralen zorgt dit start- 
en opfokmeel voor de groei van een goed ontwikkelde kip.

Kuikens van leghennen, vleeskippen of sierhoenders 
weten waarom. U ook?

4 KG - Art. nr. 300004 20 KG - Art. nr. 300003

Farm   Crumble
Brengt u uw kuikens van leghennen,
vleeskippen of sierhoenders al gezond groot?

Met Farm 1 Kruimel geeft u een compleet en goed verteerbare 
voeding met toevoeging van extra vitaminen en mineralen. Dankzij 
de natuurlijke plantenextracten is een gezonde darmflora en een 
vlotte gelijkmatige groei bij uw dieren gegarandeerd. Een kruimel is 
immers perfect opneembaar voor kleinere dieren en kent een lage 
verspilling.

20 KG - Art. nr. 300005

Met Farm 2 Meel geeft u uw vleeskuikens een goed verteerbaar  
en smakelijk voeder. Dit voeder bevat veel tarwe en maïs en zorgt voor
smakelijk en stevig vlees van uw vleeskippen.

Wist u dat meel trager opgenomen wordt waardoor de 
kippen zich minder vervelen en verenpikken?

Farm   Mash2

Voeders

5 400515 000017

FARM 1 MASH 4 KG

5 400515 000000

FARM 1 MASH 20 KG

5 400515 000024

FARM 1 CRUMBLE 4 KG

5 400515 000031

FARM 1 CRUMBLE 20 KG

5 400515 000048

FARM 2 MASH 20 KG

Heeft u kippen?
Wij hebben een volledig 
assortiment om ze te laten 
stralen van gezondheid!

Onze Farm voeders kunnen perfect gecombineerd worden 
met de graanmengelingen in ons Grani assortiment.
Wist u dat kippen dol zijn op onze Grani Sea mix met 
vlokreeftjes?

Combineer met  
... onze Grani mengelingen



98

Liquid Health Care Products

Zoekt u het meest complete legmeel voor uw kippen?

Met Farm 3 Meel geeft u uw legkippen een evenwichtig 
samengesteld voeder. De behoefte aan energie voor het bijna 
dagelijks leggen van een ei wordt met dit meel aangevuld. 
Door de toevoeging van vitaminen, mineralen en oliën rijk aan 
omega 3 blijven uw legkippen in goede conditie  
en produceren ze gezonde eieren met een sterke eischaal.

3Farm   Mash

4 KG - Art. nr. 300008 20 KG - Art. nr. 300007

5 400515 000079

FARM 3 MASH 4 KG

5 400515 000062

FARM 3 MASH 20 KG

Wilt u uw legkippen ook verwennen met een legkorrel?

Met Farm 3 Korrel geeft u uw legkippen een hoogwaardige 
korrel op basis van maïs. De behoefte aan energie voor het 
bijna dagelijks leggen van een ei wordt met deze korrel 
aangevuld. Door de toevoeging van vitaminen, mineralen  
en oliën rijk aan omega 3 blijven uw legkippen in goede 
conditie en produceren ze gezonde eieren met een sterke 
eischaal.

Farm   Pellet3

4 KG - Art. nr. 300010 20 KG - Art. nr.300009

5 400515 000093

FARM 3 PELLET 4 KG

5 400515 000086

FARM 3 PELLET 20 KG

Op een efficiënte manier zorgen voor een goede leg van 
gezonde eieren? 

De Farm Egg Control biedt kippen een optimale ondersteuning voor 
een lange legperiode. Door de extra toevoeging van tarwekiem- en 
lijnzaadolie wordt een goede omega 6/3 balans gegarandeerd.  
De aanwezige, goed opneembare, mineralen zorgen voor een stevige 
schaalvorming. 

Farm Egg Control

5 400515 005715

250 ML - Art. nr. 330005

FARM EGG CONTROL

Het hele jaar door een goede ondersteuning bieden  
en specifiek tijdens de ruiperiode?

De Farm Fit Control houdt de kippen het hele jaar door fit en vitaal  
en helpt ze door hun jaarlijkse rui heen met een mix van 10 vitaminen 
en 6 aminozuren. Dit supplement ondersteunt het metabolisme  
en gaat het verenpikken tegen.

Farm Fit Control

5 400515 005722

250 ML - Art. nr. 330010

FARM FIT  CONTROL

Je kippen voorzien van een goede immuniteit en een 
evenwichtige darmgezondheid?

De Farm Intestinal Control biedt de nodige hulp bij darm- en 
mestproblemen die veroorzaakt worden door interne parasieten. 
De aanwezige aromatische kruiden bieden hier een optimale 
ondersteuning voor. Een gezonde darmflora creëert de basis voor een 
goede immuniteit en vitaliteit. Gezonde, vitale kippen blijven fit en 
leggen gezonde eieren. 

Farm Intestinal Control

5 400515 005739

250 ML - Art. nr. 330020

FARM INTESTINAL
 CONTROL

Een preventieve bescherming bieden tegen externe 
parasieten? 

Met de Farm Lice Control wordt de weerstand van je kippen verbeterd. 
De aanwezige aromatische kruiden creëren een buffer tegen 
infestatie van luizen en mijten. Hierdoor worden de kippen ook minder 
aantrekkelijk voor dergelijke ectoparasieten. Op deze manier blijven de 
kippen vrij van stress, irritaties en gezondheidsproblemen.  

Farm Lice Control

5 400515 005746

250 ML - Art. nr. 330015

FARM LICE CONTROL

Wist u dat een kip 40 ml water per dag nodig heeft? 

De Farm Aqua Control biedt een preventieve bescherming tegen 
bacteriologisch vervuild drinkwater. Door het aanzuren en ontsmetten 
van het drinkwater wordt de darmgezondheid positief beïnvloed. Zo 
wordt de ontwikkeling van pathogene micro-organismen vermeden. 
Dit supplement stimuleert ook de stofwisseling en ondersteunt een 
goede darmflora.

Farm Aqua Control

5 400515 005838

250 ML -Art. nr. 330025

FARM AQUA CONTROL

Handige  
250 ML flesjes!

Voeders

Zoekt u een complete voeding die voor een snellere groei 
van uw kippen zorgt?

Met Farm 2 Korrel geeft u uw vleeskuikens een goed verteerbaar en 
smakelijk voeder. Deze snel opgenomen, hoogwaardige korrel met een 
hoog energie- en eiwitgehalte zorgt bij uw vleeskippen voor smakelijk 
en stevig vlees. Een voeder in korrelvorm zorgt voor minder verspilling 
door uw kippen.

2Farm   Pellet

20 KG - Art. nr. 300006

5 400515 000055

FARM 2 PELLET 20 KG
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Farm

Een efficiënte ondersteuning voor gezond en vitaal 
pluimvee?

De Farm Mineral & Vitamin Mix is verrijkt met vitaminen 
en mineralen voor een gezonde kip. Dit supplement zorgt 
voor zowel een sterk skelet als voor stevige eieren. Dankzij 
de lekkere granen wordt het natuurlijk scharrelgedrag 
gestimuleerd. De schelpen en grit dragen bij aan een goede 
spijsvertering. 

Farm Mineral & Vitamin Mix

5 KG - Art. nr. 330050

FARM MINERAL  
& VITAMIN MIX 5KG

5 400515 005760

Een 100% natuurlijke toevoeging aan de bodembedekking 
en nestmateriaal ter wering van bloedluizen, vlooien  
en mijten? 

De geur van tabakstelen houdt dergelijke ectoparasieten 
op afstand. Kippen blijven zo vrij van stress, irritaties  
en gezondheidsproblemen. 

Farm Nesting Tobacco Stalks

2 KG - Art. nr. 330055

FARM NESTING
TOBACCO STALKS

5 400515 005777

Het natuurlijk pikgedrag stimuleren?

Het is een aangename afleiding voor de kippen om op 
een blok te pikken waarbij de snavel op natuurlijke wijze 
afslijt. In de Farm Pecking Block zitten zowel schelpen als 
snoepzaden verwerkt. Deze schelpen zorgen voor een 
vlotte spijsvertering. De Farm Pecking Block is eveneens 
rijk aan calcium, wat een ideale basis is voor sterke 
eierschalen. 

Farm Pecking Block

1 KG - Art. nr. 200048

5 400515 005753

FARM PECKING BLOCK

Farm Grit Anise
Hoe werkt een mix van koolzure zeeschelpen  
en maagkiezel voor uw pluimvee en duiven?

Met Farm Grit Anijs biedt u een algemene bevordering van de 
gezondheid aan uw pluimvee en duiven. De combinatie van 
grit (calciumbron) en maagkiezel heeft een positieve werking 
op de spijsvertering. Bovendien verschaffen de zeeschelpen 
de nodige mineralen voor de vorming van een sterke eischaal 
en beendergestel.

2,5 KG - Art. nr. 330004

FARM GRIT ANISE 2,5 KG

5 400515 000406

Minerale voeders, gezondsheids -en hygiëne
producten
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Bio

BE-BIO-01 CERTISYS

Bio

12,5 KG - Art. nr. 330100

12,5 KG - Art. nr. 330101

Farm Bio Mash

Farm Bio Pellet

Farm Bio Mash heeft een mooie grove structuur die zowel door 
krielkippen als grote rassen volledig wordt opgenomen. Door de 
evenwichtige samenstelling heeft de kip voldoende energie om in 
de dagelijkse voedingsbehoeften te voldoen. Dit meel is geschikt 
voor de groei van kuikens, maar het bevordert ook een regelmatige 
leg van smakelijke eieren met een sterke schaal en een natuurlijke 
dooierkleur. Met dit meel wordt de voeding geleidelijk opgenomen 
waardoor er een optimale vertering plaatsvindt.

Farm Bio Pellet staat dankzij zijn vorm garant voor een vlotte 
opname door zowel krielkippen als grotere rassen. Door de 
evenwichtige samenstelling heeft de kip voldoende energie om 
in de dagelijkse voedingsbehoeften te voldoen. Deze korrel is 
geschikt voor de groei van kuikens, maar het bevordert ook een 
regelmatige leg van smakelijke eieren met een sterke schaal en 
een natuurlijke dooierkleur. Deze korrelvorm doseert gemakkelijk 
en voorkomt morsen. Elke korrel bevat de ideale verhouding 
voedingsstoffen, vitaminen en mineralen.

Een biologische mash/meel voor zowel kippen als 
kuikens? Dat kan!

Zoekt u een complete biologische korrel ter 
ondersteuning van de de groei én een regelmatige leg?

5 400515 005708

5 400515 005678

FARM BIO MASH 12,5KG

FARM BIO PELLET 12,5KG

Farm & Grani

BE-BIO-01 CERTISYS

Handige  
handvatten!

HobbyFirst biedt ook een Bio assortiment voor 
kippen aan. Dat natuurlijk, puur en ecologisch 
is voor bewust gezonde kippen en hun eieren.
Deze voeders bestaan uit EU gegarandeerde 
grondstoffen en zijn vrij van chemische 
pesticiden of insecticides, kunstmatige 
meststoffen en GMO.
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12,5 KG - Art. nr. 330102

12,5 KG - Art. nr. 330103

Grani Bio Mix & Pellet

Grani Bio Mix & Peas

Grani Bio Mix & Pellet is een gevarieerde mengeling met gebroken 
maïs en diverse andere granen en zaden. Dankzij de toegevoegde 
korrel zorgt deze granenmengeling voor voldoende eiwit. Het 
extra lijnzaad zorgt voor de nodige omega’s voor lekkere en 
gezonde eieren. Deze mengeling is geschikt voor zowel krielkippen 
als grotere rassen. Met deze mengeling wordt de voeding vlot 
opgenomen en het stimuleert het natuurlijke scharrelgedrag.

Grani Bio Mix & Peas is een gevarieerde mengeling met gebroken 
maïs en diverse andere granen en zaden, maar zonder soja of 
pellets. De toevoeging van erwten en lupinen verhoogt het 
eiwitgehalte op een volledig natuurlijke wijze en zo wordt de leg 
van eieren gestimuleerd. Met het extra lijnzaad en grit wordt voor 
de nodige omega’s en calcium gezorgd wat resulteert in lekkere  
en gezonde eieren. Deze mengeling is geschikt voor zowel 
krielkippen als grotere rassen.

Een biologische mengeling die zorgt voor lekkere 
en gezonde eieren. Wat wilt u nog meer?

Op zoek naar een biologische mengeling met natuurlijke 
eiwitten? Dat kan!

5 400515 005685

5 400515 005692

GRANI BIO
MIX & PELLET 12,5KG

GRANI BIO
MIX & PEAS 12,5KG

Grani
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Grani

Krijgt uw kleinste pluimvee of duiven al een aanvullende
extra fijne graanmengeling?

Met Grani 1 Mengeling geeft u een uitstekend aanvullend voeder op 
de Farm-, Parade- of  Duck-voeders. Deze extra fijne graanmengeling 
bestaat uit nauwkeurig gekozen granen, aangevuld met smakelijke 
zaden en extra fijne maïs. Dankzij een vlotte opname is de 
samenstelling van deze graanmengeling uitermate geschikt voor o.a. 
kuikens, kwartels en duiven.

4 KG - Art. nr. 420002 20 KG - Art. nr.  420001

5 400515 000239

GRANI 1 MIX 4 KG

5 400515 000222

GRANI 1 MIX 20 KG

Grani   Mix

4 KG - Art. nr. 420004 20 KG - Art. nr.  420003

5 400515 000253

GRANI 2 MIX 4 KG

5 400515 000246

GRANI 2 MIX 20 KG

Wist u dat pluimvee en duiven verlekkerd zijn op deze fijn 
gebroken maïs?

Grani 2 Mengeling biedt uw hoenders en duiven een ideale aanvulling 
op de Farm-, Parade- of Duck-voeders. Uw pluimvee en duiven 
zullen smullen van deze graanmengeling aangevuld met lekkere 
zonnebloempitten en fijn gebroken maïs.

Grani   Mix2

4 KG - Art. nr. 420011 20 KG - Art. nr.  420010

5 400515 000987

GRANI 2 MIX PELLET 4 KG

5 400515 000314

GRANI 2 MIX PELLET 20 KG

Leggen uw kippen eieren en eten daarna graag een 
smakelijke graanmengeling?

Met Grani 2 Mengeling Korrel geeft u uw kippen een volledig voeder 
voor een optimale gezondheid. Dat is heel belangrijk wanneer uw 
kippen eieren leggen. Dankzij de toegevoegde korrel zorgt deze 
graanmengeling voor voldoende eiwit voor de kip én voor lekkere 
eieren. Uw pluimvee zal smullen van deze graanmengeling met onder 
meer lekkere zonnebloempitten en fijn gebroken maïs.

Grani   Mix Pellet2

Voor al uw pluimvee een gezonde
graanmengeling met maïs op maat? 
Binnen GRANI bieden wij u een ruim 
assortiment aan.

Grani 2 Mix Pellet
Fijn gebroken 
maïs + korrel

Grani 1 Mix 

Grani 3 Mix Pellet

Grani 2 Mix

Grani 4 MixGrani 3 Mix

Extra fijn  
gebroken 
maïs

Gebroken maïs 
+ korrel

Fijn gebroken
maïs

Volle maïsGebroken maïs

Grani is de perfecte 
aanvulling bij 
Farm, Parade 

en Duck voeders!
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Grani

Wist u dat uw jonge legkippen en fazanten dol zijn op 
gebroken maïs?

Deze Grani 3 Mengeling met gebroken maïs is een energierijk 
aanvullend voeder dankzij de eiwitrijke granen en zaden. In combinatie 
met een volledig voeder uit ons Farm-, Parade- of Duck-assortiment 
is dit een heerlijk tussendoortje.

4 KG - Art. nr. 420006 20 KG - Art. nr.  420005

5 400515 000277

GRANI 3 MIX 4 KG

5 400515 000260

GRANI 3 MIX 20 KG

Grani   Mix

4 KG - Art. nr. 420009 20 KG - Art. nr.  420008

5 400515 000307

GRANI 3 MIX PELLET 4 KG

5 400515 000291

GRANI 3 MIX PELLET 20 KG

20 KG - Art. nr. 420007

5 400515 000284

GRANI 4 MIX 20 KG

3

Wist u dat pluimvee en duiven verlekkerd zijn op deze fijn 
gebroken maïs?

Met Grani 3 Mengeling Korrel geeft u uw kippen een volledig voeder 
voor een optimale gezondheid. Dat is heel belangrijk wanneer uw 
kippen eieren leggen. Dankzij de toegevoegde korrel zorgt deze 
graanmengeling voor voldoende eiwit voor de kip én voor lekkere 
eieren. Uw pluimvee zal smullen van deze graanmengeling met onder 
meer lekkere zonnebloempitten en halve erwten.

Grani   Mix Pellet3

Verlangt uw pluimvee naar een heerlijke mengeling van 
granen en fijne zaden?

Met deze Grani 4 Mengeling geeft u uw pluimvee een optimale 
aanvulling op de Farm-, Parade- of  Duck-voeders. Deze 
graanmengeling met volle maïs en energie- en eiwitrijke zaden is een 
smakelijke aanvulling voor sierkippen, legkippen, vleeskippen, ganzen, 
eenden, fazanten, kalkoenen en andere neerhofdieren.

Grani   Mix4

Met vlokreeftjes.

Met Grani Sea Mix geeft u een pure lekkernij aan uw  kippen. De 
combinatie van onze geselecteerde granen en zaden met heerlijke 
vlokreeftjes zijn een waar genot voor elke kip. Van nature uit gaat een 
kip op zoek naar dierlijke eiwitten in wormen of  insecten. Dankzij de 
toegevoegde korrel zorgt deze graanmengeling voor voldoende eiwit 
voor de kip én voor lekkere eieren. Met deze graanmengeling  geeft u 
uw kippen een volledig voeder voor een optimale gezondheid!

3 KG - Art. nr. 420012

5 400515 000413

GRANI SEA MIX 3KG

Grani Sea Mix

Uw kippen verwennen 
met een extraatje?
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Parade Parade

Fazanten, kwartels, parelhoenders, patrijzen, kalkoenen, krielen of 
andere sierhoenders bij u in de tuin?
Onze Parade-voeders houden ze in vorm.

 weken 

Parade 1 Crumble 0 - 6

Parade 2 Mash 6 - ...

Parade 2 Pellet 6 - ...

Parade 3 Pellet *
Parade 4 Pellet 12 - ...

* 4 weken voor en tijdens de legperiode

Onze Parade voeders kunnen perfect gecombineerd worden met de 
graanmengelingen in ons Grani assortiment.

Combineer met  
... onze Grani mengelingen
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Gebruikt u een lage voederschaal zodat de kleine kuikens 
hun voer goed leren kennen?

Met Parade 1 Kruimel bent u zeker van een evenwichtige start  
en perfecte ontwikkeling van de veren. U verwent hiermee fazanten, 
kwartels, patrijzen, parelhoenders, krielen, sierkalkoenen of andere 
sierhoenders. Deze kruimel garandeert een vlotte opname en een 
optimale groei.

4 KG - Art. nr. 400002 20 KG - Art. nr.  400001

5 400515 000116

PARADE 1 CRUMBLE 4 KG

5 400515 000109

PARADE 1 CRUMBLE 20 KG

20 KG - Art. nr. 400004

5 400515 000130

PARADE 2 PELLET 20 KG

20 KG - Art. nr. 400003

5 400515 000123

PARADE 2 MASH 20 KG

Parade

Parade       Crumble

U ziet graag een goed ontwikkeld verenkleed bij uw 
sierhoenders?

Met Parade 2 Korrel biedt u een voeder aan met hoge eiwitgehaltes 
voor de ontwikkeling van een mooi verenkleed. Bovendien zijn deze
korrels aangevuld met vitaminen en mineralen zodat uw sierhoenders 
in perfecte gezondheid opgroeien. Bij het voederen van korrels worden 
er minder buitenvogels aangetrokken tot het resterende voeder.

2Parade         Pellet

Wist u dat de eiwitgehaltes garant staan voor de 
ontwikkeling van een mooi verenkleed?

Met Parade 2 Meel kiest u voor een weloverwogen combinatie van 
vitaminen en mineralen zodat uw dieren in perfecte gezondheid 
opgroeien. Dit meel is heel smakelijk door onze keuze van 
grondstoffen. Bovendien wordt meel traag opgenomen waardoor de 
sierhoenders zich minder vervelen en zo minder staartpikken.

Parade             Mash2

Voorzie steeds vers 
water naast onze 

mengelingen!

4 KG - Art. nr. 400007 20 KG - Art. nr.  400006

5 400515 000161

PARADE 4 PELLET 4 KG

5 400515 000154

PARADE 4 PELLET 20 KG

20 KG - Art. nr. 400005

5 400515 000147

PARADE 3 PELLET 20 KG

Zijn uw sierhoenders in de legperiode?

Met Parade 3 Korrel zorgt u voor een ideale aanvoer van eiwitten en 
energie om de dieren in prima conditie te houden. Deze korrel is een 
ideaal voeder voor uw fazanten, kwartels, parelhoenders, patrijzen, 
kalkoenen, krielen en andere sierhoenders die eieren leggen.

Parade       Pellet3

Bent u op zoek naar een smakelijke korrel om uw 
sierhoenders in vorm te houden?

Met Parade 4 Korrel biedt u uw dieren een gezond en smakelijk
voeder aan. De geselecteerde grondstoffen ondersteunen een mooie
verendracht van uw fazanten, kwartels, parelhoenders, patrijzen,
kalkoenen, krielen en andere sierhoenders.

Parade       Pellet4
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Duck

Watervogels in uw tuin? Het Duck assortiment biedt zowel drijvende 
korrels aan als voeders voor op het land.

Onze Duck voeders kunnen perfect gecombineerd worden met de 
graanmengelingen in ons Grani assortiment.

Combineer met  
... onze Grani mengelingen

Duck

 weken

Duck 1 Crumble 0 - 3

Duck 2 Pellet 3 - 12

Duck 3 Pellet 12 - ...  *

Duck 4 Pellet 12 - ... **

Duck 4 Floating Pellet 4 - ... 4 - ...

* Legperiode    ** Onderhoud 
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Wilt u uw eenden- en ganzenkuikens een vliegende start 
bieden?

Met Duck 1 Kruimel geeft u een kruimelvoeder dat nauwkeurig is 
samengesteld voor alle kuikens van watervogels. Dit voeder ligt aan 
de basis van een gezonde groei, omdat het uit ingrediënten bestaat 
die rijk zijn aan eiwitten, vitaminen en mineralen. Deze kruimel is licht 
verteerbaar en eenvoudig opneembaar door jonge dieren.

20 KG - Art. nr. 410001

5 400515 000178

DUCK 1 CRUMBLE 20KG

20 KG - Art. nr. 410002

5 400515 000185

DUCK 2 PELLET 20KG

Duck

Duck   Crumble

Wilt u uw jonge watervogels gezond grootbrengen?

Met Duck 2 Korrel geeft u een smakelijk voeder dat nauwkeurig is 
samengesteld voor de groeiperiode van eenden, ganzen  
en andere watervogels van 3 tot 12 weken oud. Zo worden ze gezond 
en sterk groot. Dit voeder is samengesteld uit ingrediënten rijk aan 
eiwitten, vitaminen en mineralen. De pellets zijn eenvoudig 
opneembaar door de jonge watervogels.

2Duck     Pellet

20 KG - Art. nr. 410003

5 400515 000192

DUCK 3 PELLET 20KG

20 KG - Art. nr. 410004

5 400515 000208

DUCK 4 PELLET 20KG

15 KG - Art. nr. 410005

5 400515 000215

DUCK 4 FLOATING PELLET
20KG

Uw watervogels fit en gezond houden tijdens de legperiode?

Met Duck 3 Korrel geeft u licht verteerbare korrels samengesteld uit 
smakelijke ingrediënten. Bovendien zijn deze korrels aangevuld met 
extra calcium om een goede eiproductie te garanderen voor eenden, 
ganzen en andere watervogels. Met het voeren van Duck 3 Korrel zorgt 
u voor het behoud van een goede conditie.

Duck   Pellet3

Voert u graag eenden of andere vogels op het water?

Met de Duck 4 Drijvende Korrel kunnen de dieren eten  
en zwemmen tegelijk. Door de speciale productiemethode blijft deze 
korrel immers op het water drijven.  Duck 4 Drijvende Korrel is een 
volledig voeder met alle noodzakelijke vitaminen en mineralen die uw 
eenden, ganzen en andere watervogels nodig hebben.

Duck            Floating Pellet4

Uw watervogels in vorm houden buiten het kweekseizoen?

Met Duck 4 Korrel behoudt uw dier zijn conditie tijdens deze minder
productieve fase dankzij een ideale samenstelling van 
energiehoudende ingrediënten en eiwitten. Bovendien garandeert 
de zorgvuldige selectie van grondstoffen voor het behoud van mooie 
glanzende veren.

Duck            Pellet4
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Overzicht
Overzicht

Farm Egg Control
Art.nr. 330005 - 250 ML

5 400515 005715

Farm Fit Control
Art.nr. 330010 - 250 ML

5 400515 005722 5 400515 005746

Farm Lice Control
Art.nr. 330015 - 250 ML

Farm 1 Mash 
Art.nr. 300001 - 20 KG

5 400515 000000 5 400515 000024

Farm 1 Crumble 
Art.nr. 300003 - 20 KG

Farm 2  Mash 
Art.nr. 300005 - 20 KG

5 400515 000048

Farm Intestinal Control
Art.nr. 330020 - 250 ML

5 400515 005739

Farm Aqua Control
Art.nr. 330025 - 250 ML

5 400515 005838

Farm 1 Mash 
Art.nr. 300002 - 4 KG

5 400515 000017

Farm 1 Crumble 
Art.nr. 30004 - 4 KG

5 400515 000031

Farm 3 Mash 
Art.nr. 300008 - 4 KG

5 400515 000079

5 400515 000055

Farm 2  Pellet 
Art.nr. 300006 - 20 KG

Farm 3 Mash 
Art.nr. 300007 - 20 KG

5 400515 000062 5 400515 000086

Farm 3  Pellet 
Art.nr. 300009 - 20 KG

Farm 3  Pellet 
Art.nr. 300010 - 4 KG

5 400515 000093

Farm Grootverpakking

Farm Kleinverpakking

Farm Liquid Health Care Products
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Bio Farm & Grani
Farm BIO Mash
Art.nr. 330100 - 12,5 KG

5 400515 005708

Farm BIO Pellet
Art.nr. 330101 - 12,5 KG

5 400515 005678

5 400515 005685

Grani BIO 
Mix & Pellet
Art.nr. 330102 - 12,5 KG

Grani BIO 
Mix & Peas
Art.nr. 330103 - 12,5 KG

5 400515 005692

BE-BIO-01 CERTISYS

Grani 1 Mix 
Art.nr. 420001 - 20 KG

5 400515 000222 5 400515 000246

Grani 2 Mix 
Art.nr. 420003 - 20 KG

Grani 2 Mix Pellet
Art.nr. 420010 - 20 KG

5 400515 000314

Grani 4 Mix 
Art.nr. 420007 - 20 KG

5 400515 0002845 400515 000260

Grani 3 Mix 
Art.nr. 420005 - 20 KG

Grani 3 Mix Pellet
Art.nr. 420008 - 20 KG

5 400515 000291

Grani Grootverpakking

Overzicht
Grani 1 Mix 
Art.nr. 420002 - 4 KG

5 400515 000239 5 400515 000253

Grani 2 Mix 
Art.nr. 420004 - 4 KG

Grani 2 Mix Pellet
Art.nr. 420011 - 4 KG

Grani Sea Mix
Art.nr. 420012 - 3 KG

5 400515 000987

5 400515 0004135 400515 000277

Grani 3 Mix 
Art.nr. 420006 - 4 KG

Grani 3 Mix Pellet
Art.nr. 420009 - 4 KG

5 400515 000307

Grani Kleinverpakking

Parade 1 Crumble 
Art.nr. 400002 - 4 KG

5 400515 000116

Parade 4 Pellet
Art.nr. 400007 - 4 KG

5 400515 000161

Parade 1 Crumble 
Art.nr. 400001 - 20 KG

5 400515 000109 5 400515 000123

Parade 2 Mash 
Art.nr. 400003 - 20 KG

Parade 2 Pellet
Art.nr. 400004 - 20 KG

5 400515 000130

5 400515 000147

Parade 3 Pellet
Art.nr. 400005 - 20 KG

Parade 4 Pellet
Art.nr. 400006 - 20 KG

5 400515 000154

Parade Grootverpakking

Parade Kleinverpakking

Duck 1 Crumble 
Art.nr. 410001 - 20 KG

5 400515 000178 5 400515 000185

Duck 2 Pellet 
Art.nr. 410002 - 20 KG

Duck 3 Pellet
Art.nr. 410003 - 20 KG

5 400515 000192

5 400515 000208

Duck 4 Pellet
Art.nr. 410004 - 20 KG

Duck 4 Floating Pellet
Art.nr. 410005 - 15 KG

5 400515 000215

Duck Grootverpakking

Farm Grit & Anise
Art.nr. 330004 - 2,5 KG

Farm Mineral 
& Vitamin Mix
Art.nr. 330050 - 5 KG

Farm Nesting
Tobacco Stalks
Art. nr. 330055. - 2KG

5 400515 0004065 400515 005760 5 400515 005777

5 400515 005753

Farm Piksteen
Art.nr. 200048 - 1 KG

Farm
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>160
producten

800 g
20 kg

verpakking
>50
landen

5
productie

sites

16
dier

groepen
hoofdkantoor

België

HobbyFirst in het kort

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

Uw verkooppunt

www.HobbyFirst.com

            HobbyFirst


