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Diervoeding van muis tot olifant!



Kasper Faunafood is het merk waaronder 
Arie Blok Diervoeding een breed 
assortiment van kwalitatief hoogwaardige 
voeders voor hobby- 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. 
Kenners kiezen voor Kasper Faunafood!

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. Alle producten zijn 
geformuleerd of geproduceerd zonder 
GMO houdende grondstoffen; GMO-
controlled. De grondstoffen worden 
zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd 
op gehaltes en voedingswaarden om er 
zeker van te zijn dat er uitsluitend eerste 
kwaliteit wordt verwerkt. 

Arie Blok Diervoeding is  
GMP+ gecertificeerd en  
GMO-controlled. 

Met Kasper Faunafood gevoerde dieren 
leveren topprestaties!

Watervogels

De voeding voor watervogels moet zoveel mogelijk voorzien in de natuurlijke behoefte. 
In de natuur bestaat de voeding hoofdzakelijk uit waterplantjes, eendenkroos, algen, 
zaden en gemengd graan waarvan tarwe, gerst en mais de belangrijksten zijn. Daarnaast 
eten ze ook graag kevertjes, wormen, kleine waterdiertjes, slakjes, torretjes, kleine visjes, 
etc. Verder eten ze ook gras wat een gunstige werking op de spijsvertering heeft.

De Kasper Faunafood watervogelvoeders zijn ondergebracht in de Anseres-lijn. Het zijn 
speciale voeders die zijn ontwikkeld om te voldoen aan de bijzondere eisen die aan 
watervogels worden gesteld, zoals een prachtige bevedering en mooie natuurlijke 
kleuring van snavel, poten en veren. Of voor het grootbrengen van kuikens van heel 
specifieke watervogels.
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Watervogelkuikens

Vanaf de eerste dag kunnen ze gevoerd worden 
met Anseres Superstart Opfokkruimel, Anseres 1 
Opfokkorrel of Anseres Micro (Opfok) Floating. 

De Anseres Superstart Opfokkruimel is speciaal 
voor kuikens die een extra hoog eiwitdieet nodig 
hebben. Dit voeder is bedoeld voor de eerste 6 
levensweken. Vanaf 6 weken leeftijd adviseren 
wij om geleidelijk over te schakelen naar de 
Anseres 2 Opfokkorrel / Showkorrel. 

De Anseres 1 Opfokkorrel is tot een leeftijd van  
6 weken om vervolgens over te schakelen op de 
Anseres 2 Opfokkorrel / Showkorrel. 

De Anseres Micro (Opfok) Floating is een 
drijvende korrel die aan pasgeboren kuikens van 
watervogels gevoerd kan worden die graag op 
het water gevoerd worden (duik- en zee-
eendenkuikens). Deze Anseres Micro (Opfok) 
Floating blijft minimaal 24 uur drijven. 

Met deze werkwijze wordt een rustige, gezonde 
opfok van de waardevolle watervogelkuikens 
gerealiseerd. Vanaf 12 weken leeftijd kunnen ze 
gevoerd gaan worden met één van de Anseres-
voeders voor volwassen watervogels.

Voedingsadvies opfokvoeders
>  alle voeders voor watervogelkuikens kunnen 

onbeperkt worden verstrekt
>  ververs dagelijks het voer in de voerbakjes, 

maak dagelijks de voerplaats schoon
>  zorg altijd voor voldoende en vers drinkwater

Voor het grootbrengen van kuikens van watervogels zijn er verschillende soorten 
opfokvoeders beschikbaar.

Watervogels kun je onderverdelen in;

Sierwatervogels zijn alle, ook in het wild levende,
>  eenden (Mandarijn eenden, Carolina eenden, 

roodschoudertalingen, zaagbekken, brilduikers, 
eidereenden)

>  ganzen (brandganzen, streepkopganzen, 
roodhalsganzen) 

>  zwanen (zwarte zwanen, zwarthalszwanen) 

Tamme watervogels zijn alle gedomesticeerde 
>  eenden (Hollandse kwaker, smaragd eend, 

Indische loopeend) 
>   en ganzen (Toulouse gans, Twentse landgans)

Steltloperachtigen
>  kluten, kieviten, plevieren

Deze vele watervogels stellen verschillende 
eisen aan hun voeding; al dan niet drijvend, 
puur plantaardig of met dierlijke grondstoffen, 
voor groei of onderhoud, etc. Daarom heeft 
Kasper Faunafood een breed assortiment in de 
Anseres-lijn;
> voor jonge en voor volwassen dieren
>   voor verstrekking zowel op het land als op het 

water (floating)
>   in verschillende vormen: kruimel, korrel, 

floating (drijvend) en gemengd graan
>  puur plantaardige voeders en voeders met 

vismeel

Liefhebbers en fokkers van watervogels bereiken 
al decennia lang de beste resultaten met het 
gebruik van de Anseres-producten van Kasper 
Faunafood!
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Anseres Micro (Opfok) Floating

Artikelnr. 6148
Productvorm drijvende korrel 

Inhoud 15 kg

>  Voor specifieke (jonge) watervogels. Meerdere 
keren per dag tijdens de opfokperiode van 
0-12 weken leeftijd in het water strooien

>  Voor steltloperachtigen die van nature een 
hogere onderhoudsbehoefte hebben. Te 
verstrekken gedurende de hele levensfase

>  Een speciaal (opfok)voeder, extrudaat Ø 2 mm, 
met vismeel (11%) en een eiwitgehalte van 
22%

>  Dit drijvend voer kan op het water worden 
gevoerd. Doordat het voer op het water 
beweegt, wordt het snel opgenomen door 
jonge dieren

>  De toegevoegde zeewier bevat een scala aan 
bioactieve stoffen ter ondersteuning van het 
immuunsysteem

>  Bevat Spirulina, een rijke natuurlijke bron van 
aminozuren, vitaminen, mineralen en 
carotenoïden (waaronder zeaxanthine)

Anseres 2 Opfokkorrel / Show

Artikelnr. 615120
Productvorm korrel

Inhoud 20 kg

>  Meerdere keren per dag te verstrekken tijdens 
de opfokperiode van 6-12 weken leeftijd. Te 
verstrekken aan Showeenden 6 weken voor de 
tentoonstelling

>  Een plantaardig speciaalvoeder, 2,5 mm korrel, 
voor jonge watervogels

>  Bevat extra vitaminen en organisch gebonden 
spoorelementen (o.a. zink en selenium) ter 
ondersteuning van een goede bevedering

>  Bevat Faunabiobalance® ter ondersteuning 
van de darmgezondheid en een gezonde 
spijsvertering

>  Bevat meerdere caroteenbronnen voor de 
natuurlijke kleuring van snavel, poten en veren

>  De toegevoegde zeewier bevat een scala aan 
bioactieve stoffen ter ondersteuning van het 
immuunsysteem

>  Bevat Spirulina, een rijke, natuurlijke bron van 
aminozuren, vitaminen, mineralen en 
carotenoïden (waaronder zeaxanthine)

Anseres Superstart Opfokkruimel

Artikelnr. 614920
Productvorm kruimel

Inhoud 20 kg 

>  Onbeperkt te verstrekken tijdens de 
opfokperiode van 0 - 6 weken leeftijd

>  Verstrekkingswijze: in een voerbak, droog of 
nat gemaakt

>  Een plantaardig speciaal opfokvoeder met 
extra hoog eiwitgehalte (30%)

>  Voor kuikens van specifieke watervogels 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 natuurlijk calciumbron 
afkomstig van zeealgen, ter bevordering van 
sterke botten

>  De toegevoegde zeewier bevat een scala aan 
bioactieve stoffen ter ondersteuning van het 
immuunsysteem

Anseres 1 Opfokkorrel

Artikelnr. 654204 | 615020
Productvorm korrel

Inhoud 4 kg | 20 kg  

>  Onbeperkt te verstrekken tijdens de 
opfokperiode van 0 - 6 weken leeftijd

>  Verstrekkingswijze: in een voerbak, droog of 
nat gemaakt

>  Een plantaardig speciaal opfokvoeder, 2,5 mm 
korrel, voor pasgeboren kuikens van 
watervogels voor een gezonde groei en mooie 
bevedering

>  Bevat Faunabiobalance® ter ondersteuning 
van de darmgezondheid en een gezonde 
spijsvertering

>  Bevat kalkwier, een natuurlijk calciumbron 
afkomstig van zeealgen, ter bevordering van 
sterke botten

>  De toegevoegde zeewier bevat een scala aan 
bioactieve stoffen ter ondersteuning van het 
immuunsysteem

>  Bevat Spirulina, een rijke, natuurlijke bron van 
aminozuren, vitaminen, mineralen en 
carotenoïden (waaronder zeaxanthine)
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Volwassen watervogels

Graanmengelingen

Naast deze voeders kan Anseres 
Eendengraan met gebroken mais of Anseres 
Hele Granenmix bijgevoerd worden. Het 
verstrekken van een granenmengeling 
stimuleert de werking van de spiermaag en 
draagt bij aan het welzijn van de watervogel. 
Beide granenmengelingen kunnen zowel op 
het land als onder water worden 
aangeboden. Bij het voeren onder water 
wellen de granen waardoor ze gemakkelijker 
opgenomen worden.

De Anseres Eendengraan met gebroken maïs 
is een zuivere granenmengeling van hele 
tarwe, gebroken maïs, sorghum en millet.
De Anseres Hele Granenmix is een zuivere 
granenmengeling van hele tarwe, sorghum, 
millet, gepelde haver, dari, kardipitten en 
mungbonen. Deze mengeling van fijne 
korrels wordt makkelijk opgenomen. Doordat 
het uitsluitend hele granen bevat, is het 
risico op de vorming van schimmels bij 
verstrekking in en om het water tot een 
minimum beperkt.

Voedingsadvies volwassen watervogels
>  watervogels kunnen onbeperkt gevoerd 

worden
>  zorg voor voldoende vers en schoon 

drinkwater: watervogels gebruiken hier veel 
van!

>  stel voldoende maagkiezel ter beschikking om 
de granen in de spiermaag goed te kunnen 
vermalen en geef met name in het 
broedseizoen grit naar behoefte

>  groenvoer alleen in kleine hoeveelheden 
verstrekken

Tips voor het voeren van floatings
>  in een afzonderlijke bak met water uitstrooien, 

zodat de dieren een hele dag voer kunnen 
uitzeven zonder dat hun zwemwater bevuild 
wordt. Wanneer zelfbevuiling optreedt, is er 
bijna altijd sprake van een te ruime voedering 
en moet het dagelijks rantsoen worden 
verlaagd.

>  let erop dat alle soorten floatings binnen de 5 
minuten opgenomen worden, om de 
voedingswaarde voldoende hoog te houden.

Geperste korrels

De Anseres 2 Opfokkorrel / Showkorrel is 
zeer geschikt voor het verstrekken aan 
watervogels die naar een show of 
tentoonstelling gaan. Het geeft extra 
ondersteuning van de weerstand en de 
kleuring van het verenkleed. 

De Anseres 3 Onderhoudskorrel is een 
speciaalvoeder om een optimale conditie van 
de watervogels te verkrijgen en te behouden. 

De Anseres 4 Foktoomkorrel is een 
speciaalvoeder voor watervogels om te 
verstrekken vanaf 6 weken voor het 
broedseizoen, tijdens het broedseizoen en de 
ruiperiode. 

Floatings

Kasper Faunafood heeft drie soorten 
drijvende korrels, floatings, genaamd. Dit zijn 
voeders die zeer geschikt zijn voor 
watervogels die van nature op het water 
eten en ook vaak vis eten. Daarom bevatten 
de floatings vismeel en visolie. 

De Anseres Micro (Opfok) Floating is zeer 
geschikt voor kleine watervogels zoals 
steltloperachtigen. Het is een fijn korreltje 
met vismeel en met 22% eiwit.

De Anseres Floating is voor alle soorten 
watervogels die graag op het water eten. 
Met een eiwitgehalte van 20% en vismeel is 
het zeer geschikt voor de voeding van 
sierwatervogels.

De Anseres Zee-eenden Floating is bedoeld 
voor watervogels die een hoog viseiwit-
behoefte hebben, zoals zee-eenden en 
kustvogels. Dit voeder bevat een hoog 
aandeel vismeel, het eiwitgehalte is 30%.

Vanaf 12 weken leeftijd kunnen watervogels gevoerd worden met voeders voor volwassen 
watervogels. Deze voeders zijn in twee categorieën te verdelen: in korrelvorm voor zowel 
verstrekking op het land als op het water en in geëxtrudeerde vorm (floating) voor 
verstrekking zowel op het land als op het water.
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Anseres Floating

Artikelnr. 6165
Productvorm drijvende korrel 

Inhoud 15 kg

>  Een speciaalvoeder, extrudaat Ø 6 mm, met 
vismeel (16%) en een eiwitgehalte van 20%

>  Te verstrekken op het water, vanaf 12 weken 
leeftijd 

>  Voor een optimale conditie van 
sierwatervogels die graag op het water eten

>  Rijk aan vitaminen en organisch gebonden 
spoorelementen (o.a. zink en selenium) ter 
ondersteuning van een goede gezondheid en 
een mooie bevedering

>  Rijk aan omega-3 vetzuren afkomstig van vis
>  De aanwezige voedingsstoffen ondersteunen 

een goed verloop van de ruiperiode

Anseres Zee-eenden Floating

Artikelnr. 6160
Productvorm drijvende korrel 

Inhoud 15 kg

>  Een speciaalvoeder, extrudaat Ø 6 mm, met 
een hoog aandeel vismeel (32%) en een 
eiwitgehalte van 30%

>  Te verstrekken op het water, vanaf 12 weken 
leeftijd

>  Voor een optimale conditie van zaagbekken, 
brilduikers, ijseenden, eidereenden, zee-
eenden en kustvogels

>  Rijk aan vitaminen en organisch gebonden 
spoorelementen (o.a. zink en selenium) ter 
ondersteuning van een goede gezondheid en 
mooie bevedering

>  Rijk aan omega-3 vetzuren afkomstig van vis
>  De aanwezige voedingsstoffen ondersteunen 

een goed verloop van de ruiperiode

Anseres 3 Onderhoudskorrel

Artikelnr. 6544 | 615220
Productvorm korrel

Inhoud 4 kg | 20 kg

>  Een plantaardig speciaalvoeder, 2,5 mm korrel, 
voor een optimale conditie van watervogels

>  Verstrekkingswijze: in een voerbak, droog of 
nat gemaakt

>  Te verstrekken vanaf 12 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, poten en veren

>  Het aminozurenpatroon is eveneens gericht op 
ondersteuning van de bevedering

Anseres 4 Foktoomkorrel

Artikelnr. 615320
Productvorm korrel

Inhoud 20 kg

>  Een plantaardig speciaalvoeder, 2,5 mm korrel, 
voor watervogels die waardevolle kuikens 
voortbrengen

>  Verstrekkingswijze: in een voerbak, droog of 
nat gemaakt

>  Te verstrekken vanaf 6 weken voor en tijdens 
het broedseizoen en tijdens de rui periode

>  Rijk aan vitaminen en organisch gebonden 
spoorelementen (o.a. zink en selenium) voor 
een goede broedkwaliteit en vitale kuikens van 
watervogels

>  Rijk aan calcium voor de vorming van 
eischalen

>  De aanwezige voedingsstoffen ondersteunen 
een goed verloop van de ruiperiode
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Faunabiobalance®
Onder de noemer Faunabiobalance® worden 
in de Anseres Opfokvoeders 
kruidenextracten en middellange keten 
vetzuren ingezet om de gezondheid van het 
maagdarmkanaal op een natuurlijke wijze te 
ondersteunen. Hiermee wordt de groei en 
ontwikkeling van uw waardevolle 
watervogelkuikens positief beïnvloed en 
kunnen uw dieren uitgroeien tot prachtige, 
robuuste en gezonde volwassen dieren.

Zeewier en Spirulina 
Overal in de wereld komen in zoet- en 
zoutwater algen voor. Zeewier is een grote, 
complexe algensoort, Spirulina is een 
microalg (eencellig). Algen kunnen net als 
planten zuurstof aanmaken middels 
fotosynthese. Ze zijn een heel belangrijke 
groep organismen en vormen de basis van 
de biodiversiteit in zeeën en oceanen. 
Spirulina is een microalg dat bekend is 
geworden als voedingssupplement vanwege 
de vele essentiële voedingsstoffen die het 
bevat. Het is een natuurlijke bron van 
aminozuren, omega-3 vetzuren, vitaminen, 
mineralen en carotenoïden (waaronder 
zeaxanthine). En in diverse studies vindt 
men positieve effecten van microalgen op 
de gezondheid van dieren. Daarnaast bevat 
zeewier een scala aan bioactieve stoffen die 
bijdragen aan de gezondheid van de dieren. 
Met zeewier en Spirulina voegen we heel 
specifieke natuurlijke voedingsbronnen voor 
watervogels toe aan de voeders.

Anseres Eendengraan 
(gebroken mais)

Artikelnr. 6540 | 386220 
Productvorm granenmengeling

Inhoud 4 kg | 20 kg

>  Zuivere granenmengeling van hele tarwe, 
gebroken mais, sorghum (milocorn) en millet

>  Aanbevolen voor sierwatervogels en tamme 
watervogels 

>  Deze granenmengeling stimuleert de werking 
van de spiermaag

>  Verstrekken naast een volledig voeder, 
maximaal 25% van de dagelijkse gift

>  Verstrekkingswijze: uitstrooien op het land of 
in bakjes onder water (onder water voorkomt 
ongewenst mee-eten door buitenvogels of 
ongedierte)

>  Verstrek maagkiezel naast deze 
granenmengeling voor een optimale vertering

Anseres Hele Granenmix 

Artikelnr. 615400 | 386020
Productvorm granenmengeling

Inhoud 4 kg | 20 kg

>  Zuivere granenmengeling van uitsluitend hele 
granen als tarwe, sorghum (milocorn), millet, 
gepelde haver, saffloerzaad (kardipitten) en 
mungbonen (kadjang idjoe)

>  Aanbevolen voor sierwatervogels en tamme 
watervogels 

>  Deze granenmengeling stimuleert de werking 
van de spiermaag

>  Verstrekken naast een volledig voeder, 
maximaal 25% van de dagelijkse gift

>  Verstrekkingswijze: uitstrooien op het land of 
in bakjes onder water (onder water voorkomt 
ongewenst mee-eten door buitenvogels of 
ongedierte)

>  Verstrek maagkiezel naast deze 
granenmengeling voor een optimale vertering

>  Bevat uitsluitend hele granen om het risico op 
schimmelvorming bij verstrekking in en om 
het water te verkleinen
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Voeradvies
De voederopname is afhankelijk van ras en 
leeftijd, maar vooral van de grootte (gewicht) 
van de watervogel. In de winterperiode ligt de 
onderhoudsbehoefte hoger door de afwezigheid 
van ‘natuurlijk’ voedsel en de lagere 
buitentemperatuur. Watervogels mogen 

onbeperkt gevoerd worden. De voerbak 
regelmatig schoonmaken en dagelijks vers voer 
aanbieden.

Watervogels die in een ruim buitenverblijf met 
natuurlijke beplanting gehouden worden, 
kunnen met minder voer per dag toe.

Productadviesschema voor het voeren op het land

Leeftijd Soort voer Type

0-6 weken Anseres Superstart 
Anseres 1

Opfokkruimel
Opfokkorrel

In de laatste 2 weken geleidelijk overschakelen naar de Anseres 2 

6-12 weken Anseres 2 Opfokkorrel / Showkorrel

Na 12 weken en buiten het broedseizoen Anseres 3 Onderhoudskorrel

6 weken voor het broedseizoen, in het 
broedseizoen en tijdens de ruiperiode

Anseres 4 Foktoomkorrel

6 weken voor een tentoonstelling Anseres 2 Opfokkorrel / Showkorrel

Zowel op het land als op het water voeren Anseres Eendengraan 
(gebroken mais)

Granenmengeling

Productadviesschema voor het voeren op het water

Leeftijd Soort voer Type

0-12 weken Anseres Micro (Opfok) Floating Drijvende mini korrel

> Sierwatervogels, vanaf 12 weken
> Zee- en kustvogels, vanaf 12 weken
> Steltloperachtigen, vanaf 12 weken

> Anseres Floating
> Anseres Zee-eenden Floating
> Anseres Micro (Opfok) Floating

Drijvende korrel

In het broedseizoen en tijdens de 
ruiperiode

Anseres Floating en Anseres Zee-
eenden Floating

Drijvende korrel

Zowel op het land als op het water 
voeren

Anseres Hele Granenmix Granenmengeling
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www.kasperfaunafood.nl |

Blijf op de hoogte met de Kasper Faunafood nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van onze acties en niets missen van de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van voeding? Meldt u dan snel aan voor onze nieuwsbrief op www.kasperfaunafood.nl. 
Leuke artikelen, acties en voordeel voor trouwe Kasper Faunafood fans.

Productvorm Min 
ruw 
eiwit 
%

Min 
ruw 
vet 
%

Max 
ruwe 
celstof 
%

Max 
ruw 
as 
%

Vit. A 
IE/kg

Vit. 
D3 IE/
kg

Vit. 
E 
mg/
kg

Beta-
caroteen

Bijzonder-
heden

Anseres

Anseres Superstart 
Opfokkruimel

kruimel 30,0 7,0 5,0 7,0 10000 3200 ** 100 - k/f/z 

Anseres 1 Opfokkorrel 2,5 mm korrel 20,0 4,5 3,5 7,0 10000 3000 * 60 2 k/f/z/s/c

Anseres 2 Opfokkorrel/Show 2,5 mm korrel 17,0 4,0 4,5 7,0 10000 3000 * 60 2 k/f/z/s/c

Anseres 3 Onderhoudskorrel 2,5 mm korrel 14,0 4,0 4,5 6,5 10000 2400 * 40 2 c

Anseres 4 Foktoomkorrel 2,5 mm korrel 16,5 4,5 3,5 11,5 10000 3000 * 75 2 c

Anseres Micro (Opfok) Floating extrudaat 2 mm 22,0 5,0 3,0 6,0 15000 3000 130 z/s/v

Anseres Floating extrudaat 6 mm 20,0 7,0 3,0 6,0 10000 2000 120 2 v

Anseres Zee-eenden Floating extrudaat 6 mm 30,0 8,0 2,0 8,5 15000 3000 180 3 v

Anseres Eendengraan 
(gebroken mais)

granenmengeling 10,0 2,5 2,5 2,0

Anseres Hele Granenmix granenmengeling 10,5 3,0 3,0 2,0

Voedingswaarden

Versie nr.: 01-2021 | Artikelnr: 298903

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

k = kruidenextract AE voor ondersteuning darmgezondheid
f = faunabiobalance

z = zeewier
s = spirulina

c = canthaxantine
v = vismeel


