
 

 ALFA-lijn OPFOK-lijn LEG-lijn SCHARREL-lijn KRUIDEN-lijn RAS-lijn 

GESCHIKT VOOR WELKE 
KIP? 

geschikt voor alle kippen, 
waarvoor je het beste wilt, 
voor een lekker eitje om 
op te eten 

geschikt voor hobby 
kuikens vanaf dag 2 tot 
aan de leg 

geschikt voor 
hobbykippen zonder 
vrije uitloop 

geschikt voor 
hobby- en 
scharrelkippen met 
vrije uitloop, die 
kunnen scharrelen 

geschikt voor hobby- 
en scharrelkippen 
voor een lekker eitje 
om op te eten 

geschikt voor fok- en showkippen 

LEVENSFASE SPECIFIEK 
piepkuiken, kuiken, 
volwassen kip 

kuiken kuiken, volwassen kip volwassen volwassen kuiken, jonge kip, volwassen kip 

SOORT VOER mix meel, korrel meel, korrel meel, korrel meel, korrel meel, korrel 

KENMERKEN 

- rijke variatie 
- vergelijkbaar met de 
voeding van een kip in de 
vrije natuur 
- hoge smakelijkheid 

- basis opfokvoer 

- basis legvoer 
- met extra 
schelpengrit als 
calciumbron voor 
ondersteuning van de 
botten en goede 
eierschalen 

- basis legvoer 

- met toegevoegde 
kruiden voor een 
hoge smakelijkheid 
en een lekker eitje 

- foktoomvoer draagt bij aan een 
optimale bevruchting en ei-
samenstelling voor levenslustige kuikens 
- kuikenvoer draagt bij aan de gezonde 
ontwikkeling van het gehele dier 
- geslacht specifieke voeders voor jonge 
hennen en hanen 
- specifieke voeders voor kippen met 
witte veren, deze bevatten geen 
caroteen houdende granen 
- met extra caroteen voor gele poten 
- 718 ras kriel foktoomkorrel voor 
krielrassen 

PRODUCTEN 

1075 alfastart piepkuikens  
1076 alfastart 
kwartelkuiken 
1080 alfamix kuikens 
1055 alfamix kippen 

5014 kuiken opfokmeel 
5012 kuiken opfokkorrel 

730 volledig legmeel 
731 volledige 
legkorrel 

5028 scharrel 
legmeel 
5030 scharrel 
legkorrel 

7309 volledig 
legmeel met kruiden 
7308 volledige 
legkorrel met kruiden 

701 ras kuikenmeel 
702 ras kuikenkorrel 
703 ras kuikenkorrel witte veren 
704 ras gemengd graan speciaal 
714 ras jonge hennenkorrel 
715 ras jonge hennenmeel 
716 ras foktoommeel 
717 ras foktoomkorrel 
718 ras krielen foktoomkorrel 
723 ras jonge hanenkorrel 
725 ras jonge hanenkorrel witte veren 


