
1055 alfamix kippen

volledige granenmengeling met korrels en vlokreeftjes voor

volwassen kippen

• rijke variatie aan hele en gebroken zaden van hoge kwaliteit

• met gedroogd vlokreeftjes

• een natuurlijke hoge weerstand voor gezonde kippen

Beschikbare verpakkingen:

12.5 kg 4 kg

Productomschrijving

1055 alfamix kippen is een gemengd premium kippenvoer. Naast

korreltjes met belangrijke voedingsstoffen bestaat het voer uit

een rijke variatie aan hele en gebroken zaden van hoge kwaliteit.

Daarnaast zijn gedroogde vlokreeftjes  (gammarus) toegevoegd

die zorgen voor het nodige dierlijke eiwit. Een kip in de vrije

natuur zoekt naar wormen en insecten. Aan deze behoefte wordt

met de gedroogde vlokreeftjes tegemoet gekomen. Alfamix

kippen is evenwichtig samengesteld. Het zorgt op een natuurlijke

manier voor gezonde kippen met een hoge weerstand. Dankzij de

natuurlijke bouwstoffen in het voer krijgen de eieren een volle

natuurlijke smaak, een okergele dooier en een hoog gehalte aan

omega 3 vetzuren. Als uw kippen eenmaal alfamix kippen hebben

gegeten, willen ze nooit meer wat anders.

Voeradvies

• geef dagelijks vers eten, niet meer dan de kippen op kunnen (dat

voorkomt selectief eetgedrag)

• zorg altijd voor voldoende maagkiezel
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• zorg dagelijks voor vers water

Samenstelling:

tarwe, dari rood, maisgrutten, sojaschroot geschild getoast,

erwtenbreuk, maisgrutten lp, raapzaadschroot, maisglutenvoer,

kalksteentjes, spinaziezaad, tarwevlokken, schelpengrit,

wortelkorrels, millet geel, zonnepit zwart, kardizaad, haver gepeld,

dari wit, millet rood, gedroogde vlokreeftjes (gammarus),

koolzaad, lijnzaad, boekweit, organische zuren, biergist, lecithine

Analytische bestanddelen/kg

ruw eiwit 15,2 %, ruw vet 4,4 %, ruwe celstof 6,0 %, ruw as 10,4 %,

calcium 26,53 g, fosfor 4,41 g, natrium 0,96 g, lysine 6,63 g,

methionine 2,68 g

Toegevoegd/kg Vitamines

3a672a Vitamin(e) A 10000 IE, 3a671 Vitamin(e) D3 2000 IE, 3a700

Vitamin(e) E 65 mg

Toegevoegd/kg Sporenelementen

koper (3b413 Cu(II)chelaat van glycinehydraat, vast) 11 mg, zink

(3b607 Zn-chelaat uit glycine hydraat) 40 mg, mangaan (3b506

Mn-chelaat uit glycine hydraat) 79 mg, ijzer (3b103 Fe(II)sulfaat

monohydraat) 57 mg, jodium (3b202 calciumjodaat anhydraat) 1

mg, selenium (3b8.12 Se-organisch CNCM I-3399) 0.13 mg

Toegevoegd/kg Kleurstoffen

2a161g canthaxantin(e) 4 mg
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