
1075 alfastart piepkuikens

Volledig meel met korrels en vlokreeftjes voor kuikens vanaf dag 2

tot circa 3 weken oud. Ook voor rassen met een moeilijke

beginontwikkeling.

• zeer hoogwaardig kuikenstartvoer

• meel van ideale structuur met minikorrels en gedroogde

vlokreeftjes

• voor een snelle acceptatie en een uitstekende start

Beschikbare verpakkingen:

12.5 kg 4 kg 1 kg

Productomschrijving

1075 alfastart piepkuikens is zeer hoogwaardig kuikenstartvoer

voor de eerste drie levensweken. Het voer is een mengsel van

meel van ideale structuur met minikorrels en gedroogde

vlokreeftjes (gammarus). Vlokreeftjes zorgen voor een snelle

acceptatie en een uitstekende start van jonge kuikens. U kunt

alfastart piepkuikens verstrekken vanaf de tweede levensdag

totdat de kuikens circa drie weken oud zijn. Daarna kunt u

overschakelen op 1080 alfamix kuikens.

Voeradvies

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

voorkomt selectief eetgedrag)

• zorg altijd voor voldoende maagkiezel

• zorg dagelijks voor vers water

Vragen over dit voer?
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E   advies@garvo.nl

W   www.garvo.nl



Samenstelling:

sojaschroot geschild getoast, mais, tarwe, maisglutenvoer,

luzerne, erwtenbreuk, aardappeleiwit, soja olie, gedroogde

vlokreeftjes (gammarus), biergist, millet rood, oestergrit,

organische zuren, lecithine, schelpengrit

Analytische bestanddelen/kg

ruw eiwit 25,0 %, ruw vet 5,1 %, ruwe celstof 5,5 %, ruw as 7,2 %,

calcium 10,95 g, fosfor 6,5 g, natrium 1,65 g, lysine 13,49 g,

methionine 4,13 g

Toegevoegd/kg Vitamines

3a672a Vitamin(e) A 15000 IE, 3a671 Vitamin(e) D3 3000 IE, 3a700

Vitamin(e) E 89 mg

Toegevoegd/kg Sporenelementen

koper (3b413 Cu(II)chelaat van glycinehydraat, vast) 14 mg, zink

(3b607 Zn-chelaat uit glycine hydraat) 47 mg, mangaan (3b506

Mn-chelaat uit glycine hydraat) 95 mg, ijzer (3b103 Fe(II)sulfaat

monohydraat) 68 mg, jodium (3b202 calciumjodaat anhydraat) 1

mg, selenium (3b8.12 Se-organisch CNCM I-3399) 0.15 mg
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