
Streeft u ook naar gezonde kuikens, een goed eindgewicht en een 
lage voederconversie? Group Depre helpt u met de keuze van de juiste 

voederstrategie om een voor u optimaal resultaat te behalen. 

De focus van ons vleeskippenvoeder ligt op een vlotte opstart met 
voldoende aandacht voor een optimale darmgezondheid, sterk 

ontwikkelde organen en een stevig skelet, gevolgd door eindformules die 
garant staan voor een goede eindgroei en verdienste.

Het basisschema voor vleeskippen bestaat uit 5 fasen. Hierbij kunt u, 
naargelang uw bedrijfsstrategie, kiezen voor volledig voeder of het bijmengen 

van tarwe of ccm. Ook specifieke coccidiose schema’s zijn mogelijk. Onze 
pluimveespecialisten helpen u bij het opstellen van het ideale voederschema.

Van onderstaande voeders is ook een vegetal versie beschikbaar. Indien u 
zelf geen tarwe kan bijmengen, zijn onderstaande formules ook als volledig 
diervoeder te bestellen. Ook bijmenging met tarwe en CCM behoort tot de 

mogelijkheden. Voor deze voeders zijn ook meerde coccidioseprogramma’s
 (deccox, vaccinatie.. ) beschikbaar.
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Omschrijving Tarwe-
bijmenging Speerpunten

POLLITO (veg) 
PRESTARTER 
KRUIMEL

Dit voeder legt de focus op snelle voederopname, ondersteunt de ontwikkeling 
van de organen en stimuleert de darmgezondheid. Dit leidt tot een vlotte start, 
versterkte immuniteit van het kuiken en bijgevolg minder problemen tijdens de 
verdere ronde.

POLLITO (veg)
FASE 1 
KRUIMEL

In deze fasen ligt de focus op het ontwikkelen van de organen, botontwikkeling en 
een goede darmgezondheid. Een zo goed mogelijke basis wordt gelegd om erna 
een sterke eindsprint te kunnen inzetten.POLLITO (veg)

FASE 2 
KORREL x

POLLITO (veg)
FASE 3 
MAX / SAL 
KORREL

x

Dit voeder focust op een verdere ontwikkeling van het skelet en behoudt van een 
optimale darmgezondheid. Daarnaast vormt het de aanzet voor het begin van een 
sterke eindsprint.

POLLITO (veg)
FASE 4 
SAL KORREL x

De meest kritische fasen zijn voorbij, dit voeder focust op een sterke eindsprint om 
zo een zo goed mogelijk technisch resultaat neer te zetten.

www.groupdepre.comGroup Depre • veevoeding • +32 (0)50 79 91 60 • bestel.depre@groupdepre.com

Pollito Veg formules: geen aanwezigheid van dierlijke producten.

D 0 - 5 D 6 - 11 D 12 - 17 D 18 - 28 D 28 - ...

PRESTARTER
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

FASE 1


