
sierpluimvee en sierduivensierpluimvee 
p r o f e s s i o n e l e  v o e d i n g  v o o r  d i e r e n





De kwaliteit van uw kippen hangt 

van veel factoren af. Om te begin-

nen is een goede genetische basis 

belangrijk. Dan komt uw inzet: pas-

sende huisvesting, goede hygiëne en 

uw aandacht en verzorging. Tenslotte 

is met voeding ontzettend veel te 

beïnvloeden. Met de juiste voedings-

stoffen in de verschillende levens-

fasen valt een hoop te verbeteren, 

of u nu de uiterlijke kenmerken hele-

maal tot z’n recht wilt laten komen, 

of dat u de beste kwaliteit eieren wilt.

Broedtijd

Wie een toom kippen van top-

kwaliteit wil fokken, begint al in 

de broedtijd. Voor een maximaal 

bevruchtingsresultaat moeten de 

foktomen bij elkaar passen en mooi 

slank zijn. Zet minimaal acht weken 

voor u de broedeieren verzamelt al 

716 foktoommeel of 717 foktoomkor-

rel in. Voer verder absoluut niets bij. 

Garvo foktoomvoer draagt bij aan 

optimale bevruchting en eisamen-

stelling. Resultaat: levenslustige 

kuikens die gelijkmatig uitkomen in 

de broedmachine.

Kuikens

Geef kuikens vanaf de eerste dag 

Garvo 701 kuikenmeel of 702 kuiken-

korrel. Het meel heeft een fijne struc-

tuur en de korrel is van het kleinste 

formaat. De kuikens eten dit graag en 

nemen het voer snel op. De nadruk 

ligt niet op groei van alleen vlees, 

maar op de ontwikkeling van het 

gehele dier. Daarom zijn eveneens 

sierkippen
Meel of korrel

Garvo kippenvoeders zijn 

veelal in meel en korrel-

vorm verkrijgbaar. Garvo 

maakt meel op een walsen-

molen. Dit geeft een mooie 

egale structuur. Walsenmeel 

heeft als voordeel op korrels 

dat er structuur in het voer 

zit, waardoor de spiermaag 

geprikkeld en geactiveerd 

wordt. Een nadeel van 

meel kan zijn dat de kip-

pen kunnen selecteren. Bij 

bepaalde voedermethodes 

wordt met meel meer voer 

verspild dan met korrels. 

Wanneer deze verspilling 

kan worden beperkt, heeft 

walsenmeel de voorkeur 

boven korrels voor het 

welzijn van de dieren.



voldoende warmte en zuurstof nodig. 

Garvo kuikenvoer kan tot de tiende 

à twaalfde week worden gegeven. 

Daarna moet u hennen en hanen 

scheiden. Apart kunnen ze gerichter 

worden verzorgd.

Opfok van hanen

Hanen hebben een ander karkas dan 

hennen. Ze hebben meer en bredere 

veren en moeten over het algemeen 

meer vlees ontwikkelen dan hennen. 

Daarvoor zijn veel meer opbouwstof-

fen nodig. 723 jonge hanenkorrel 

zorgt voor een maximaal ontwikkelde 

haan en kan vanaf tien tot twaalf we-

ken worden ingezet tot na de shows. 

723 jonge hanenkorrel bevat extra 

caroteen. Rassen met gele poten 

krijgen daardoor een prachtige gele 

pootkleur. Als deze caroteen voor uw 

ras ongewenst is, kunt u kuikenkorrel 

doorvoeren tot na de shows.

Opfok van hennen

Bij de hennen is gelijkmatige ontwik-

keling erg belangrijk om te voorko-

men dat ze te vroeg aan de leg gaan. 

Wanneer hennen jong gaan leggen, 

gaat dit ten koste van de massa en 

eventueel van kam- en pootkleur. 

714 jonge hennenkorrel of 715 jonge 

hennenmeel zorgt voor geleidelijke 

groei en een maximaal ontwikkelde 

hen. Het voer kan vanaf tien tot 

twaalf weken worden ingezet tot aan 

het eerste ei.

Ook het hennenvoer bevat extra 

caroteen om een gele pootkleur te 

optimaliseren. Wanneer dit voor uw 

ras ongewenst is, kunt u kuikenkorrel 

doorvoeren tot de dieren beginnen 

te leggen.

Hennen in de showtijd

Zodra de hennen de eerste eieren 

leggen is het zinvol om 25 procent 

Granen

Kippen zijn gek op graan. 

Maar graan(mengsels) 

zijn geen complete 

voeding.

Als u (veel) granen voert 

zal een kip vervetten 

waardoor de conditie 

terugzakt en het aantal 

eieren sterk afneemt. In 

de volledige voeders zijn 

granen verwerkt, in het 

meel zijn die zelfs nog 

herkenbaar. Voer granen 

enkel bij als snoepje, 

maximaal 15 procent van 

de totale hoeveelheid 

voer. Ook voor watervo-

gels geldt dat het beste 

resultaat wordt behaald 

als er geen of beperkt 

granen worden bijge-

voerd.







704 gemengd graan speciaal bij te 

voeren naast jonge hennenkorrel 

of jonge hennenmeel. Wanneer de 

hennen volop leggen kunt u ook 

overschakelen op foktoomvoer met 

daarbij 15 procent 704 gemengd 

graan speciaal. Met deze voeraan-

passingen wordt de eiproductie net 

voldoende afgeremd om de dieren in 

goede showconditie te houden.

Overige tomen

Buiten het broed- of showseizoen 

kunt u de tomen perfect in con-

ditie houden met 730 legmeel of 

731 legkorrel. Dit kunt u ook goed 

voorafgaand aan het broedseizoen 

gebruiken. Als u geen granen bijvoert 

brengt u de dieren met legvoer in 

slanke conditie. Legvoer is ook erg 

geschikt voor kippen waarvan u 

gewoon op z’n tijd een eitje wilt.

Kippen zijn altijd bezig en zorgen voor 

leven in de brouwerij. Of u graag ei-

tjes wilt of gewoon de aanwezigheid 

van de dieren waardeert, altijd is een 

vitale en gezonde kip het belangrijkst. 

Voer ze daarom Garvo 730 legmeel of 

731 legkorrel. De nadruk ligt niet op 

snelle groei of hoge eiproductie, maar 

op gezondheid… en een gezonde 

kip legt natuurlijk regelmatig een 

lekker eitje. Geef uw hobbykippen 

dagelijks vers voer en water.

hobbykippen





Onder siervogels verstaan we 

hoenderachtigen zoals fazanten 

(ook tragopanen), kwartels, patrijzen, 

pauwen, frankolijnen, korhoenders, 

parelhoenders en kalkoenen. Siervo-

gels in conditie zijn van oogstrelen-

de schoonheid. Om die conditie te 

verkrijgen heeft Garvo voor siervo-

gels een speciale korrel ontwikkeld, 

826 siervogel pride genaamd. Deze 

korrel kunt u het hele jaar voeren 

aan show- en ouderdieren en aan 

jongen. U hoeft in de broedperiode 

of bij de kuikens dus niet om te 

schakelen op ander voer. Bij kuikens 

adviseren wij wel om dierlijk eiwit 

(meelwormen) bij te voeren. 

Gangbare fazanten- en kalkoenen-

rassen kunt u voederen met 5011 

opfokkorrel kalkoen/fazant of 5015 

opfokmeel kalkoen/fazant. Zeker bij 

kalkoenrassen met een groot karkas 

kunnen deze voeders bijdragen aan 

een maximale ontwikkeling.

Speciaal voor de kleine kwartel-

soorten en voor roul-rouls is er 5036 

siervogelmix. Kwartels eten norma-

liter naast zaden ook insecten en 

groenvoer. Garvo siervogelmix be-

nadert de natuurlijke behoefte van 

kwartels in één mix met maagkiezels, 

fijne zaden en een fijne korrel met 

de nodige vitaminen en mineralen. 

Maagkiezels zijn de ‘kiezen’ voor 

kwartels; ze helpen bij het vermalen 

van het voer. Siervogelmix is beschik-

baar in verpakkingen van 5 kilo.

siervogels



Alleen gezonde en goed verzorgde 

dieren brengen de gewenste resulta-

ten. Zeker bij soorten waarbij repro-

ductie de nodige inspanning vergt, 

is een goede korrel het hele jaar erg 

belangrijk. 816 watervogelkorrel 

conditie/show houdt uw vogels jaar-

rond in conditie, waardoor uw dieren 

in de broedperiode en eventueel in 

de showperiode moeiteloos kunnen 

presteren. Watervogels hebben in 

verhouding tot kippen veel meer ve-

ren. Watervogelkorrel conditie/show 

draagt bij aan een perfect waterdicht 

verenpak.

Broedtijd

De kwaliteit van het broedei bepaalt 

het ideale uitkomstmoment en de 

vitaliteit van de kuikens in de eerste 

levensdagen. Voor voldoende broed-

eieren en een optimale bevruchting 

schakelt u circa acht weken voor het 

broeden over op 803 watervogel 

foktoomkorrel. 

Watervogelkuikens

Voor een gelijkmatige ontwikkeling 

van het gehele lichaam, van orga-

nen en spieren tot botten en veren, 

is de 805 watervogel opfokkorrel 

zeer geschikt. De kleine korrel kan 

worden gevoerd vanaf de eerste 

dag tot circa de tiende week. Daarna 

kunt u overschakelen op watervogel 

conditie/show.

Onderhoud

Voor eenden- en ganzenrassen die 

eenvoudig een goed broedresultaat 

watervogels







behalen kunt u 831 eenden- en 

ganzenkorrel onderhoud inzetten. 

Voor eenden en ganzen waarbij 

reproductie moeilijker verloopt én 

voor zwanen adviseren we jaarrond 

watervogel conditie/show als basis-

voer. Ook bij watervogels waarvan 

de dichtheid van bevedering extra 

aandacht nodig heeft, is watervogel 

conditie/show. beter geschikt als 

basisvoer.

Duik- en zee-eenden

Speciaal voor duik- en zee-eenden is 

er 827 maritime. Deze eenden eten 

in de natuur zeer veel eiwit in de 

vorm van vis. Dankzij de aanwezig-

heid van vismeel heeft maritime 

een hoog eiwitgehalte. De geperste 

korrel is speciaal samengesteld om 

het natuurlijke voedingspatroon van 

deze dieren te benaderen. Maritime 

kan het beste op het land worden 

gevoerd. Wilt u toch op het water 

voeren, geef dan kleine porties in on-

diep water omdat de korrels vrij snel 

zinken en week worden. Heeft op 

het water voeren uw voorkeur, dan 

kunt u voor visetende eenden 4222 

drijvend eendenvoer inzetten.



Er is een grote verscheidenheid aan 

sierduiven. Voor elk duivenras vormt 

een optimale conditie en een strak, 

glanzend verenkleed de basis voor 

goede resultaten. Met de juiste voe-

ding kunt u raskenmerken goed stu-

ren, denk aan oograndkleur, breedte 

van de bevedering en lichaamsont-

wikkeling. Standaard voeders voor 

sierduiven zoals 5441 sierduivenvoer, 

5426 tortelduivenvoer en 5590 kort-

bekkenvoer zijn door de eenvoudige 

samenstelling geschikt voor duiven 

waaraan u geen hoge eisen stelt. 

Voor perfecte broed- en showresul-

taten heeft Garvo twee voederseries 

ontwikkeld die raskenmerken opti-

maal tot uiting brengen: de 800- en 

de 900-serie sierduivenvoer.

sierduiven

De 900-serie

De Garvo 900-serie sierduivenvoeders zijn vijf complete voeders voor verschillende rastypen. 

Er is een krachtkorreltje – superkorn - aan de granen en zaden toegevoegd. Deze korrel 

bevat de noodzakelijke aminozuren, vitamines, mineralen en sporenelementen. Daarom 

hoeft u naast de 900-serie geen mineralen of vitamines bij te voeren. Dieren die met dit 

voer gevoerd worden en de shows bezoeken, zijn in zeer goede conditie en kunnen vaker 

worden tentoongesteld. Ook het ruien verloopt sneller en beter. Ervaren fokkers weten dat 

de vitaalste duiven jaarrond de juiste krachtvoeders krijgen, zodat ze geen tekorten aan be-

schermstoffen hebben. In de kweekperiode is het zinvol om profi-calcium of een gritmeng-

sel en eventueel extra eiwitrijke producten te verstrekken, als bouwstof voor de eischaal en 

voor de beendergroei van de jongen. 





hoogvliegers

De 800-serie

De Garvo 800-serie sierduivenvoeders zijn drie mengelingen voor de meest gangbare sier-

duivenrassen. De mengelingen zijn zeer rijk samengesteld uit de beste granen en zaden. De 

spreiding tussen eiwit- en energiebronnen garandeert dat de voedingsstoffen goed worden 

benut. De 800-serie voeders zijn niet gevitamineerd. U maakt de voeders compleet door uw 

duiven bij te voeren met garvo-cyme of g-spirits solution. We adviseren om in de kweekpe-

riode profi-calcium en grit te verstrekken. 

Duiven die worden ingezet voor 

hoogvliegen, duurvliegen, tuimelen 

of rollen vallen eigenlijk tussen post- 

en sierduiven in. Garvo adviseert om 

voor deze groep 957 kortsnaveligen-

voer als basisvoer in te zetten en dit 

in de sportperiode half om half te 

mengen met 5433 zuivering. U kunt 

het voer aanvullen met g-spirits solu-

tion om de vitaliteit van de duiven te 

verbeteren.

G-spirits solution en 

garvo cyme 

Voeders die enkel granen en 

zaden bevatten zijn voor duiven 

onvolledig. Als ze niets bijge-

voerd krijgen, teren de duiven 

in op hun reserves en kunnen 

er problemen ontstaan. Zeker 

in de kweekperiode is aanvul-

ling op het voer noodzakelijk. 

G-spirits solution is aanvullend 

krachtvoer. Als u hiervan een 

vijfde tot een kwart bijvoert, 

geeft u de duiven de noodzake-

lijke voedingsstoffen. G-spirits 

solution levert een enorme 

bijdrage aan hun weerstand en 

vitaliteit. 

9508 garvo-cyme is een sup-

plement voor onder meer 

duiven. Het bevat de noodzake-

lijke eiwitten en vitamines om 

het voer te complementeren. 

Garvo-cyme dient door het voer 

te worden gemengd.







Oorspronkelijke duivenrassen wijken 

qua bouw en behoeften nogal af 

van de vele sierduivenrassen die 

we op shows tegenkomen. Daar-

naast is de verscheidenheid binnen 

de oorspronkelijke duivenrassen 

onvoorstelbaar groot, zelfs binnen de 

zaadetende rassen. De gangbare sier- 

en tortelduivenvoeders volstaan niet 

voor tropische soorten wilde duiven. 

Met name de hoeveelheid traditione-

le granen zoals tarwe en zware peul-

vruchten (erwtjes) is ongeschikt voor 

deze tropische kostgangers. Speciaal 

voor zaadetende wilde duiven en 

lachduiven heeft Garvo 870 wilde 

duivenvoer samengesteld. Garvo 

wilde duivenvoer is niet gevitami-

neerd. U kunt het voer completeren 

met garvo-cyme of g-spirits solution. 

We adviseren om in de kweekperiode 

ook grit te verstrekken. 

Diamantduifjes zijn erg klein. Hun 

snaveltjes kunnen geen zaden uit 

gangbare sierduivenvoeders opne-

men. Om in hun voedingsbehoeften 

te voorzien kunt u 3829 tropisch extra 

verstrekken. Dit voer bestaat uit zeer 

fijne zaden. U kunt het voer compleet 

maken met garvo-cyme.

oorspronkelijke 
duiven

Profi-Calcium

Profi-calcium is een mengsel 

van mineralen met een zeer 

hoog opneembaar calciumge-

halte. De opneembaarheid van 

de mineralen in profi-calcium is 

erg hoog, waardoor de duiven 

er maar weinig van nodig heb-

ben. Vooral in de kweekperi-

ode is profi-calcium bijzonder 

geschikt voor de vorming van 

de eischaal en voor de groei van 

de jonge duiven.



 716 / 717 701 / 702 714 /  715 723 730/ 731 816 805 803 827 831 826
Inhoudstoff en %
ruw eiwit 18,0 18,4 15,1 22,8 15,0 16,0 18,5 18,0 25,0 13,7 13,0

ruw vet 5,0 5,4 4,0 5,8 5,0 2,8 4,7 6,0 6,0 3,9 4,2

ruwe celstof 3,9 4,5 4,5 4,7 3,8 6,5 4,1 4,1 6,3 4,5 8,4

ruwe as 12,4 6,4 8,6 9,2 12,4 6,7 5,7 12,0 9,6 9,4 7,9

calcium 3,24 1,06 2,01 1,94 3,50 1,00 0,80 3,20 1,74 1,79 1,50

fosfor 0,66 0,65 0,60 0,68 0,60 0,68 0,70 0,70 0,79 0,57 0,52

kalium 0,89 0,86 0,79 1,16 0,71 0,94 1,00 1,00 1,02 0,66 0,84

natrium 0,16 0,16 0,17 0,15 0,60 0,15 0,20 0,20 0,29 0,17 0,19

lysine 0,92 0,86 0,66 1,25 0,70 0,69 0,89 0,90 1,52 0,61 0,63

methionine 0,34 0,37 0,30 0,45 0,36 0,25 0,39 0,39 0,55 0,30 0,22

Toegevoegd / kg
koper 15mg 15mg 15mg 15mg 15mg 15mg 15mg 15mg 15mg 8mg 15mg

vitamine A 15.000IE 15.000IE 15.000IE 15.000IE 15.000IE 15.000IE 15.000IE 15.000IE 15.000IE 9.000IE 15.000IE

vitamine D3 3.000IE 3.000IE 3.000IE 3.000IE 3.000IE 3.000IE 3.000IE 3.000IE 3.000IE 3.000IE 3.000IE

vitamine E 84mg 83mg 88mg 92mg 92mg 75mg 75mg 75mg 152mg 86mg 75mg

vitamine K 1,7mg 1,7mg 1,7mg 1,7mg 1,7mg 1,7mg 1,7mg 1,7mg 1,7mg  1,1mg 1,7mg

vitamine B1 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,7mg 1,0mg 1,5mg

vitamine B2 7,2mg 7,2mg 7,2mg 7,2mg 7,2mg 7,2mg 7,2mg 7,2mg 7,3mg 4,6mg 7,2mg

vitamine B6 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,5mg 1,0mg 1,5mg

vitamine B12 30mcg 30mcg 30mcg 30mcg 30mcg 30mcg 30mcg 30mcg 30mcg 19mcg 30mcg

choline 450mg 450mg 530mg 550mg 550mg 450mg 450mg 450mg 450mg 285mg 450mg

panthotheenzuur 12,4mg 12,4mg 12,4mg 12,4mg  12,4mg 12,4mg 12,4mg 12,4mg 12,4mg 7,8mg 12,4mg

niacine 36mg 36mg 36mg 36mg 36mg 36mg 36mg 36mg 36mg 23mg 36mg

folinezuur 1,1mg 1,1mg 1,1mg 1,1mg 1,1mg 1,1mg 1,1mg 1,1mg 1,1mg 0,7mg 1,1mg

biotine 60mcg 60mcg 60mcg 60mcg 60mcg 60mcg 60mcg 60mcg 60mcg 38mcg 60mcg

omzetbare energie 11,4MJ 11,4MJ 11,4MJ 11,3MJ 11,3MJ 11,4MJ 11,4MJ 11,3MJ 11,5MJ 11,2MJ 11,4MJ

productanalyses





peenerwten groen 21

milo 14

duiventarwe 12

witte dari 11

gepelde haver 7

duivengerst 6

superkorn 6

kardi 5

wikken 5

popcornmaïs 5

plata millet 4

paddy 3

boekweit 15

ruw eiwit 14,7 

ruw vet 3,7

ruwe celstof 5,6

ruw as 2,4

Ca 0,10

P 0,40

K 0,56

duiventarwe 16

groene erwten 13

witte dari 12

dunpeas 12

gepelde haver 8

duivengerst 7

superkorn 6

paddy 6

geel Millet 5

wikken 4

kardi 4

gestr. zonnepitten 3

sojabonen getoast 2

boekweit 2

ruw eiwit 15,2

ruw vet 4,5

ruwe celstof 6,5

ruw as 2,6

Ca 0,10

P 0,40

K 0,58 

953 % 957 % 959 % 962 % 966 %

milo 20

peenerwten groen 12

kardi 10

duiventarwe 8

duivengerst 7

witte dari 6

superkorn 6

maranomaïs rood 5

groene erwten 5

dunpeas 5

gepelde haver 4

wikken 3

la plata millet 3

sojabonen getoast 2

gestr. Zonnepitten 2

boekweit 2

ruw eiwit 14,7

ruw vet   5,8

ruwe celstof   7,2

ruw as   2,4

Ca 0,10

P 0,40

K 0,56

erwtenmix 32

duiventarwe 14

kleine franse maïs 13

gepelde haver 7

sojabonen getoast 6

superkorn 6

duivengerst 6

witte dari 5

wikken 4

boekweit 3

gestr. zonnepitten 2

lijnzaad 2

ruw eiwit 16,7

ruw vet 4,5

ruwe celstof 4,8

ruw as 2,5

Ca 0,10

P 0,40

K 0,68

groene erwten 11 

sojabonen getoast 10 

gele erwten 10 

dunpeas 10 

gepelde haver 9,5 

witte dari 7 

duivengerst 7 

wikken 6 

superkorn 6 

kardi 6 

peenerwten groen 5 

geel Millet 5 

gestr. zonnepitten 4 

linzen  3 

lijnzaad 0,5 

ruw eiwit   19,0 

ruw vet   6,8 

ruwe celstof   7,4 

ruw as   3,4 

Ca 0,10 

P 0,40 

K 0,79 

 953 (en 853)  Aan te bevelen voor middel grote rassen. Uitermate geschikt voor alle kleurduiven, kroppers en soortgelijke rassen met rode oogranden zoals b.v. Neurenberger bagdet, valkenet, steigerkropper en de raadsheer.   

 957 (en 857)  Voor kortsnaveligen en kleine rassen, bijvoorbeeld oosterse meeuw, de Oudduitse meeuw, de Weense middensnavelige tuimelaar en de Engels kort voorhoofd tuimelaar.     

 959  Speciale voeding voor zware rassen, bijvoorbeeld Duitse dubbelgekapte trommelduif, en de Coburger leeuwerik. 959 bevordert de groei van de jonge duiven.    

 962 (en 862)   Voeding zonder mais en milo voor onder andere kroppers. Aan te bevelen voor rassen met lichte oogranden en een lichte snavel zoals de Elster kropper, de brünner kropper, capucijners, de Nederlandse hoogvlie-
ger, de pauwstaart en overige meeuwenrassen (langsnavelig).     

 966  Eiwitmengeling: een bijzonder hoogwaardig voer voor zeer zware rassen, bijvoorbeeld strasser, king en de Poolse lynx, Engelse modena, giant homer, Oudduitse kropper.



853 % 857 % 862 % 870 %

Milo 20 Peenerwten groen 19 Duiventarwe 15 Lp maïsgrutten 19  

Duiventarwe 12 Milo 16 Peenerwten groen 15 Milo 17

Peenerwten groen 10 Duiventarwe 12 Poolse erwten 13 Duiventarwe 15

Kardi 10 Witte dari 10 Duivengerst 12 Geel Millet 8

Dunpeas 10 Duivengerst 6 Witte dari 11 Kardi 8

Witte dari 8 Kardi 6 Gepelde haver 8 Witte Dari 8

Duivengerst 7 Wikken 6 Wikken 5 Paddy 6,5

Wikken 6 Gepelde haver 6 Plata millet 5 Breukerwten 6

Marano maïs  6 Popcornmaïs 5 Kardi 5 Gepelde haver 4

Sojabonen getoast 4 Plata millet 4 Paddy 4 Wikken 3

Gepelde haver 4 Paddy 3 Gestr. zonnepitten 3 Katjang Idjoe 3

Gestr. zonnepitten 3 Sojabonen getoast  2 Lijnzaad 2 Hennep 2,5

  Hennep 2 Sojabonen getoast  2

  Witzaad 2

  Boekweit 1

Analyses zijn indicatief. Voor volledige samenstellingen en overige producten zie www.garvo.nl
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