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Voerschema vleeskuikens 

Het aantal particulieren dat kleine aantallen vleeskuikens afmest is in Nederland zeer beperkt. Dit maakt 
dat specifiek vleeskuikenvoer niet of nauwelijks meer in zakken verkrijgbaar is. Door verschillende 
soorten voer te mengen is het echter prima mogelijk om tot goede resultaten te komen.  

Start- en Opfokkruimel is eiwitrijk en daardoor prima geschikt als basisvoer om vleeskuikens af te 
mesten. Er is een mengsel van zuren aan dit voer toegevoegd. Hiermee wordt op een natuurlijke manier 
coccidiose tegen gegaan. Het voer kan tot aan de slacht gevoerd worden. 
 
Bij het mesten van pluimvee is het van belang rekening te houden met de raseigenschappen van de 
dieren. Er zijn aanzienlijke verschillen in opname tussen vleesrassen en bijvoorbeeld haantjes van 
legrassen. De verschillen in groeisnelheid en dus de voerbehoeftes zijn groot. Gezondheid, vitaliteit en 
een verantwoorde groei staan bij een voerschema voorop.  

Vleeskuikens afmesten 

Levensweek Start & 
opfokkruimel 

Graan Overig 

1 -2 100%  - onbeperkt fijne maagkiezel aanbieden 
3 – 4 90% 10% Kuikenzaad 1  onbeperkt fijne maagkiezel aanbieden 
5 – 6 85% 15% Scharrelgraan onbeperkt fijne maagkiezel aanbieden 
7 - slacht 80% 20% Scharrelgraan onbeperkt fijne en eventueel grove maagkiezel 

aanbieden 
 
Meng het benodigde voer vooraf en biedt het mengsel vervolgens aan in een geschikte voerbak of 
voersilo. 

Tips: 

 Zorg voor een verwarmde opvang van de eendagskuikens. 
 Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater. 
 Vermijd tocht en zorg dat in de zomer felle zonnestralen worden afgeschermd. 
 Zorg dat het strooisel droog blijft. Nat strooisel kan allerlei ziektes tot gevolg hebben. Als de mest 

erg nat is en te veel stinkt, is het voer wellicht te eiwitrijk voor het ras dat u mest of de fase waarin 
de kuikens zijn. Voeg in dat geval extra Kuikenzaad of Scharrelgraan toe. Het eiwitgehalte van het 
totale voer zal daarmee worden verlaagd.  
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