
HOTLINE: meelvoer uit de verhittingslijn 

U werkt aan de  
volgende generatie.  
Wij ook. Samen klaar 
voor de toekomst.

HOTLINE OPFOK- en 
FOKTOOMVOEDERS 

Hitte behandeld
Optimale structuur
Topresultaten 



De nieuwe productielijn voor meelvoeders 

behoort tot de modernste van Europa. 

De inrichting is op basis van de 

hoogwaardige eisen die gelden in de 

voedingsmiddelenindustrie. Produceren volgens 

de hoge foodeisen betekent topprioriteit 

voor hygiëne en procesbeheersing. Zo krijgt 

al het meelvoer een hittebehandeling om 

eventuele bacteriën in de grondstoffen te 

doden. Een absolute meerwaarde voor opfok- 

en foktoomvoer. 

“Gemiddeld 
170 broedeieren 

in 60 weken 
en de toppers 

scoren al boven 
185 broedeieren”

Voerprogramma’s die  
zich in de praktijk bewijzen

www.dehoop-zelhem.nl

Specialistische begeleiding 
Goed voer is een voorwaarde om topresultaten te realiseren. 
Daarnaast zijn genetica, het management en bovenal het 
vakmanschap van de pluimveehouder zeker zo belangrijk. 
Met specialistische begeleiding en als klankbord laten onze 
vermeerderings en opfokdeskundigen pluimveehouders nog 
beter presteren. 

Verantwoordelijkheid nemen
Als vermeerderaar en opfokker staat u aan de basis van de 
vleeskuikenkolom. De verhittingslijn is een manier om de 
bacteriële veiligheid te verbeteren. Voedselveiligheid en 
resultaten gaan hier hand in hand. 
 
Ondernemers die vooruit kijken 
De samenstelling van de voeders in de foktoomlijnen is 
afgestemd op de behoefte van het specifieke ras gedurende 
de ronde. Met als resultaat: 
✓ goede ontwikkeling van de dieren
✓ optimale conditie van de dieren
✓ uitstekende legprestatie tot het eind van de ronde
✓ hoog bevruchtingspercentage
✓ hoog uitkomstpercentage



U kunt binnen de HOTLINE opfok- en vermeerderingsprogramma’s 
kiezen uit twee voerlijnen. Afhankelijk van uw situatie kiest u wat op 
dat moment het beste past bij uw bedrijf. Het kan aantrekkelijk zijn 
om gedurende de ronde wisselen. De voerprogramma’s bieden die 
flexibiliteit. Doordat we elke partij voer bedrijfsspecifiek en op afroep 
produceren, heeft u de mogelijkheid om het voer nauwkeurig af te 
stemmen op uw wensen. 

HOTLINE PLUS 
Goed presteren en  
scherp voeren 
Het uitgebalanceerde voer, met de juiste 
energie/eiwitverhouding is ontwikkeld 
om heel scherp te voeren: hoge broed
eiproductie met een heel scherpe voeder
conversie. 

HOTLINE COMFORT 
Goed presteren in  
een relaxte ronde
Het voer is uitgebalanceerd en wat 
volumineuzer waardoor de (jonge) hennen 
rustiger vreten en het ook rustig is in de 
stal. Dit geeft meer rust in de stal en voor de 
vermeerderaar.

Voor elke lijn hebben we een rasspecifieke samenstelling: Ross, Cobb of Hubbard.  

Flexibele voerprogramma’s  
en maatwerk

De Hoop Mengvoeders bv
Postbus 40 • NL7020 AA Zelhem 
Telefoon +31 314 649 222
Fax +31 314 649 250
info@dehoopzelhem.nl

www.dehoop-zelhem.nl

voor pluimvee

Neem direct contact op 
met onze specialisten
Interesse in de HOTLINE voerprogramma’s 
opfok of vermeerdering? Neem dan 
rechtstreeks contact op met een van 
onderstaande specialisten vermeerdering 
en opfok.

Ab van der Leest
+31 (0)6 13930736  
  

Gert Hoekerswever 
+31 (0)6 30567349 

“Wij zetten de volgende 
stap in verhitten met een 
gegarandeerde temperatuur en 
gegarandeerde verblijftijd.”


