
 

 
  
 

 

 

 

In de laatste 50 jaar is het vleeskuiken, mede door genetische selectie op 

spieraanzet (vlees) en voerefficiëntie, geëvolueerd tot een vleeskuiken met 

een hoge en efficiënte groei. Het maagdarmstelsel is echter niet mee 

ontwikkeld. Toch moet met dit relatief kleine darmpakket, meer groei 

gerealiseerd worden. Mede hierdoor is het hedendaagse kuiken gevoeliger 

voor maagdarmstoornissen geworden.   

 

 
Nieuwe prestarter  

Door óók op de ontwikkeling van het 

maagdarmstelsel te focussen, worden 

 

(darm)gezondheid, weerstand én 

vertering gestimuleerd. Met dit doel is 

de nieuwe prestarter Re(a)dy 

ontwikkeld. Voor deze prestarter is 

onderzocht welke grondstoffen het 

verteringsstelsel het beste laten 

ontwikkelen én welke zorgen voor de 

beste opname van de dooierrest.  

 

Hierdoor wordt de ontwikkeling van 

het kuiken in de eerste zeven dagen 

na opzet sterk verbeterd.

   

Re(a)dy: De beste (op)start 
voor uw vleeskuikens 

Neem een kijkje in  

onze innovatieve keuken. 

coppens.nl 

Product |  Re(a)dy 

Toepassing 

Zo kunt u Re(a)dy het beste 

toepassen:  

 Verstrek slechts 30 gram Re(a)dy 

per kuiken  

 Verdeel dit op kuikenpapier 

 Verstrek de standaard startvoer 

in de voerpannen 

 Re(a)dy is ook toepasbaar in 

uitkomstsystemen in de stal en 

op de broederij 

 Re(a)dy is verkrijgbaar in een 

mix van meel en kleine korrel. 

 

Combineer Re(a)dy met goed 

opzetmanagement. 
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Het hedendaagse vleeskuiken is in de loop der jaren geëvolueerd tot een 

vleeskuiken met een hoge en efficiënte groei. Het is dus extra belangrijk dat 

kuikens al op jonge leeftijd voer opnemen. 

 

Om dit te stimuleren heeft de nieuwe 

prestarter Re(a)dy een aantrekkelijke 

rode kleur. In combinatie met geur-

stoffen en de optimale verhouding 

tussen korrel en meel bevordert dit de 

voeropname en een goede opstart. 

 

Re(a)dy legt de basis voor een goede 

start en de doorgroei van het kuiken. 

De unieke combinatie van 

ingrediënten én de mix van meel en 

korrel stimuleert de darmontwikkeling 

en de opbouw van een stabiele 

darmmicrobiota. Dit zorgt ook voor 

een goede ontwikkeling van het 

immuunsysteem. Hierdoor heeft het 

vleeskuiken later in de ronde meer 

weerstand.  

 

Doel Re(a)dy 

Een optimaal ontwikkeld kuiken op 

dag 7 dat klaar is om te presteren.  

 

Praktijkervaringen 

Re(a)dy is inmiddels veelvuldig ingezet 

in de praktijk bij pluimveehouders én 

in het Poultry Research Centre van 

Coppens. Enkele ervaringen: 

 “Dankzij de betere opstart is de 

dierdagdosering verlaagd” 

 “De opstart van mijn kuikens 

verloopt soepeler” 

 “Sinds ik Re(a)dy gebruik is de 

sterfte van mijn kuikens gedaald” 

 

Basis voor succes: 

 Re(a)dy is slechts 0,8% van het 

rantsoen (30 gram) 

 Verstrek Re(a)dy zo snel mogelijk na 

uitkomst, voor de beste werking 

 Eerst focus van Re(a)dy op 

darmontwikkeling en immuun-

systeem; daarna komt de groei 

 Zorg voor goed management rond 

de opstart 

Re(a)dy; wat kunt u 
verwachten? 

Het aantrekkelijke rode voer 

met een optimale structuur: 

 Zorgt voor een snelle start 

van de voeropname 

 Zorgt voor optimale 

darmontwikkeling 

 Verhoogt de weerstand van 

het kuiken 

 Is toepasbaar in uitkomst-

systemen in de stal en op de 

broederij 

 Creëert betere opname van 

de dooierrest (“biest voor het 

kuiken”), dus verbeterde 

weerstand. 

 Ondersteunt de vertering 

 Levert snel beschikbare 

energie 

 

Re(a)dy legt de basis voor een 

optimale start van de 

vleeskuikenronde! 

 

Interesse in Re(a)dy? 

Neem dan contact op met een 

van onze vleeskuikenadviseurs  

T: +31 (0) 492-53 16 00 of 

info@coppens.nl. 
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