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Uw Hartog verkooppunt:

www.hartog-lucerne.nl
Meer informatie? Bezoek onze website: www.hartog-lucerne.nl of bel 0229 - 58 1232

Vrij van ziektekiemen zoals salmonella

Gezonde & vezelrijke bijvoeders 

voor vleeskuikens .

Compact Luzerne (Eco)
    ■  Geeft afleiding
    ■  Ondersteunt de spijsvertering
    ■  Positief effect op strooisel     

 kwaliteit

Waarom is ruwvoer zoals luzerne 
zo belangrijk?
In de eerste levensweken is een 
vleeskuiken nog zeer vatbaar voor 
bacteriën en ziektekiemen. De mate 
van weerstand wordt vooral in de 
darmen bepaald. Hier worden voeding-
stoffen zoals vitaminen en mineralen 
opgenomen en kunnen schadelijke 
bacteriën een negatief effect hebben 
op de gezondheid en homogene groei 
van het dier. Luzerne is zeer vezelrijk 
en helpt de darmwerking en darmflo-
ra in de beginfase van de ronde op-
timaliseren. Tevens heeft de luzerne, 
vanwege het foerageergedrag een 
positief effect op de kwaliteit van het 
strooisel.

Bij deze nieuwe concepten worden 
ook nieuwe pluimveerassen gebruikt. 
Deze rassen groeien trager en veelal 
zijn de kippen actiever. Afleiding 
geven is hierbij cruciaal, pluimvee dat 

te weinig mogelijkheden krijgt tot 
foerageren, stofbaden en bewegen, 
richten ze zich eerder op elkaar. 

Kunstmatig droogproces
Luzerne wordt kunstmatig gedroogd. 
Hierdoor worden ziektekiemen ge-
dood en wordt de versheid en houd-
baarheid verlengd. De Hartog Com-
pact Luzerne baaltjes worden gestrapt 
en verpakt in folie. Hierdoor kan het 
product veilig en schoon worden op-
geslagen. De straps rondom de Com-
pact Luzerne vertragen de opname 
waardoor 1000 kuikens per ronde 1 
baaltje opnemen. Grasdrogerij Har-
tog is de enige drogerij die haar pro-
ducten droogt met een directe gasver-
branding. Deze verbranding is uiterst 
schoon en veilig voor de vleeskuikens. 
De verpakking is tevens dioxinevrij.

Alle voordelen op een rij:
    ■  Gestrapt en verpakt
    ■  Handzaam formaat
    ■  Veilig en schoon verpakt
    ■  Kunstmatig gedroogd
    ■  GMP gecertificeerd


