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Verrijk het rantsoen van pluimvee 
met Hartog Compact Luzerne, of 
Compact Luzerne Easy. 

Vrij van ziektekiemen zoals 
Salmonella!
Hartog Compact Luzerne wordt 
gemaakt van een fijne kwaliteit 
luzerne. Dit wordt kunstmatig 
gedroogd. Hierdoor worden ziekte-
kiemen gedood en wordt de versheid 
en houdbaarheid verlengd. De Hartog  
Compact Luzerne baaltjes worden ge-
strapt en verpakt in folie. Hierdoor kan 
het product veilig en schoon worden 
opgeslagen. De straps rondom de 
Compact Luzerne vertragen de opname 
waardoor 1000 kuikens per ronde 1 
baaltje opnemen. 

De verpakking is vrij van dioxine en 
chloorhoudende grondstoffen.
Alle voordelen op een rij:    

■
 
Gestrapt en verpakt    

■
 
Handzaam formaat  (10kg & 20kg) 

■
 
Veilig en schoon    

■
 
Kunstmatig gedroogd    

■
 
GMP gecertificeerd

NIEUW Compact Luzerne Easy -> 
baaltjes van 10 kg kunnen EASY 
tijdens de ronde geplaatst worden.

Eigenschappen Compact Luzerne:
■

 
Hoog vezelgehalte

■
 
Helpt verveling voorkomen

■
 
Stimuleert het natuurlijk pikgedrag

■
 
Bevordert de werking van spiermaag          

   en darmen
■

 
Positief effect op de strooiselkwaliteit        

   en bodemvochigheid

Vleeskuikens
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 voedingstoffen 
zoals vitaminen en mineralen opge-
nomen. Schadelijke bacteriën kunnen 
een negatief effect hebben op de ge-
zondheid en homogene groei van het 
dier. Luzerne is zeer vezelrijk en helpt de 
darmwerking en darmflora in de begin-
fase van de ronde optimaliseren. Door de 
verbeterde darmwerking ontstaat 
vastere mest en een betere strooisel-

kwaliteit. Tevens heeft de luzerne, 
vanwege het positief effect op het 
foerageergedrag, een rustgevend effect. 

Leghennen
De werking van spiermaag- en 
darmen wordt gestimuleerd door het 
hoge vezelgehalte. De kans op problemen 
zoals darmontsteking wordt verkleind 
en het rendement uit het krachtvoer-
rantsoen verbetert. Het toepassen van 
Compact Luzerne in de opfok 
draagt bij aan een optimale voedercon-
versie in de legperiode.
De verandering in het voederpatroon 
resulteert in gezonde en tevreden 
hennen. De hennen worden meer 
afgeleid en zijn minder gericht op 
elkaar. Door het natuurlijke fourgeer-
gedrag helpt Hartog Compact 
Luzerne verenpikken voorkomen. 

Hobby pluimvee
De particulier kan nu ook het 
rantsoen van haar leghennen verrijken 
met  Luzerne. Hartog heeft een 
handzaam Compact Luzerne EASY 
baaltje van 10 kg ontwikkeld. Dit 
product kan net als de traditionele baal 

van 20kg,  aangeboden worden met 
een handig ruwvoernet met fijne maas. 
De luzerne kan tevens handmatig in de 
uitloop of het nachtverblijf gestrooid 
worden. 

Uniek verteringsstelsel 
De darmlengte van pluimvee is 
korter in vergelijking met zoogdieren. 
Om toch voldoende verteringstijd te 
winnen, maakt het verteringsstelsel van 
pluimvee gebruik van een reflux, dit 
houdt in dat het voer twee richtingen op 
beweegt. Bij jonge dieren ondersteunt  
luzerne de ontwikkeling van de spier-
maag. De vezels uit luzerne stimuleren de 
reflux en darmperistaltiek en houden het 
vocht en de voedingstoffen langer vast 
in de darm. Door een geoptimaliseerde 
spijsvertering wordt drogere mest 
uitgescheiden, blijft het verblijf drog-
er en wordt de eventuele infectiedruk 
verminderd.

Bij een tekort in het rantsoen, pijn en/
of stress kan ongewenst gedrag zoals 
verenpikken ontstaan.  Compact 
Luzerne (Easy) biedt afleiding en 
stimuleert natuurlijk gedrag. 

Gezond pluimvee is actief, eet en 
drinkt goed, verzorgt zichzelf en is 
gek op een stofbad..

Hartog Compact Luzerne is inzetbaar bij:
■

 
Leghennen (ook Biologisch SKAL)■
 
Pluimvee in de opfok

■
 
(Groot) moederdieren

■
 
Vleeskuikens 

■
 
SPF - pluimvee

■ Hobby pluimvee


