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                                                                        KALKOENEN 

 

 

 

 

Voerschema kalkoenen 

Het aantal hobbymatig gehouden kalkoenen is in Nederland te laag om voor elke levensfase aparte 

voeding samen te stellen. Door verschillende soorten voer te mengen is het echter prima mogelijk 

om tot goede resultaten te komen.  

Kalkoenkruimel is geschikt als opfokvoer voor jonge kalkoenen en is in combinatie met gemengd 

graan geschikt als onderhoudsvoer voor volwassen kalkoenen. Kalkoenkruimel bevat hoogwaardig 

eiwit, maar het eiwitgehalte is toch iets lager dan in de meeste andere kalkoenenvoeders. Hierdoor 

zal de groei wat geleidelijker verlopen waardoor de kans op parasitaire besmettingen (waaronder de 

veroorzaker van blackhead) kleiner is. Darmparasieten leven van hoge (rest-) eiwitwaardes in de 

darmen.  

 

Kalkoenkuikenopfok en afmesten vleeskalkoenen 

Levensweek Kalkoenkruimel Scharrelgraan Overig 

1 t/m 4 100% onbeperkt - -eventueel 2-5% gammarus door ’t voer mengen 

-onbeperkt fijne maagkiezel aanbieden 

5 t/m 8 90% onbeperkt 10% *  onbeperkt grove maagkiezel aanbieden 

9 t/m 12 80% onbeperkt 20%* onbeperkt grove maagkiezel aanbieden 

13 t/m 18 70% onbeperkt 30%* onbeperkt grove maagkiezel aanbieden 

*Bepaal de hoeveelheid voer die 100% is aan de hand van de hoeveelheid voer de dieren de 

voorgaande dag hebben opgegeten (voer afwegen). 

Volwassen Kalkoenen  

Voor volwassen Kalkoenen kan het beste 75% Kalkoenkruimel vooraf gemengd worden met 25% 

Scharrelgraan, dit mengsel vervolgens aanbieden in een geschikte voersilo of trapbak. Bied in een 

apart bakje ook altijd grove maagkiezel aan. (Let op: dit is wat anders dan schelpengrit!) 

Zodra de kalkoenen in de rui zijn, kan het mengsel worden verrijkt met 2% gammarus en eventueel 

nog met 2% zwarte zonnebloempitten en 0,5% zalmolie. Deze combinatie kan bijdragen aan snellere 

rui, zachtere veren en gladdere pluimen. 

De benodigde hoeveelheid voer per dag verschil bij kalkoenen sterk, afhankelijk van ras, leeftijd, 

temperatuur en geslacht. Gemiddeld kan je stellen dat volwassen kalkoenen per dag 250 gram voer 

nodig hebben. 

 

Online bestellen 

Voordelig voer bestellen vanaf 250kg totaal (levering in geheel Nederland):  

combinatie met allerlei andere diervoeders uiteraard mogelijk.  

Bestel via www.hobbyfarming.nl 

 

Per zak met PostNL (levering in geheel Nederland): 

www.grevers-winkel.nl  

 


