
CAPRA
Geitenvoeders op maat van uw bedrijf



• Enkelvoudige voeders 
   (soja/koolzaad/tarwe)
• Verschillende mengelingen 
   leverbaar
• Met of zonder mineralen

SKT - mixen

• Extra veilig door toevoeging van etherische oliën voor op  male 
   darmfl ora 
• Voor een uitmuntende jeugdgroei
• Goede oplosbaarheid

• Hoog aandeel glucogene energie 
   voor een vlo  e start 
• Verbeterde vruchtbaarheid en 
    gezondheid

• Maximaal rendement op melk-
   produc  e
• Verhoogt de persisten  e
• Basismengvoer naast goed ruw-
   voeder

• Zeer smakelijke korrel voor een vlo  e 
   opname
• Veilig door uitgebalanceerd aminozuur 
   patroon
• Bevat essen  ële mineralen en 
   sporenelementen

nr. 223 - Capra SPRAYSTART nr. 342 - Capra LAC START 

nr. 341 - Capra LAC nr. 340- Capra OPFOK

Capra opfok Capra productievoeders

Capra opfokvoeders staan garant voor een goede en   
effi  ciënte jeugdgroei van uw geiten.

De nieuw ontwikkelde Capra produc  evoeders hebben 
een zeer selec  eve en stabiele grondstoff ensamenstelling 
voor een uitmuntende korrelkwaliteit en smakelijkheid.

Capra Opfok
nr. 340 
korrel

VEM 900
DVA 90
PEB 15
RE% 16,5

Capra Lac 
Start

nr. 342
korrel

Capra Lac
nr. 341

korrel
GLUCO 520 405
VEM 1020 990
DVA 110 110
PEB 20 40
RE% 18 20

23% RE, 19% RV



Voor meer info:
Bel 0800/13556 voor de commercieel verantwoordelijke rundvee in uw buurt 

of loop even langs bij de plaatselijke zaakvoerder van AVEVE.
www.aveve.veevoeding.be - veevoeding@aveve.be
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De voeders brengen het eiwit op die plaats in het verterings-proces waar 
het rendement maximaal is. De verhoudingen DVA en PEB zijn op  maal 
in balans.

en

Capra Aminolac
nr. 344
korrel

Capra Aminomix
nr. 343

mix
VEM 870 870
DVA 200 200
PEB 195 185
RE% 42 41

Mineralenmengsel met een hoog 
gehalte aan toegevoegde vitaminen, 
als aanvulling op het dagelijks rantsoen: 

• Ter ondersteuning van de 
    vruchtbaarheid
• Inzetbaar in weide en stal
• Likstenen op basis van zout zijn 
   ook steeds verkrijgbaar.

Capra correctievoeders

Aminolac Aminomix

Voeders met een duidelijk sturend eff ect op de a  raak-
snelheid van de eiwi  rac  e

Rumi Lik


