Assortiment geitenvoeders

Reudink is specialist in het aanbieden van complete voeroplossingen
voor de biologische sector. Door intensief samen te werken met klanten
biedt Reudink u concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere
veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod
van maatwerk en een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde
en deskundige professionals. Onder ons motto: ‘leaders in organic farming’.
Ga voor meer informatie naar:

www.reudink-bio.eu
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Probleemloos melken
Het assortiment geitenvoeders van Reudink is gebaseerd op de nieuwste kennis, ervaring en
jarenlang onderzoek. Het geitenassortiment bestaat uit productievoeders, supplementen en
specialiteiten. Probleemloos melken door de focus te leggen op een betere inschatting van de
verterings-snelheid van het ruwvoer en te sturen op pensgezondheid. Daardoor realiseren we
de beste melkproductie en bereikt u de hoogste voerwinst
Iedere veehouder heeft zijn eigen doelstellingen, passend bij zijn werkwijze en bedrijf. Afhankelijk van uw
doelstelling kunt u kiezen uit de volgende voeders:
VEM

WDE

RE

Artikelnummer

Productievoeders

91882

Eko Geitenbrok Maxima

980

115

180

91889

Eko Geitenbrok Optima

960

105

160

91901

Eko Geitenbrok Prima

940

100

150

Artikelnummer

Correctievoeders

92283

Eko Geitenbrok Supplement Amino 220

110

60

145

92284

Eko Geitenbrok Supplement Amino 250

115

85

165

92285

Eko Geitenbrok Supplement Amino 300

135

120

185

WDE

EKB

Penseiwit

Specialiteiten
De Select-reeks
Bevat voeders die gemaakt zijn om te voorzien in speciale voedingsbehoeften. Deze voeders kunnen volledig
aangepast worden naar specifieke situaties of aan uw wensen. Select-voeders worden als brok uitgeleverd
waardoor goede loopeigenschappen verzekerd zijn.

Opfokvoeders
Dankzij de goede smaak van de opfokvoeders eten de lammeren het graag. Met als resultaat: gezonde lammeren
met een hoge groei.
Artikelnummer

Opfokvoedersvoeders

Gebruik

91958

Eko Capri Pens Start

Lammeren in de groeifase tot 18 kg

91916

Eko Capri Brok Vital Opfok

Lammeren in de opfok vanaf 18 kg

De Blendix-reeks
Grondstofmengsels in meelvorm met of zonder mineralen, zijn altijd klantspecifieke samenstellingen. Deze zijn
dus altijd volgens uw specifieke wensen samengesteld en kunnen op elk moment op uw wens aangepast worden.

Vragen?
Neem contact op met uw specialist of met onze klantenservice.

Reudink B.V.
T +31 (0)88 0248165
info@reudink-bio.eu
Ga voor meer informatie naar:

www.reudink-bio.eu

