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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’.

Eko Vital Capri start beter
Dé biologische voedingsaanpak voor geitenlammeren



Iedere veehouder heeft zijn eigen doelstellingen, passend bij zijn werkwijze en bedrijf. Afhankelijk van uw  
doelstelling kunt u kiezen uit de volgende voeders:

Krachtvoer
Opfokfase: Eko Vital Capri Pensstart; art. nr. 91958 en 91959 (zakgoed) 
Groeifase: Eko Vital Capri Opfok;  art. nr. 91916
Conditiefase: Eko Capri Prima;  art. nr. 91901

VITAL Capri startvoer

Toepassing
Eko Vital Capri Pensstart

Art. nr. 919581
Eko Vital Capri Opfok

Art. nr. 919162
Eko Capri Prima

Art. nr. 919012

Lam tot 18 kilogram ∙
Lam > 18 kilogram ∙ ∙

Eigenschappen
Groeipotentie +++ +++ ++
Snelle krachtvoeropname +++ ++ ++
Care+ •
Stimuleert pensontwikkeling +++ + +
Veilig: minder kans op dunne mest +++ +++ ++
Helpt risico op coccidiose verlagen •

Care+: een mengsel van natuurlijke ingrediënten dat de weerstand ondersteunt en o.a. darminfecties helpt te voorkomen.
1: Art. nr. bulk, tevens verkrijgbaar in zakgoed (art. nr. 91959) 
2: Art. nr. bulk

Eko Vital Capri start beter
Eko Vital Capri is dé biologische voedingsaanpak van Reudink voor geitenlammeren. De aanpak 
is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en vormt de basis voor gezonde, hoogproductieve 
geiten. Het uiteindelijke doel van Eko Vital Capri  is dat de geitenlammeren op vijfendertig 
kilo, rond de 7 maanden leeftijd, voldoende ontwikkeling hebben om gedekt te worden. Goed 
verteerbare, hoogwaardige grondstoffen waarborgen de veiligheid van de brokken. Dankzij de 
goede smaak eten de lammeren het graag met als resultaat: gezonde lammeren met een hoge groei.

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
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Meten is weten
• Lamgroeianalyse: hiermee monitort u op eenvoudige wijze de ontwikkeling van uw lammeren.
• Lammerscan: samen met uw geitenspecialist haalt u de belangrijkste verbeterpunten in de opfok boven 

water. Zo werkt u doelgericht aan een beter resultaat.
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Fase

Gewicht/ Actie

Groeifase Conditiefase TransitieOpfokfase

12 kg spenen 18 kg >35 kg dekken Lammeren


