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Samen werken aan de 
allerbeste opfok van jonge 
geiten. Met kennis en 
producten van Denkavit blijf je 
voorop lopen.
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De melken van Denkavit en de ervaringen met 
lammeren zijn het resultaat van meer dan 25 jaar 
onderzoek op onze eigen onderzoekslocatie en 
op praktijkbedrijven. Onze product managers en 
lammerspecialisten hebben hun brede kennis en 
internationale ervaring met voeding voor lammeren 
ingezet bij het ontwikkelen van de Denkamilk 
Capri Bio. Daarbij zijn zij erin geslaagd om de 
beste smaak, uitstekende groeiresultaten en een 
hoge mate van veiligheid samen te brengen in dit 
product. De kern van dit product bestaat uit een 
unieke premix speciaal ontwikkeld voor lammeren. 

Denkamilk Capri Bio is speciaal ontwikkeld voor de 
biologische geitenhouderij en uitermate geschikt 
voor de biologische opfok van geitenlammeren. 
Denkamilk Capri Bio is een melkpoeder op basis van 
100% zuiveleiwit en toepasbaar in alle voersystemen. 

Integrale aanpak lammerenopfok
De basis voor goed ontwikkelde melkgeiten, begint met 
een goede groei in de eerste levensweken. Naast goede 
voeding is een integrale aanpak van de lammerenopfok 
belangrijk voor een goed eindresultaat. Een 
samenwerking met u, de dierenarts, geitenspecialist 
en onze jongvee opfok specialisten zoeken wij graag 
op om de juiste strategie op uw bedrijf gezamenlijk te 
bepalen. Zo kunt ook u verder groeien. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met een van 
onze specialisten via www.denkavit.com. 

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DE 
BIOLOGISCHE GEITENHOUDERIJ

optimale gehaltes aan vitamines, mineralen en 
spoorelementen

uitstekende groeiresultaten

heerlijke smaak

snelle aanmaakbaarheid

hoog arbeidsgemak

VOORDELEN DENKAMILK CAPRI BIO
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GEBRUIKSAANWIJZING

CONCENTRATIE
165-190 g Denkamilk Capri Bio per liter water 

MENGTEMPERATUUR VAN HET WATER
45-50 °C bij handmatig aanmaken
43-44 °C bij gebruik drinkautomaat

OPTIMALE DRINKTERMPERATUUR
41-42 °C

KENMERK PERCENTAGE

ruw vet 21%

ruw eiwit 22%
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