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Algemene tips

Stel steeds vers en proper water ter beschikking.
Kuis regelmatig de drinkbakken uit en zet deze nooit in de
zon. Dit kan gevaar opleveren voor botulisme.
Zorg bij pluimvee ervoor dat de bedding rond de drinkbak
droog blijft om coccidiose te voorkomen.
Laat de voederbakken regelmatig leeg eten.
Bewaar de zakken droog en fris. Zo beperk je de kans op het
verlies van vitamines en het beschimmelen van het voeder.
Voorkom luchtweginfecties door de dieren te houden in een
tochtvrije ruimte, met voldoende zuurstof. Voorzie zeker
genoeg ruimte per dier!
Kweken is een kunst, een kwestie van zorgzaamheid. Kijk
naar je dier en grijp tijdig in. Hygiëne en ziektepreventie is
van primordiaal belang.
Raadpleeg tijdig een dierenarts indien nodig!

Onze filosofie... een gezond en evenwichtig rantsoen dankzij kwaliteitsproducten

Beter bio!
Door te kiezen voor biologisch
voeder voor uw dier, verzekert u
zich ervan dat het voer vrij is van
✦
✦

synthetische aminozuren
genetisch gemodificeerde
organismen (GGO’s)
Om dit te garanderen worden
onze voeders streng
gecontroleerd door Certisys.

Onze missie... samen met u streven naar een gezond dier.

CAPRI’OR - geiten
AVI’OR Start - meel
Dit compleet voeder is smakelijk en licht verteerbaar.
Het garandeert een vlotte start en voldoet
ruimschoots aan de hoge behoeften van kuikens.

AVI’OR I - meel
Dit compleet voeder zorgt voor een optimale
voederopname en biedt extra ondersteuning aan de
kippen door toevoeging van kruiden. Dit voeder is
geschikt voor verscheidene soorten pluimvee.

AVI’OR II - korrel
Dit compleet voeder voor legkippen garandeert een
mooie schaalvorming. Deze korrel biedt verder extra
ondersteuning door toevoeging van kruiden.

Het volledige hobby gamma van biedt een evenwichtig rantsoen, dat
beantwoordt aan de specifieke behoeften van uw dier.

Deze licht verteerbare korrel is verrijkt met
plantenextracten. Het zorgt voor een optimale
voorziening van mineralen, sporenelementen
en vitaminen voor onderhoud, groei en dracht
van alle soorten geiten.
Te voederen naast hooi en ander ruwvoer.

LAPI’OR - konijnen
Deze algemene korrel is rijk aan vezels en
is geschikt voor zowel voedsters,
rammelaars als mestkonijnen.
Te voederen naast hooi.

EQUI’OR FLOC - paarden

OVI’OR - schapen
Deze korrel bevat geen toegevoegd koper en
stimuleert een optimale penswerking.
Voorziet zowel ooien als rammen in alle
noodzakelijke vitamines en mineralen.
Te voederen naast hooi en ander ruwvoer.

BOVI’OR FLOC - runderen
Deze licht verteerbare mengeling bevat
o.a. geplette gerst, maïsvlokken en een
geconcentreerde korrel. Zowel geschikt
voor jongvee als voor melkvee.
Te voederen naast hooi en ander ruwvoer.

Dit smakelijk voeder bevat maïsvlokken
en geplette gerst. Dit is licht verteerbaar
en bevordert de voederopname.
Te voederen naast hooi en ander ruwvoer.

PORCI’OR - varkens
Dit compleet voeder biedt extra
ondersteuning door toevoeging van
kruiden. Dit meel is geschikt voor alle
types varkens.
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