
VITA CAPRI
start beter!

Dé voedingsaanpak
geitenlammeren
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VITA Capri
Vita Capri is de voedingsaanpak van ForFarmers voor geitenlammeren. De aanpak is gebaseerd op jarenlange 
praktijkervaring en vormt de basis voor gezonde, hoogproductieve geiten. Veertig kilo op zeven maanden leeftijd 
en klaar om gedekt te worden, dat is het uiteindelijke doel van Vita Capri. Goed verteerbare, hoogwaardige 
grondstoffen waarborgen de veiligheid van zowel kunstmelken als brokken. Dankzij de goede smaak eten  
de lammeren het graag. Het resultaat: gezonde lammeren met een hoge groei.

VITAMILK Capri

Toepassing
VitaMilk Capri Max

Art. nr. 184371
VitaMilk Capri Solide

Art. nr. 184361

1e fase: start ∙
2e fase ∙
Volledige fase ∙
Afmesten bokken ∙
Koud verstrekken +++ ++

Eigenschappen
Ruw eiwit 22.0% 22.0%
Ruw vet 23.0% 19.0%
Ruwe celstof 0,0 % 0,1 %
Groeipotentie +++ ++
Vroege krachtvoeropname ++ +++
Oplosbaarheid +++ +++
Stabiliteit in oplossing +++ ++
Stabiliteit microbieel +++ ++
Care+ ∙ ∙

Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmers.nl

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

Klantenservice ForFarmers 
klantenservice.rundvee@forfarmers.eu • T 0800 7863 833

Care+

VITA Capri startvoer

Toepassing
Vita Capri Pensstart

Art. nr. 965422
Vita Capri Opfok

Art. nr. 965433
Capri Prima Trend

Art. nr. 965383

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 ∙

Meten is weten
•	 Lamgroeianalyse: hiermee monitort u op een eenvoudige manier 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.

: een mengsel van natuurlijke ingrediënten dat de weerstand ondersteunt en o.a. darminfecties 
  helpt te voorkomen.

            1 : Art. nr. zakgoed              2 : Art. nr. bulk, tevens verkrijgbaar in zakgoed (96342)              3 : Art. nr. bulk 


