
Aliments



VOLLEDIG
VOEDER VOOR 

PLUIMVEE

GRAANMENGELING 
VOOR PLUIMVEE

VITAL BIO KUIKEN GRANEN
Aanvullend voeder voor kuikens, bestaande 
uit een mengeling van kleine oliehoudende 
granen en gebroken granen die rechtstreeks 
afkomstig zijn van de biologische landbouw. 
Dit voeder is zeer geschikt voor grote kuikens, 
maar ook als aanvulling voor klein pluimvee, 
fazanten en duiven.

VITAL ECO BIO
Aanvullend voeder voor alle soorten volwas-
sen pluimvee, bestaande uit een menge-
ling van tarwegranen en gebroken maïs, 
rechtstreeks afkomstig van de biologische 
landbouw. Deze mengeling bevat ook oester-
schelpen.

VITAL BIO GEBROKEN GRAANMENGELING
Aanvullend voeder voor jong pluimvee en 
volwassen pluimvee, bestaande uit een ge-
diversifi eerde mengeling van hele en ge-
broken granen, rechtstreeks afkomstig van 
de biologische landbouw. Bevat tarwe, ge-
broken maïs maar ook gierst, zonnebloem, 
groene spliterwten en oesterschelpen.

VITAL BIO VOLLEDIGE GEBROKEN GRANEN
Volledig en evenwichtig voeder voor pluimvee 
van alle rassen in de vorm van een mengeling 
van 100% biologische korrels en van hele of 
gebroken granen die rechtstreeks afkoms-
tig zijn van de biologische landbouw. Bevat 
gebroken maïs, maar ook gierst, zonnebloem, 
spliterwten, oesterschelpen en de biokorrel. 
Vital Bio Volledige Granen is bestudeerd om 
volledig te voldoen aan de noden van de leg.

VITAL BIO GANSE GRAANMENGELING
Aanvullend voeder voor alle soorten volwas-
sen pluimvee, bestaande uit een gediversi-
fi eerde mengeling van hele granen die re-
chtstreeks afkomstig zijn van de biologische 
landbouw. Bevat tarwe, hele maïs, maar ook 
oesterschelpen.

DE BIOLOGISCHE ALIMENTS VITAL® BESTAAN UIT 
PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN DIE RECHTSTREEKS 
AFKOMSTIG ZIJN VAN DE BIOLOGISCHE LANDBOUW: 
GRANEN, VETHOUDENDE SUBSTANTIES EN BIOLO-
GISCHE EIWITRIJKE GEWASSEN.

DEZE GRONDSTOFFEN, DIE PRIORITAIR GESELECTEERD 
ZIJN IN ONZE REGIO EN ROND ONZE PRODUCTIEVESTI-
GING, VOLDOEN OOK AAN ONZE EIS VAN EEN ZO KORT 
MOGELIJK CIRCUIT TUSSEN DE TEELTGEBIEDEN EN UW 
PLAATS VAN CONSUMPTIE. DE BIOLOGISCHE ALIMENTS 
VITAL®, VERRIJKT MET MINERALEN EN VITAMINES, 
VOLDOEN UITERAARD OOK AAN DE ANDERE EISEN VAN 
HET LASTENBOEK VAN DE BIOLOGISCHE LANDBOUW: 
ZONDER GGO’S, ZONDER GROEIFACTOREN, ZONDER 
DIERLIJK VET, ZONDER SYNTHETISCHE ADDITIEVEN ENZ.

VITAL ACTI KUIKEN
Acti Kuiken, volledig voeder voor kuikens in de 
vorm van meel, bestaat uit 100% plantaardige 
grondstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn 
van de biologische landbouw: granen, ve-
thoudende substanties en eiwitrijke gewassen. 
Naar believen toedienen vanaf de 1e dag tot 
de leeftijd van 6 weken.

VITAL ACTI VLEESKIP GROEI
Acti Vleeskip Groei, volledig voeder voor kip-
pen in de vorm van meel, bestaat uit 100% 
plantaardige grondstoffen die rechtstreeks 
afkomstig zijn van de biologische landbouw: 
granen, vethoudende substanties en eiwitrijke 
gewassen. Naar believen toedienen vanaf de 
6e week tot de slacht.

VITAL ACTI LEGKIP
Acti Legkip, volledig voeder voor legkippen in 
de vorm van meel, bestaat uit 100% plantaar-
dige grondstoffen die rechtstreeks afkomstig 
zijn van de biologische landbouw: granen, 
vethoudende substanties en eiwitrijke gewas-
sen. Dit voeder zorgt voor een productie van 
gekleurde, gezonde en natuurlijke eieren met 
een stevige schaal. Naar believen toedienen 
vanaf het begin van de leg (+/- 20e week).



VOLLEDIG
VOEDER VOOR

KONIJNEN 

AANVULLEND
VOEDER VOOR 

SCHAPEN

ACTI LAP
Acti Lap, volledig voeder voor konijnen in de 
vorm van kleine korrels van 3 mm, bestaat 
uit edele en natuurlijke grondstoffen die re-
chtstreeks afkomstig zijn van de biologische 
landbouw. Vanaf de 3e week naar believen 
toedienen aan fokkonijnen en mestkonijnen; 
daarnaast gewoon voer en water ter beschik-
king houden.

ACTI LAM
Acti Lam, aanvullend voeder voor lammeren in 
de vorm van kleine korrels van 3 mm, bestaat 
uit grondstoffen die rechtstreeks afkomstig 
zijn van de biologische landbouw en werden 
geselecteerd om hun stabiele zetmeel en hun 
eiwitten die een goede biobeschikbaarheid 
bieden voor het lam. Dit voeder is bestemd 
voor mestlammeren als aanvulling bij voe-
dergewassen en water.

ACTI OVI
Acti Ovi, aanvullend voeder voor lammeren 
en schapen in de vorm van korrels van 6 
mm, bestaat uit edele grondstoffen die re-
chtstreeks afkomstig zijn van de biologische 
landbouw en werden geselecteerd om hun 
smakelijkheid voor het schaap. Toedienen als 
aanvulling bij voedergewassen en vers water.

AANVULLEND
VOEDER VOOR

PAARDEN

ACTI HORSE
Acti Horse, aanvullend voeder voor paarden 
in de vorm van korrels van 6 mm, bestaat 
uit edele en natuurlijke grondstoffen die re-
chtstreeks afkomstig zijn van de biologische 
landbouw. Het is verrijkt met mineralen en 
vitamines en vormt een basisvoeder voor een 
potentieel ruim gebruik, geschikt voor alle 
soorten paarden. Toedienen als aanvulling bij 
voedergewassen en vers water.



EEN EXCLUSIEF «BIO”
PRODUCTIEVESTIGING

De coöperatieve SCAR, die sinds 1994 actief is in de 
biologische productie, heeft haar overtuiging beves-
tigd door in Bullange een productie-eenheid volledig te 
wijden aan de vervaardiging van biologische voeders 
voor dieren. Terwijl haar biologische productie aanvan-
kelijk was voorbehouden voor dieren van fokkerijen 
van biolandbouwbedrijven, zijn de biologische voeders 
Vital® voor neerhof- en gezelschapsdieren geleidelijk 
aan opgekomen vanaf medio de jaren 2000. Dankzij 
opeenvolgende investeringen werd de productie gemo-
derniseerd en geautomatiseerd, terwijl het traditionele 
en plaatselijke karakter van de samenstellingen behou-
den bleef: zo zijn er nieuwe opslagsilo’s, een specifi eke 
opzaklijn, een zeef met verdieping, een breekmachine 
«Multicracker» en een heleboel andere hulpmiddelen 
gekomen om de productieketens te optimaliseren die 
uitsluitend gewijd zijn aan bio.

In 2018 heeft SCAR, trouw aan haar fi losofi e van duur-
zaamheid en gelijklopend met de biologische produc-
tie, op deze fabriek 650 m² zonnepanelen geplaatst die 
15% van de in de vestiging verbruikte energie opwekken, 
waardoor ze nog consequenter ‘biogericht’ is.

De grondstoffen die worden gebruikt in de vestiging 
van Bullange, die zelf afkomstig zijn van de biologische 
landbouw, worden streng geselecteerd, niet alleen om 
hun voedingswaarde, maar ook om hun nabijheid van 
productie. De coöperatieve SCAR beschikt immers over 
een netwerk voor de inzameling en opslag van biolo-
gische granen dat heel Wallonië, het Groothertogdom 
Luxemburg en de aangrenzende regio’s van Duitsland 
beslaat. Het korte circuit en de plaatselijke productie zijn 
immers van nature essentiële waarden voor onze coöpe-
ratieve en ook voor haar productie van biologische voe-
ders.

Naast het kwaliteitslabel FCA (Feed Chain Alliance), dat 
geldt voor al onze productievestigingen, biedt de coöpe-
ratieve SCAR met name, in volledige transparantie, garan-
ties inzake de samenstelling en vervaardiging voor onze 
biovestiging: het certifi ceringsorgaan Certisys (BE-BIO-01) 
houdt regelmatige controles op al onze biologische pro-
ducties van onze exclusieve biovestiging van Bullange en 
reikt elk jaar een garantiecertifi caat uit dat kan worden 
geraadpleegd op onze website www.scar.be

VOLLEDIG
VOEDER VOOR

VARKENS

ACTI STARTER BIGGENMEEL
Acti Starter Biggenmeel, volledig voeder voor 
biggen in de vorm van meel, bestaat uit edele 
en smakelijke grondstoffen die rechtstreeks 
afkomstig zijn van de biologische landbouw. 
Een hoog gehalte aan zuivelproducten, eve-
neens bio, zorgt voor een zachte overgang 
van melkvoeding naar vaste voeding. An-
derzijds krijgt het big een prima start door de 
aanvoer van biergist en van kwalitatief hoogs-
taande aminozuren van plantaardige oors-
prong. Dit voeder is bestemd voor biggen van 
10 dagen tot een gewicht van 20 kg.

ACTI ZEUGENMEEL
Acti Zeugenmeel, volledig voeder voor 
zogende en drachtige zeugen in de vorm 
van meel, is een mengeling van grondstoffen 
die rechtstreeks afkomstig zijn van de bio-
logische landbouw, een optimaal mineralene-
venwicht en de nodige aanvoer van vitamines. 
Het zorgt voor een optimale melkproductie
terwijl het dier voldoende zwaar blijft. Dit voe-
der is bestemd voor zeugen tijdens het zogen 
en tijdens de dracht.

ACTI RÉGAL VARKENSMEEL
Acti Régal, volledig varkensvoeder in de 
vorm van meel, is een mengeling van edele 
grondstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn 
van de biologische landbouw. Dit voeder is 
bestemd voor mestvarkens van 20 kg tot de 
slacht.



AANVULLEND
VOEDER VOOR

RUNDEREN

ACTI KALF STARTER
Aanvullend voeder voor kalveren in de vorm 
van kleine korrels van 3 mm, bestaande uit 
grondstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn 
van de biologische landbouw.  Acti Starter 
Kalf is speciaal bestudeerd om het inslikken 
van vaste voeding vanaf de jongste leeftijd te 
bevorderen. Het is verrijkt met essentiële oliën 
en aromatische planten om de ontwikkeling 
van coccidiose af te remmen. Dit voeder is 
bestemd voor kalveren vanaf de leeftijd van 10 
dagen.

ACTIKALF
Aanvullend voeder voor kalveren in de 
vorm van korrels van 6 mm, bestaande uit 
grondstoffen die rechtstreeks afkomstig 
zijn van de biologische landbouw. Acti Kalf 
bestaat uit edele grondstoffen (granen, lijn-
zaadkoek, ...). Verrijkt met essentiële oliën en 
aromatische planten om de ontwikkeling van 
coccidiose af te remmen. Draagt bij tot de evo-
lutie van het kalf tot een herkauwer. Dit voeder 
is bestemd voor kalveren van 10 dagen tot 6 
maanden.

ACTITOP 17
Aanvullend voeder voor rundachtigen in de 
vorm van korrels van 6 mm, bestaande uit 
grondstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn 
van de biologische landbouw. Acti Top 17 
voert energie aan voor een snelle en langzame 
fermenteerbaarheid in de vorm van gediversi-
fi eerde zetmelen (minimum 20%); de aanvoer 
van eiwitten is een mengeling van stabiele en 
oplosbare eiwitten. Dit voeder wordt hoofdza-
kelijk gebruikt als aanvulling op ingekuild gras 
of weide en ingekuilde maïs (tussen 8 en 10 kg) 
of onrijpe granen.

ACTIENGRAIS
Aanvullend voeder voor rundachtigen in de 
vorm van korrels van 6 mm, bestaande uit 
grondstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn 
van de biologische landbouw. ActiEngrais 
voert energie aan voor een snelle fermenteer-
baarheid in de vorm van gediversifi eerde zet-
melen (minstens 30%), de eiwitaanvoer (met 
name biolijnzaadkoeken) vindt plaats in de 
vorm van stabiele eiwitten. Dit voeder is bes-
temd voor rundachtigen in de laatste afmest-
fase als aanvulling op stro (2 kg/100 kg levend 
gewicht) of inkuiling van gras(1 kg/100 kg le-
vend gewicht).



LIKEMMERS VOOR DE BIOLOGISCHE LANDBOUW

ACTIBLOC
Acti Bloc zorgt voor een aanvoer van mineralen, oli-
go-elementen en vitamines in een ideaal evenwicht voor 
koeien en jonge, op de weide gefokte dieren.

ACTIBLOC TARIE
Acti Bloc Tarie  zorgt voor een aanvoer van mineralen, oli-
go-elementen en vitamines in een ideaal evenwicht voor 
droogstaande koeien.

IMMUNOBLOC COMFORT
Door zijn combinatie van mineralen, oligo-elementen, vita-
mines en een kern van ontwormende planten is Immu-
nobloc Confort een kostbare hulp bij de beheersing van 
wormenplagen bij rundachtigen en schaapachtigen.

ZOUTBLOKKEN DIE ERKEND ZIJN VOOR DE BIOLO-
GISCHE LANDBOUW

Zoutsupplement in de vorm van liksteen die u ter beschik-
king kunt stellen van rundachtigen, paardachtigen, ver-
kensachtigen, geitachtigen en hertachtigen.

IMMUNOBLOC
Met de Immunobloc, een supplement van zout, zink, 
jodium en selenium voor rundachtigen, schaapachti-
gen, geitachtigen en hertachtigen in de vorm van een 
liksteen, stimuleert u de immuniteit van uw dieren maxi-
maal. Met mineralen verrijkt aanvullend voeder zonder 
koper voor rundachtigen, paardachtigen, schaapachti-
gen, geitachtigen en hertachtigen

BLOC UNIVERSAL
Met mineralen verrijkt aanvullend voeder zonder koper 
voor rundachtigen, paardachtigen, schaapachtigen, 
geitachtigen en hertachtigen.

VOOR PLUIMVEE EN KLEINSCHALIGE FOKKERIJ

Verscheidene specifi eke producten die erkend zijn voor 
de biologische landbouw, verdeeld door de Aliments Vi-
tal®, zijn eveneens beschikbaar. Vraag meer informatie 
bij uw verdeler.

VOEDINGSSUPPLEMENTEN DIE 
BRUIKBAAR ZIJN IN DE BIOLOGISCHE 

LANDBOUW

Voedingssupplementen zijn soms onontbeerlijk voor een 
evenwichtige voeding. Mineralen, oligo-elementen en 
vitamines kunnen immers cruciaal blijken om uw dieren 
een perfecte groei en gezondheid te garanderen. Deze 
voedingsstoffen kunnen ook noodzakelijk zijn om het dier 
te helpen zich te herstellen van stress door een ziekte of 
verandering van milieu.

VOEDINGSSUPPLEMENTEN MET MINERALEN EN 
VITAMINES VOOR RUNDEREN

ACTICAL
Voedingssupplement met mineralen en vitamines
voor rundachtigen in de vorm van korrels van 6 mm op 
basis van grondstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn 
van de biologische landbouw. Actical is een mengeling 
van minerale grondstoffen met hoge beschikbaarheid en 
vitamines van hoge kwaliteit. Het is het ideale voedings-
supplement voor evenwichtige porties of voor porties 
met een te laag calciumgehalte. Dit voedingssupple-
ment is bestemd voor zowel koeien als rundachtigen 
in de groei.

ACTIPHOS
Voedingssupplement met mineralen en vitamines voor 
runderen in de vorm van korrels van 6 mm op basis 
van grondstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn van 
de biologische landbouw. Actiphos is een mengeling 
van minerale grondstoffen met hoge beschikbaarheid en 
vitamines van hoge kwaliteit. Het is het ideale voedings-
supplement voor porties met een te laag fosforge-
halte. Dit voedingssupplement is bestemd voor droogs-
taande koeien.
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Aliments Vital®
is verkrijgbaar bij 
uw vertrouwde verdeler:
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beALIMENTS VITAL®, 
OUR LAND’S QUALITY, NATURALLY.

Ons ontwerp en onze productie van biologische voeders zijn er 
niet toevallig gekomen... en ook niet uit opportunisme!

Al sinds 1994 heeft onze onderneming met overtuiging de ver-
vaardiging van biologische voeders ontwikkeld. Het is immers 
onze wil om niet de dieren - en dus ook de consument - alleen 
een gezonde voeding aan te bieden, maar ook bij te dragen tot 
de bescherming van het milieu door teelt- en fokwijzen die de 
aarde en de natuurlijke cycli respecteren!

Onze biologische voeders zijn dus niet alleen een weldaad voor 
uw gezondheid, maar beschermen ook de gezondheid van uw 
dieren, het milieu en heel onze planeet! De productie van biolo-
gische voeders moet immers voldoen aan een hele reeks strikt 
gereglementeerde en gecontroleerde criteria en eisen. De voor-
naamste zijn dat ze bestaan uit natuurlijke grondstoffen, die op 
hun beurt rechtstreeks afkomstig zijn van de biologische plan-
taardige productie (gegarandeerd zonder ggo’s, geen enkele 
chemische behandeling noch bewaarmiddel, geen pesticiden, 
geen toeslagstoffen noch synthetische additieven, geen dierlijke 
vetten, geen synthetische meststoffen enz.).

Deze biogaranties en -engagementen worden strikt ge-
controleerd en gecertifi ceerd door een gespecialiseerd certi-
fi ceringsorgaan, zowel op het niveau van de teelten als in de 
volgende etappes van vervaardiging en verdeling van heel ons 
biologische gamma. Voor de certifi cering van onze biovoeders 
werkt SCAR nauw samen met CERTISYS, een controleorgaan dat 
gespecialiseerd is in bio.

Biologische voeding is dus het antwoord bij uitstek op uw wil 
om persoonlijk pluimvee, schapen, konijnen, paarden, varkens 
of runderen te kweken, met aandacht voor gezondheid en res-
pect voor het milieu. Maak in uw fokkerij het verschil op het vlak 
van kwaliteit en gebruik er niet zomaar alle soorten voeder of 
voedingsgrondstoffen: gebruik consequent bio!voedingsgrondstoffen: gebruik consequent bio!voedingsgrondstoffen: gebruik consequent bio!

Bio denken en eten, dat is niet alleen zorgen voor de 
natuur en de gezondheid op uw landbouwbedrijf,  

dat is ook nu al denken aan morgen. 

“
”


