
Aliments



ALIMENTS VITAL® BESTAAN UITB 100% PLANT-
AARDIGE GRONDSTOFFEN: GRANEN, OLIEHOU-
DENDE GEWASSEN EN PEULVRUCHTEN.

ZE ZIJN SPECIFIEK GESELECTEERD VOOR HUN 
SMAAK EN VERTEERBAARHEID. ALIMENTS VITAL® 
ZIJN VERRIJKT MET MINERALEN EN PROTEÏNEN 
EN BEVATTEN GEEN  ANTIBIOTICA, GROEIFACTO-
REN OF DIERLIJKE VETTEN.

VOOR SCHAPEN

SPECIALITEITEN

VITAL LAM
Supplement in de vorm van korrels van 3 mm, 
bestemd voor lammeren.
Te verspreiden als melk- en voedersupplement 
vanaf de leeftijd van 2 weken.

VITAL OOI 18
Supplement in de vorm van korrels van 6 mm, 
bestemd voor ooien aan het eind van de 
dracht en tijdens de lactatie.
Te verspreiden als veevoeder- en watersupple-
ment.

VITAL FOKSCHAAP
Supplement in de vorm van een mengeling 
van gevlokte en geëxpandeerde korrels en 
granen, bestemd voor lammeren en volwas-
sen dieren.
Te verspreiden als veevoeder- en watersupple-
ment.

VITAL SCHAAP EN GEIT
Supplement in de vorm van een mengeling van 
korrels, gevlokte granen, alfalfapellets en 
johannesbroodpitmeel, bestemd voor scha-
pen en geiten.
Te verspreiden als veevoeder- en watersupple-
ment.

VITAL GEIT EN HERT
Supplement in de vorm van korrels bestemd 
voor geiten en herten.  Te verspreiden als 
veevoeder- en watersupplement.

WIST U DAT?

Schapen en geiten eten het liefst van al vers gras, maar 
dat volstaat niet om hun dagelijkse behoeften te dekken. 
Een specifi ek supplement (zonder koper voor schapen 
want dat is giftig voor hen) is eveneens noodzakelijk. On-
geacht het seizoen moet u hen een liksteen ter beschik-
king stellen, maar ook een kuip met schoon water, want 
net als een geit drinkt een schaap tot 6 l water per dag. In 
de winter moet u hen zeker een supplement bijgeven, en 
als u niet te pas en te onpas wil worden opgeschrikt door 
geblaat, geef uw dieren dan op gezette tijden te eten!
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DE JUISTE VOEDING KIEZEN

Een duidelijk, volledig, gezond en natuurlijk gamma     www.scar.be

Vital Lam

Vlees: vanaf 2 wkn. tot de slacht 
Opfok: 2 wkn. tot 4 wkn.

Vital Ooi 18

Einde van dracht en lactatie

Vital Fokschaap

Groei, onderhoud

Vital Acti Lam

Vlees: vanaf 2 wkn. tot de slacht
Opfok: 2 wkn. tot 4 wkn.

Vital Acti Ovi

Lactatie, onderhoud

Korrels
3 mm

Korrels
6 mm

Mix
Granen+korrels

Korrels
6 mm

Vital Lam

Van 2 wkn. tot 4 wkn.

Vital Geit & Hert

Groei, onderhoud, zogen

Vital Schaap Geit

Groei, onderhoud, zogen

SCHAAP GEIT HERT

BIOLOGISCHE DIERVOEDERS



BIOLOGISCHE
SUPPLEMENTEN

VITAL ACTI LAM
Biologisch supplement in de vorm van korrels 
bestemd voor lammeren.
Te verspreiden als veevoeder- en watersupple-
ment.

VITAL ACTI OVI
Biologisch supplement in de vorm van korrels 
bestemd voor schapen.
Te verspreiden als veevoeder- en watersupple-
ment.

De biologische Voeders Vital worden vervaardigd in een 
fabriek waar uitsluitend biologische producten worden 
gemaakt en worden verwerkt met inachtneming van de 
principes van de biologische landbouw.

De grondstoffen, zelf afkomstig van de biologische 
landbouw, worden streng geselecteerd door onze 
voedingsdeskundige en worden zorgvuldig gedoseerd 
zodat ze te voldoen aan de voedingsbehoeften van de 
dieren. Zo blijven ze gelukkig en gezond.

Onze bioproducten zijn gecontroleerd en gecertifi ceerd 
door Certisys- BE-BIO-01.

Bekijk ook onze biobrochure bio of surf naar 
www.scar.be

TIPS VAN DE FOKKER 
•  Om uw schapen zonder probleem te lokken of te ver-

plaatsen, hoeft u alleen maar vooraan de kudde te 
lopen met een emmer voeder.

•  Het voornaamste verdedigingsmechanisme van 
schapen is vluchten. Opgepast echter: als ze zich in 
het nauw gedreven voelen, kunnen ze aanvallen of 
achteruittrappen. Een ooi die haar lammeren wil be-
schermen, zal u dat zeker laten zien.

•  Eenzaamheid is voor een schaap een stressfactor. 
Twee schapen houden is het strikte minimum, maar 
met hoe meer ze zijn, hoe beter ze zich voelen... en 
gedragen.

•  Als de moeder niet genoeg melk heeft of niet beschik-
baar is, of zelfs om één of andere reden verdwenen 
is, kan alleen een melkvervanger aan de specifi eke 
melkbehoeften van de pasgeboren lammetjes vol-
doen. Er bestaan twee verschillende specifi eke melk-
vervangers, één voor geitenlammeren en één voor 
schapenlammeren.  Vraag meer inlichtingen aan uw 
verkoper of surf naar www.scar.be

Bio denken en eten, dat is niet alleen zorgenvoor de 
natuur en de dat is ook nu al denken aan morgen.

“
”



ALIMENTS VITAL®,
OUR LAND’S QUALITY, NATURALLY.

Onze landbouwcoöperatieve van het Plateau de Herve (SCAR 
scrl) werd opgericht in 1898. Ze houdt de traditie van een plaat-
selijke, gezonde en natuurlijke voeding in ere en bouwt ze ver-
der uit. Ze is houder van het kwaliteitscertifi caat FCA en is met 
name gespecialiseerd in de productie van biologische diervoe-
ders. Ze geeft op volledig transparante wijze garanties inzake 
de samenstelling en de vervaardiging van haar Aliments Vital®, 
die uitsluitend bestaan uit edele plantaardige grondstoffen.

SCAR is al vele jaren een innoverende KMO, een familiebedrijf, 
dat de korte keten en de producten van onze regionale land-
bouw bevoorrecht en verdedigt. Kwaliteit en respect voor de 
natuur staan daarbij voorop. Ons motto “Our land’s quality, 
naturally” benadrukt deze symboliek en deze sterke engage-
menten.

Via haar Voeders Vital® biedt onze coöperatieve SCAR een 
duidelijk en volledig, maar vooral gezond en natuurlijk gamma 
aan, dat de plaatselijke knowhow naar waarde weet te schat-
ten, zonder kunstgrepen, en dat alle liefhebbers van de klein-
houderij en de vrienden van onze gezelschapsdieren zal kunnen 
bekoren.
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SCAR SCRL - AFD. GRAAN- 
EN ZAADHANDEL
Rue des Martyrs, 23 - 4650 HERVE
info@scar.be - www.scar.be

Aliments Vital®
is verkrijgbaar bij 
uw vertrouwde verdeler:


