
Aliments



ALIMENTS VITAL® BESTAAN UIT 100% PLANTAAR-
DIGE GRONDSTOFFEN: GRANEN, OLIEHOUDEN-
DE 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.

GRAANMENGELINGEN
VOOR KUIKENS EN
ANDERE SPECIFIEKE 

GRAANMENGELINGEN 
VOOR VOLWASSEN KIPPEN

VITAL KUIKENMENGELING Z1
Voeder dat perfect geschikt is voor kuikens, af-
mestkwartels en tortelduiven. Deze menge-
ling van kleine korreltjes, indien nodig gebro-
ken, bestaat uit gebroken mais, sorgo, tarwe, 
gele gierst, spliterwten en lijnzaad.

VITAL KUIKENMENGELING Z2
Voeder dat perfect geschikt is voor grote kui-
kens, krielkippen, fazanten en tortelduiven. 
Deze mengeling van kleine korreltjes, indien 
nodig gebroken, bestaat uit gebroken mais, 
tarwe, sorgo, spliterwten, boekweit, witte gierst 
en dari.

VITAL GEBROKEN GRAANMENGELING C2
Samengesteld uit tarwe, gebroken mais, sor-
go, zonnebloempitten, gerst en oesterschel-
pen.

VITAL GANSE GRAANMENGELING P2
Samengesteld uit tarwe, hele mais, sorgo, 
zonnebloempitten, gerst en oesterschelpen.

VITAL GEBROKEN GRAANMENGELING SUPER
Samengesteld uit tarwe, gebroken mais, sor-
go, zonnebloempitten, oesterschelpen en spli-
terwten.

VITAL NATUURGRAANMENGELING
Samengesteld uit spliterwten, gestreepte zon-
nebloempitten en een aanzienlijk aandeel ge-
broken mais om een goede leg te verzekeren.

VITAL JONGE KIP ECO 22
Economisch voeder in de vorm van een men-
geling met een ideale kwaliteit-prijsverhou-
ding op basis van tarwe, gebroken mais, sor-
go, gerst en oesterschelpen.

SUPPLEMENTEN VOOR GEVOGELTE
IN DE VORM VAN EEN MENGELING
VAN KLEINE OLIEHOUDENDE ZADEN

EN GRANEN

SUPPLEMENTEN VOOR GEVOGELTE
IN DE VORM VAN EEN MENGELING

VAN GRANEN EN VERSCHILLENDE KORRELS



VOLLEDIGE
GEVOGELTEMENGELINGEN

VOLLEDIGE
GEVOGELTEVOEDERS

GGO-VRIJ

VITAL VOLLEDIG LEGMENGELING
Vital Volledig Leg, samengesteld uit gebroken 
mais, tarwe, sorgo,... en 100% natuurlijke kor-
rels, is bestudeerd om de proteïnen en vita-
mines te leveren die de kippen nodig hebben 
om te leggen. Verspreiden naar believen.

VITAL VOLLEDIG KIPMENGELING
Vital Volledig Kip, samengesteld uit gebroken 
mais, tarwe, sorgo,... en 100% natuurlijke kor-
rels, is bestudeerd om de proteïnen en vita-
mines te leveren die de kippen nodig hebben 
om te groeien. Verspreiden naar believen.

VITAL VLEESKIP NATUUR
Kippenvoeder verrijkt met plantenextracten en 
essentiële oliën die de immuniteit van de kip 
stimuleren. Dit voeder is bestemd voor traag-
groeiende kippen en zorgt voor kippen met 
een hoog gewicht zonder te veel vet. Naar 
believen verspreiden vanaf de 6e week tot de 
slacht.

VITAL LEGHEN NATUUR
Legvoeder dat, dankzij een strenge selectie van 
grondstoffen, zorgt voor een perfecte oranje 
kleuring van het ei. Naar believen verspreiden 
vanaf het begin van de leg.

 

VOLLEDIG EN EVENWICHTIG VOEDER IN DE 
VORM VAN EEN MENGELING VAN 100% 

NATUURLIJKE GRANEN EN KORRELS,
GESCHIKT VOOR ALLE GEVOGELTERASSEN

VOLLEDIGE VOEDERS IN DE VORM VAN 
MEEL, SAMENGESTELD UIT 100% PLANTAAR-
DIGE GRONDSTOFFEN (GRANEN, OLIEHOU-
DENDE GEWASSEN EN PEULVRUCHTEN) EN 

BEVATTEN GEEN GENETISCH GEMODIFICEER-
DE ORGANISMEN (GGO-GECONTROLEERD). 

ZONDER ANTIBIOTICA, GROEIFACTOR OF 
PLANTAARDIGE VETTEN

WIST U DAT?

Wat is er leuker dan elke dag verse eitjes rapen? En als 
u eitjes van de beste kwaliteit wilt, moeten uw kippen 
gezond en natuurlijk voeder krijgen, maar ook kunnen 
rondscharrelen in het gras. Vergeet niet dat kippen al-
leseters zijn. U kunt hen dus gerust etensresten of ander 
organisch afval geven.
Kippen hebben vers voeder nodig. Laat hen dus hun voe-
derbak zeker twee keer per week helemaal leegeten.
Sluit de zakken met voeder goed af en bewaar ze op een 
donkere en droge plaats. Zorg er ook voor dat er geen 
knaagdieren bij kunnen.

Ohne
GenTechnik

GGO-VRIJ



VOLLEDIGE
GEVOGELTEVOEDERS

VITAL KUIKEN
Voeder verrijkt met plantenextracten en es-
sentiële oliën die de immuniteit van het kuiken 
stimuleren. Naar believen verspreiden vanaf 
de 1e dag tot de leeftijd van 6 weken.

VITAL LANDELIJKE VLEESKIP
Dit voeder, dat verrijkt is met plantenextracten 
en etherische oliën die de immuniteit stimule-
ren, is bestemd voor traaggroeiende schar-
relkippen en zorgt voor kippen met een hoog 
gewicht zonder te veel vet. Naar believen ver-
spreiden vanaf de 6e week tot de slacht.

VITAL VETHAAN
Het hoge gehalte aan proteïnen, koolhydraten 
en plantaardige vetten zorgt voor een snelle 
groei van de kippen. Dit voeder is bestemd 
voor snelgroeiende kippen. Het is gezond 
en optimaal en geeft het vlees een heerlijke 
smaak. Naar believen verspreiden vanaf de 6e 
week tot de slacht.

VITAL JONGE KIP
Dit voeder is bestemd jonge opfokkippen en 
heeft als doel hen in de beste omstandighe-
den klaar te maken voor de leg. Het zorgt voor 
een optimale opstart van de legronde. Naar 
believen verspreiden vanaf de 6e week tot de 
leg (ongeveer 18-20 weken, afhankelijk van de 
soort).

VITAL LEGHEN 100% PLANTAARDIG
Dit voeder is bestemd voor scharrelkippen, het 
zorgt voor een kleuring van de eieren die uit-
sluitend gebaseerd is op de combinatie van de 
grondstoffen. Naar believen verspreiden vanaf 
het begin van de leg (± 20 weken).

VITAL LEGMEEL
Met dit voeder, dat rijk is aan hoogwaardige 
plantaardige proteïnen, leggen de kippen 
grote eieren die smaken en eruit zien zoals 
vroeger, zonder toevoeging van synthetische 
kleurstoffen. Naar believen verspreiden vanaf 
het begin van de leg (± 20 weken).

VITAL LEGKORRELS
Volledig voeder voor leghennen in de vorm van 
kleine korrels. Met dit voeder leggen de kippen 
eieren die smaken en eruit zien zoals vroeger, 
zonder toevoeging van synthetische kleurstof-
fen. Naar believen verspreiden vanaf het begin 
van de leg.

VOLLEDIGE VOEDERS SAMENGESTELD UIT 
100% PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN: 

GRANEN, OLIEHOUDENDE GEWASSEN EN 
PEULVRUCHTEN. ZONDER ANTIBIOTICA, 

GROEIFACTOR OF PLANTAARDIGE VETTEN.
IN DE VORM VAN MEEL

VOLLEDIGE VOEDERS SAMENGESTELD
UIT 100% PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN 

(GRANEN, OLIEHOUDENDE GEWASSEN
EN PEULVRUCHTEN). ZONDER ANTIBIOTICA, 
GROEIFACTOR OF PLANTAARDIGE VETTEN.

IN DE VORM VAN KORRELS



DE JUISTE VOEDING KIEZEN

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

 Vital Leghen Natuur                                                                                      Vital Vleeskip Natuur

Vital Volledig Legmengeling                                                            Vital Volledige Kipmengeling

 Vital Legkorrel

Vital Kuiken

 Vital Jonge kip 6 tot 20 weken                        (0 tot 6 weken) 

 Vital Legmeel Vital Vethaan

 Vital Leghen 100% Plantaardig                                                                                        Vital LandelijkeVleesKip
 verrijkt met plantaardige proteïnen                 plantenextracten en etherische oliën

Vital Kuinkenmengeling Z1                     Vital Kuinkenmengeling Z2

Vital Gebroken 
Graanmengeling C2

Vital Gebroken
Graanmengeling Super

Vital Ganse
Graanmengeling P2     

Vital
Natuurgraanmengeling  

 Vital Volledig Kipmengeling         

Vital Acti Kuiken
(0 tot 6 weken)

Vital Acti Leghen                              Vital Acti Vleeskip Groei

Vital biologische Granen

Graanmengelingen

Volledige
mengeling

Korrels
volledig

Meel
volledig

Volledig meel
zonder GGO’s

Meel

Graanmengelingen

HEN KIP

BIOLOGISCHE DIERVOEDERS



ALIMENTS VITAL® BESTAAN UIT 100% PLANTAAR-
DIGE GRONDSTOFFEN: GRANEN, OLIEHOUDEN-
DE GEWASSEN EN PEULVRUCHTEN.

ZE ZIJN SPECIFIEK GESELECTEERD VOOR HUN 
SMAAK EN VERTEERBAARHEID. ALIMENTS VITAL® 

ZIJN VERRIJKT MET MINERALEN EN VITAMINEN 
EN BEVATTEN GEEN  ANTIBIOTICA, GROEIFACTO-
REN OF DIERLIJKE VETTEN.

VOLLEDIGE VOEDER
VOOR

STRUISVOGELS

VOLLEDIGE VOEDER
VOOR

FAZANTEN EN KWARTELS

VITAL STRUISVOGEL STARTVOER
Volledig voeder voor loopvogels in de vorm van 
kleine korrels. Naar believen verspreiden vanaf 
de 1e dag tot de leeftijd van 3 maanden.

VITAL STRUISVOGEL FOKVOER
Volledig voeder voor loopvogels in de vorm van 
korrels. Naar believen verspreiden vanaf de 
leeftijd van 3 maanden.

VITAL STRUISVOGEL LEGVOER
Volledig voeder voor loopvogels in de vorm van 
korrels. Naar believen verspreiden tijdens de 
leg.

VITAL FAZANT EN KWARTEL STARTVOER
Volledig voeder voor fazantenkuikens en kwar-
telkuikens in de vorm van meel. Dit voeder is 
verrijkt met plantenextracten en essentiële oli-
en die de immuniteit stimuleren. Naar believen 
verspreiden vanaf de 1e dag tot de leeftijd van 
3 weken.

VITAL FAZANT EN KWARTEL FOKVOER
Volledig voeder voor fazanten en kwartels in 
de vorm van kleine korrels. Dit voeder is verrijkt 
met plantenextracten en essentiële oliën die de 
immuniteit stimuleren. Naar believen versprei-
den vanaf de 3e week.

VITAL FAZANT EN KWARTEL LEGVOER
Volledig voeder voor fazanten en kwartels in 
de vorm van kleine korrels. Naar believen ver-
spreiden tijdens de leg.



VOLLEDIGE VOEDER
VOOR ZWEMVOGELS

VOLLEDIG VOEDER
VOOR KALKOENEN

VITAL ZWEMVOGEL STARTVOER
Volledig voeder voor watervogels in de vorm 
van korrels. Naar believen verspreiden vanaf 
de 1e dag tot de leeftijd van 9 weken.

VITAL ZWEMVOGEL FOKVOER
Volledig voeder voor watervogels in de vorm 
van kleine korrels. Dit voeder is verrijkt met 
plantenextracten en essentiële oliën die de im-
muniteit stimuleren. Naar believen verspreiden 
vanaf de 9e week.

VITAL ZWEMVOGEL LEGVOER
Volledig voeder dat speciaal bestudeerd werd 
voor de legbehoeften van watervogels, in de 
vorm van kleine korrels. Naar believen ver-
spreiden tijdens de leg.

VITAL KALKOEN MEEL
Volledig voeder voor kalkoenen in de vorm van 
meel. Dit voeder is verrijkt met plantenextrac-
ten en essentiële oliën die de immuniteit stimu-
leren. Naar believen verspreiden vanaf de 3e 
week.

VITAL KAKLOEN KORRELS

Volledig voeder voor kalkoenen en parelhoe-
nen in de vorm van kleine korrels. Dit voeder is 
verrijkt met plantenextracten en essentiële oli-
en die de immuniteit stimuleren. Naar believen 
verspreiden vanaf de 3e week.

HET JUISTE VOEDER KIEZEN

Meel

Korrels

Vital Fazant
Kwartel Startvoer

Vital Fazant Kwartel Fokvoer

Vtial Fazant Kwartel Legvoer

Vital Struisvogel Startvoer

Vital Struisvogel Fokvoer

Vtial Struisvogel Legvoer

Vital Zwemvogel Startvoer

Vital Zwemvogel Fokvoer

Vtial Zwemvogel Legvoer

Vital Kalkoen Meel

Vital Kalkoen Korrels

STRUISVOGELS FAZANTEN/
KWARTELS ZWEMVOGELS KALKOENEN/

PARELHOENEN

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



VOLLEDIGE
BIOLOGISCHE

VOEDING

VITAL ACTI KUIKEN
Volledig kuikenvoeder in de vorm van meel. 
Naar believen verspreiden vanaf de 1e dag tot 
de leeftijd van 6 weken.

VITAL ACTI LEGHEN
Volledig leghennenvoeder in de vorm van klei-
ne korrels. Dit voeder zorgt voor een productie 
van natuurlijk gekleurde eieren met een sterke 
schaal. Naar believen verspreiden vanaf het 
begin van de leg.

VITAL ACTI VLEESKIP GROEI
Volledig vleeskippenvoeder in de vorm van 
meel. Naar believen verspreiden vanaf de 6e 
week tot de slacht.

TIPS VAN DE FOKKER 
•  Na het hok is de uitloopweide de tweede belangrij-

ke fase in de opfok van leghennen. Ze doen name-
lijk niets liever dan rondlopen en scharrelen. Voorzie 
minsten 10m² per kip en beter nog 20m² als u wilt 
dat er gras blijft groeien. Plaats in deze uitloopweide 
een klein afdak waar de vogels kunnen schuilen te-
gen zon en regen. Let op voor vossen en controleer 
regelmatig of de omheining nog intact is.

•  Kwartels mogen dan klein zijn, ze hebben een fl inke 
eetlust. Het is best hen altijd hetzelfde basisvoedsel 
te geven. Zo hebben ze een evenwichtig voedingspa-
troon en minder stress.

•  Parelhoenen zijn van nature wild en weerbarstig. 
Het zijn traaggroeiende boerderijvogels.  Als ze vrij 
worden gelaten, gaan ze het liefst op de takken van 
de bomen zitten in plaats van terug naar het hok 
te vliegen. Ze leggen hun eieren zo'n beetje overal, 
waardoor ze vaak verloren gaan in de struiken.  De 
parelhoen staat niet bekend om haar moederinstinct 
en vertrouwt haar eieren met plezier toe aan een kip 
of een broedmachine.

•  Er bestaan heel wat voedersupplementen voor boer-
derijvogels die helpen bij eventuele problemen met 
pikken, groei vertraging of andere... Vraag advies aan 
uw verkoper of surf naar www.scar.be

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

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. 

“ 
”



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 verder 
uit. Ze is houder van het kwaliteitscertifi caat FCA en is met name 
gespecialiseerd in de productie van biologische diervoeders. Ze 
geeft volledig transparant garanties inzake de samenstelling en 
de vervaardiging van haar Aliments Vital®, dat uitsluitend be-
staat 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 na-
tuur staan daarbij voorop. Ons mottoc"Our land’s quality, natu-
rally" benadrukt deze symboliek en deze sterke engagementen.

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.

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:
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