
1020 alfamix geit
aanvullende muesli met vitaminen en mineralen voor (dwerg)geiten. Ook geschikt als

aanvullend voer voor herten, gemsen en steenbokken

Voederadvies
onderstaande adviezen voor 1020 alfamix geit gelden ook voor 5085 dwerggeitenkorrel en

5083 geitenbrok

geef geiten géén schapenvoer: geiten hebben een andere vitaminen- en koperbehoefte

dragende (dwerg)geiten hebben aan het einde van de dracht meer voer nodig

lammeren hebben beslist biestmelk nodig. Laat ze minstens 8 weken bij de moeder drinken

laat lammeren al na circa 14 dagen mee-eten met 1020 alfamix geit en hooi. Zo kan hun

maag zich al vroeg goed ontwikkelen

geef lammeren vanaf 8 weken dagelijks circa 1,5 procent van hun lichaamsgewicht 1020

alfamix geit

zorg voor voldoende eetplaatsen. Geiten hebben een sterke rangorde, waardoor anders de

laagste in rangorde tekort kan komen en vermageren

zorg dat de geiten continu beschikken over ruwvoer in de vorm van hooi of gras en stro 

verstrek weinig tot geen maïs. Maïs is erg energierijk waardoor de dieren te vet kunnen

worden 

verstrek geen extra mineralen of vitaminen, 1020 alfamix geit is precies goed

zorg altijd voor voldoende vers drinkwater

Samenstelling:
gerstvlokken, tarwevlokken, maisvlokken, sojaschroot geschild getoast, maisglutenvoer,

maismeel, appelmelasse, gerst, raapzaadschroot, palmpitschilfers, lijnzaadschilfers, soja olie,

bietenpulp, lecithine, johannesbroodmeel, schelpengrit, kalksteentjes, organische zuren

Analytische bestanddelen/kg
ruw eiwit 14,6 %, ruw vet 4,8 %, ruwe celstof 4,2 %, ruw as 6,4 %, calcium 9,71 g, fosfor 6,35 g,

natrium 2,64 g

Toegevoegd/kg Vitamines
3a672a Vitamin(e) A 11760 IE, 3a671 Vitamin(e) D3 1204 IE, 3a300 Vitamin(e) C 18 mg, 3a700

Vitamin(e) E 158 mg



Toegevoegd/kg Sporenelementen
koper (3b413 Cu-chelaat uit glycine hydraat) 21 mg, zink (3b607 Zn-chelaat uit glycine hydraat)

103 mg, mangaan (3b506 Mn-chelaat uit glycine hydraat) 103 mg, ijzer (3b108 Fe-chelaat uit

glycine hydraat) 41 mg, jodium (3b202 calciumjodaat anhydraat) 1 mg, selenium (3b8.12

Se-organisch CNCM I-3399) 0.16 mg, selenium (3b801 natriumseleniet) 0.04 mg


