P. Bos
VE EVO E D E RS

Z IT
VOER WA A R M EE R IN
EN M EE R U IT KOMT !!!

P. Bos veevoeders is een familiebedrijf te
Ederveen (bij Ede). Ons bedrijf is in 1894
gestart door mijn overgrootvader, de heer
P. Bos. Inmiddels is de vijfde generatie zich
aan het voorbereiden om het bedrijf voort
te zetten.
De afgelopen decennia heeft de agrarische
sector veel ontwikkelingen doorgemaakt.
P. Bos veevoeders is met de huidige markt
meegegroeid. Door een solide groei en
ontwikkeling zijn wij een betrouwbare
partner voor uw bedrijf.
Wij zien het als onze belangrijkste taak
om echt goed voer te maken voor onze
klanten. Dit houdt in: hoogwaardige
grondstoffen en uitgebalanceerde
samenstellingen. Daarbij vinden wij het
ook belangrijk dat de voeders constant
van samenstelling zijn. Wij hebben een
team van vakmensen, die dat voor u kan
realiseren.
De genetische vooruitgang van
leghennen is enorm snel gegaan.
Hierdoor zijn potentiële prestaties erg
groot. De nutritionele eisen aan het legvoer
zijn daarom ook steeds hoger. Hier willen
wij graag onze bijdrage aan leveren.
Door de sterke professionalisering van
de sector, zijn technische resultaten nog
belangrijker geworden. Onze adviseurs
staan daarom graag voor u klaar om samen
uw bedrijfsresultaten naar een hoger plan
te tillen. Wij vinden het belangrijk om u
persoonlijk te benaderen en wij zijn graag
betrokken bij uw bedrijf. Uiteindelijk
hebben we een gezamenlijk doel en dat
is maximaal rendement op uw bedrijf.

... VO ER WA A R MEER I N ZIT,
EN MEER U I TK O MT!
Iedere legpluimveehouder heeft zijn eigen
doelstellingen. Door middel van uitgebalanceerd
voer met een scherpe structuur wil P. Bos
veevoeders samen met u deze doelstellingen
realiseren. Bij P. Bos veevoeders weten we
dat de basis voor een topkoppel leghennen
gelegd wordt voor de 30e levensweek.
Ons Legmeel Start is daarom vooral gericht op
darmgezondheid, lichaamsgroei en conditie.

VO O RD ELEN
P. BO S VEEVO ED ERS:
1

Positief gedrag

2

Optimale schaalkwaliteit

3

Goede darm- en levergezondheid

4

Scherpe voerkosten per kg/ei

			 • Goede voerstructuur
			 • Hoogwaardige vitaminen en sporenelementen

			 • Hoge vitaminering
			 • Hoogwaardige calciumbronnen

			 • Prikkelende structuur
			 • Goede eiwitbronnen

			 • Lage voerconversie
			 • Scherpe prijs/kwaliteitverhouding
Robert Bos,
directeur P. Bos veevoeders

A S S O R T I ME N T
PRE-LEGVOER
• Stimuleert de voeropname
• Extra hoge aminozurenniveau ’s

LEGMEEL START
• Stimuleert lichaamsgroei en eigewicht
• Gericht op darm- en levergezondheid

LEGMEEL F1
• Gericht op legpersistentie

LEGMEEL F2
• Behouden van gewenst eigewicht
en schaalkwaliteit

LEGMEEL F3
• Gericht op lage voerkosten
en schaalkwaliteit
Al deze voeders zijn verkrijgbaar in LD, DD, KAT en Non-GMO.

... WAT ZEGGEN
K LA N TEN O VER
P. BO S VEEVO EDER S?
“ Door de korte lijnen met onze
vertegenwoordiger kunnen we
snel en effectief afspraken maken”
“ P. Bos veevoeders is voor ons een
betrouwbare leverancier.”
“De constante samenstelling bij P. Bos
veevoeders leidt voor mij tot een beter
rendement.”
“ De goede advisering is een belangrijke
factor voor mijn bedrijfsvoering”
“De snelle service van P. Bos veevoeders
werkt voor mij erg plezierig.”
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P. Bos Mengvoeder- en kunstmesthandel BV
		 Hoofdweg 144
		 6744 WP Ederveen
tel:
fax:
email:
internet:

0318 - 57 28 41
0318 - 57 40 02
info@pbosveevoeders.nl
www.pbosveevoeders.nl

Mark van Ingen

Gert van de Vliert

Legpluimveespecialist

Legpluimveespecialist
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06 - 512 812 20
mvaningen@pbosveevoeders.nl

M:
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06 - 505 105 67
gvandevliert@pbosveevoeders.nl

