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, uitgebalanceerde
samenstellingen en op maat gesneden.
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 de
vleesveestapel in Nederland is enorm snel
gegaan. Hierdoor zijn potentiële prestaties
erg groot. Daarom worden de nutritionele
eisen aan het rantsoen, en dus ook aan het
krachtvoer, 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 betrokken bij uw bedrijf.

... VO ER WA A R MEER I N ZIT,
EN MEER U I TK O MT!
Als vleesveehouder heeft u uw eigen doelstellingen.
Door middel van een uitgebalanceerd rantsoen
met de juiste aanvulling op uw ruwvoer wil
P. Bos veevoeders samen met u deze
doelstellingen realiseren

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

Optimale vleesproductie

		
• Kennis van uw ruwvoer samen met ons
			 ruime assortiment mengvoer zijn belangrijke
			 pijlers voor een goede productie.

2

Duurzame veestapel

		
• Voeders voor elke levensfase
		
• Onderscheidend tussen vrouwelijk
			 en mannelijk vleesvee

3
		
		
		

4

Juiste vleeskwaliteit
• Mengvoer afgestemd op uw ruwvoer
• Optimale vertering
• Uitgebalanceerd

Deskundige advisering

		
•
			
			
		
•

Robert Bos,
directeur P. Bos veevoeders

Kennis van alle relevante zaken rondom
uw vleesveebedrijf om samen te komen
tot de beste resultaten
Gebruik van rantsoenberekeningsprogramma

A S S O R T I ME N T

OPFOK FASE
• Deze voeders zijn bestemd voor uw nuka. Kenmerkend is de babykalverkorrel met een
3 mm brok die zeer smakelijk is met hoge nutriënten eisen. Tevens is de muesli een
aanwinst voor een goede start van uw kalf.

... WAT ZEGGEN
K LA N TEN 		
O VER P. B OS
VEEVO EDER S?

VOEDERS VLEESKOEIEN
• Voeders die zijn afgestemd op specifieke eisen van de vleeskoeien, waarin onderscheid
wordt gemaakt in ras en type. Specifieke toevoegingen maken het mogelijk om tot een
optimaal resultaat te komen.

“ Door de korte lijnen met
onze vertegenwoordiger
kunnen we snel en effectief
afspraken maken”

VOEDERS VLEESSTIEREN

“ We willen vooral een
betrouwbare leverancier.
Juist in deze tijd”

• Deze voeders zijn m.b.t energie en eiwit afgestemd op een juiste afrijping van uw
vleesstieren. Bovendien is door gebruik van een specifieke vitaminering het dier in
staat om topprestaties te leveren.

“Een constante samenstelling
leidt voor mij tot een hogere
prestatie”

MAATWERK

“ De goede advisering is een
belangrijke factor voor mijn
bedrijfsvoering”

• Maatmeel of brok wordt afgestemd op het door u gevoerde rantsoen.
Dit zorgt voor een optimale aanvulling voor een optimaal resultaat van uw dieren.

“ De snelle service van P. Bos
veevoeders is gewoon erg
plezierig werken!”

P. Bos
VE EVO E D E RS

Peter Overeem
Commercieel Technisch Vleesveespecialist
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06 - 101 520 44
povereem@pbosveevoeders.nl
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