
Krachtvoer  Muesli  Grondstoffen  Grondstofmengsels

Veiligheid  Gezondheid  Groei  Boerenverstand  Tarwe  Mais

   Gerst  Bietenpulp  Soja  Raap  Mineraal-Mix
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In één levering - scherper voeren
WIJ HEBBEN ALLES.. .



Sinds 1845
HAVENS staat voor professionele 
diervoeders. Van graan of grondstof 
tot compleet krachtvoer en con-
centraten. Voor alle takken van de 
professionele dierhouderij, vanuit 
Maashees en Venlo.
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Ultra-Modern
Een uniek productie-systeem maakt 
het mogelijk om “gram-precies” 
voer te maken uit 150 energie- en 
eiwitbronnen, vitaminen, mineralen 
en micro-componenten. Een groot 
deel wordt vloeibaar gedoseerd.

Ook zakgoed voldoet 
aan alle eisen!

Verzekerd
HAVENS voldoet aan alle kwaliteits-
eisen die zuivelondernemingen stellen 
zoals GMP+, Deelname aan Securefeed 
en Deelname aan de Nevedi RTRS-Soja 
Convenant voor Duurzame Soja. Dat geldt 
voor alle HAVENS-producten; krachtvoer 
én grondstoffen, bulk én zakgoed.
 



Onderzoek
Alle voeders voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en worden intern en 
extern gecontroleerd. Ook ruwvoeders zoals gras- en maiskuilen worden 
stelselmatig onderzocht.

Ultra-efficiënt
Alles vanuit één fabriek, zowél krachtvoer als grondstoffen. Voor de minste 
kosten en dus voor de laagste kostprijs. Transport tot ons bedrijf over wa-
ter; naar uw bedrijf over de weg.

. . .ÉN KWALITEIT
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U W  V O O R D E E L : 

•  Betrouwbaar en Efficiënt

• Betaalbaar



Uw rantsoen is 
onze basis
Bij ieder rantsoen gaan onze specia-
listen in eerste instantie uit van uw 
eigen gegevens, zoals aanwezige 
ruwvoeders, kuil-uitslagen en even-
tuele bijproducten. Afhankelijk van 
uw bedrijf en voerstrategie, aantal 
silo’s en aanwezig voersysteem be-
rekenen we vervolgens de optimale 
krachtvoer-samenstelling. Daarbij 
staan gezondheid, groei en kostprijs 
voorop.

Bij iedere kuil, 
de juiste  
Mix-op-Maat
 
Iedere kuil is anders. Afhankelijk 
van kuil-uitslagen, gewenste groei 
en aanwezige ruwvoeders of bijpro-
ducten berekenen onze voedings-
deskundigen het juiste rantsoen. 
Vaak wordt gekozen voor een  
“Mix-op-Maat”*, (evt. inclusief 
vitaminen en mineralen), om het 
rantsoen te corrigeren en aan te 
vullen.

*   in bulk leverbaar vanaf 4.000 kilo 
per levering. 

. . .ÉN EXPER TISE
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. . .ÉN KRACHTVOEDERS
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VOEDERS

 VEVI  Eiwit  Extra in alle producten: 

02515 Rosé-Opstart-Muesli   1.030       175      + Pensbuffers

02045 Rosé-Power-Starter   980       160      + Vezels 

02046 Rosé-BEEF   1.060       165      + Organisch Selenium

02047 Rosé-Eiwitrijk   1.050       210      + Vitamine C

Rosé-Mix 0,5kg (palm/hullen)  770       115      + Extra B-vitamines

Rosé-Mix 1kg (mais)  955       65      + Extra Natriumbicarbonaat

Rosé-Mix-op-Maat   Best Passend op uw bedrijf!    + Stimuleert de penswerking 

(Wijzigingen voorbehouden)

De vitamines en mineralen zijn 
afgestemd op de behoeften van 
(jonge) Rosé kalveren.

ALLE HAVENS Rosé Voeders worden 
voorzien van Vitamine C en B-
Complex. 

Van zowel vitamine B als C wordt 
vaak aangenomen dat de dieren dit 
zelf kunnen aanmaken, in de pens 
en de lever. Echter wanneer om 
wat voor reden de gezondheid of 
de werking van de pens onder druk 
komt te staan, is de aanmaak van 
extra vitamines het eerste proces 
dat stopt. En dat terwijl de dieren 
het juist op dat moment het hardst 
nodig hebben.  

Wanneer kalveren een tekort aan 
Selenium hebben, is hun weerstand 
verminderd. Kenmerkend zijn 
slappe magere dieren, en vaak dode 
kalveren. Door Selenium in orga-
nische vorm aan te bieden, wordt 
de opneembaarheid verhoogd. 
Selenium-gist is zo’n organische 
vorm. 

ALLE HAVENS Rosé Voeders worden 
voorzien van Organisch Selenium. 

+ Extra Vit. C + Extra Vit. B-Complex

+ Extra Selenium
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VITAMINE C CONCENTRATIES IN PLASMA VAN KALVEREN, KOEIEN, BIEST EN MELK

Vanwege de lage Seleniumgehaltes in de bodem in Nederland komt er te weinig Se-lenium in het ruwvoer terecht. Hierdoor hebben veel koeien een laag Seleniumgehalte in hun bloed. Dit heeft ook gevolgen voor de 

kalveren. Steeds vaker worden kalveren ge-boren met een ernstig Seleniumtekort. Deze kalveren zijn zwak na de geboorte en hebben een hogere kans op ziekten en een hogere sterftekans.

SELENIUM IN NEDER-LANDSE BODEM TE LAAG

Vitamine C 

Vitamine B-Complex 

Organisch Selenium
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. . .ÉN GRONDSTOFFEN

Uw voer los gestort: sneller en 
daardoor goedkoper.

Bij Havens worden krachtvoeders en 
granen op dezelfde plek verladen. 
Daardoor kunnen we gemakkelijk 
combi-vrachten laden. 

Bestel daarom altijd zoveel mogelijk 
tegelijk. U krijgt dan de maximale 
bulk-korting.

Combi-vrachten & bulk-korting

V O E R G R A A N 2 0  M

Slechts 20 meter  
tussen lossen en laden

VOEDERWAARDEN VEEL GEBRUIKTE GRONDSTOFFEN

 VEVI DVE OEB Ruw Eiwit Zetmeel

Mais  1240 75 -38 76 634

Tarwe 1152 84 -15 116 607

Soja 44/7 1021 221 162 425 8

Soja 49/3 1091 239 188 468 0

Sojahullen 946 83 -40 106 66

Raapschroot 884 129 137 334 61

Palmpitschilfers  1097 118 -24 156 9

Bietepulp  1016 86 -45 95 1

(Wijzigingen voorbehouden)

G R O N D S T O F 

O F F E RT E ? 

Bel onze afdeling 
grondstoffen

0478 638 228



. . .ÉN OPSTAR T

Welke Soja?
“Er zijn verschillende soorten Soja, 
afhankelijk van herkomst (USA, 
Brazilië, Argentinië) en met an-
dere eiwit-, vet- en celstofgehaltes. 
Vraag altijd “Welke Soja ….”.

Rosé-Opstart-
Muesli
Als “Muesli-specialist” bent u bij 
HAVENS ook op het juiste adres 
voor al uw opfok-voeders.  
Met name de super-smakelijke 
Rosé-Opstart-Muesli is ideaal als op-
startvoer vanaf de eerste opname.  
Snel voldoende voeropname  
betekent méér weerstand en een 
betere groei.
 
Alle voeders kunnen per bulkwagen 
(tot 400 kilo) of apart (bijvoorbeeld 
samen met mineralen, landbouw-
zout, lik stenen, etc.) besteld 
worden.
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U W  V O O R D E E L :  

•  Méér weerstand en  

een betere groei

•  Direkt van de Muesli-  

specialist

•  Zowel bulk als zakgoed

Havens kosten 
besparend

Ruwvoeders

Minder Krachtvoer

Kosten besparend

Meer Grondstoffen

Bijproducten

Wij denken met u mee!

Scherper voeren met

losse grondstoffen



Bestellen 
0478 - 638 238
Bij HAVENS bent u met één tele-
foontje klaar. Voor rantsoen en 
advies. En voor voer, grondstof, 
muesli’s, mineralen, meststoffen, 
toevoegingsmiddelen, etc.

Ook Maat-
Kunst mest
HAVENS levert ook Meststoffen 
zoals KAS, MAS, Kali 60%, ASS 26%, 
Novurea en/of Kalkmeststoffen 
(Dolokal, etc.). En ook Maat-
Kunstmest en Blends, afgesteld op 
uw eigen gewenste gehaltes aan 
N, P, K en sporen elementen. Zowel 
leverbaar in Bulk als Big-Bags.

HAVENS Diervoeders
Mgr. Geurtsstraat 41 - 5823 AC Maashees
Tel. 0478 - 638 238 - info@havens.nl
www.facebook.com/havensvoeders - www.havens.nl

. . .ÉN HANDIG

# trots op de boer
Ook wij weten, zij zorgen voor ons eten!

Handig
Per bulkwagen kunt u tot 400 kilo extra zakgoed-
producten méébestellen, zoals:

• Rosé-Opstart-Muesli
• Krijt
• Zout
• Natrium-Bicarbonaat
• Mineralen-Mixen
• Likstenen
•  Paardenvoer, Hobbyvoer of Basto Croc voor uw 

waakhond

Alle HAVENS-diervoeders voldoen aan de hoogste 
kwaliteitseisen.

Bestellen via onze Online  

Besteltool kan ook:

https://v2.havens-orders.nl/login


