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Prewiun Qtalitl

HAVENS
Feednillers since 1845

HAVENS Voeders uit Maashees rs een

innovat ie Í  Íami l iebedr i j f  u i t  1845 we l -

(e  een u i lgebre id  as \o f t imen l  Dremi

umvoeders Produceert voor de hob

bymatige en proÍessionele houderij.

De diervoeders voor (kleine) heÍkau-

weÍs vallen onder het Green-Line@

concept en kennen hierdoor de voF

gende kenmerken:

De nadruk  l ig t  oP een homogene

en propor t ione le  g roe i  zoa ls  he t

Prenium Quality

door  de  na tuur  i s  voorgegeven.

Het  voer  i s  u i te raard  gegarandeerd

100"o  p lan taard ig  en  bevat  géen

dierli jke producten.

De ve le  g rdnen en  kwa l i le i ï svo l le

grondsro f fen  zorgen voor  een su(

cesvo l le  op fok  en  een pro fess ione le

verzorging van het volwassen dier.

Bovend ien  bevat ten  de  voeders

véél goedverteerbare eiwitten en

koo lhydra ten  en  hoge geha l tes  aan

v iLaminen en  minera len  voo '  een

goede gezondhe id  en  weers tand.
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schapenvoeders

zonder toegevoegdê koPer:*

L&S Lamrneren Pag 3

en SchaPenrnuesl l

Lammerenko r re l  H .E .  Pag  4

Schapen -Fok  Ko r re l  Pag  4

Voeders voor geitên en klêine herkauweE:

- G R Opstartmuesl i  Pag 5

-  Ge i t en  cond t l e  B rok  Pag  5
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Voedêrs voor melk- ên vleesvee:

MLrlt i -5TARt

(a l l r ound  he rkauwermues l i )

Opfok-Kalverkorrel

RLrndvee Groet

Rundvee-Extra

Diversen:

Pu lpb rok ,  l uze rneb rok ,

l ks tenen ,  l ammerenme lk
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L&S Muesli  bestêat uit  een cocktai l  van kraahtvoer, ontsloten

granen (maïs en gerstvlokken) en een hoog geha te luzerne

vezels in een optimaêl Lri tgebalanceerde samenstel l ing met

ruime gehaltes aan vitaminen en mineralen.

Een ruime calcium-ÍosÍorverhouding in combinatie met

een bewust laag gehouden fosforgehalte om sheath-rot
(verstopte urineleider) te voorkomen.

Zeer smakeli jk voor een snel le opname van vast voedsel

door de lammeren voor een optimale groei en weerstênd

en een snel le en goede pensontwikkeJing.

Veel structuur en een hoog vezelgehalte zodat schapen

beter moeten kauwen en zich minder versl ikken. Slok

darmverstoppinqen worden zo tegengegaan.

Minder kans op diarree ("schonere schapen").

Deze muesli  kan onbeperkt aan de ooien en hun lammeren

woroen gevoero.

Lammeren & Schapen Muesli  is vêÍpêkt in zakken van 25 Kg

Voor de juiste start is biest

van levensbelang voor de

overbrenging van mater-

na le  immun i t e i t ,  maa r  ook

als energiebron om de l i

chaamsternperatuur op pei l

t e  kunnen  houden .

Daarbi j  is het belangri jk

dat het am heel snel na de

geboorte de eerste b;est

binnenkri jgt om een goede

immuniteit  op te bouwen

tegen ziekten.

Voor een goede pensont-

wikkel ing is het belangri jk

dat lammeren vanaÍ jonge

leeft i jd veel structuurr i jk

ruwvoer opnemen, htervoor

i s  de  L&5  Mues l i  i deaa l .
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HAVENS
Feedmillers since 1845

TAMMERENKORRET H.E. o mm)

Krachtvoer voor mestlammeren dat speciaal is aangepast aan dê complexe

voedingswaardebehoeften van lammeren, idêaal als opvolger vên de L&S Muesli

KT,NMÉRKIN VAN LAMMERENKORRI L H.E.:

.  compleet opÍok- en afmêstvoer voor al le typen lammeren.

. Bevat veel eiwitten, al le noodzakeli jke aminozurên en véél energie

(H.E.= hoog energiê).

.  Tê voeren vanaÍ het moment dat de lammeren beginnen mêe te eten

van het vaste voer van de ooi oÍ als opvolgêr van dê L&S Muesli .

.  Laag minêralengêhalte om nier- en urinestenen te voorkomen.

LammeÍênkorÍêl is veÍpakt in zakkên van 25 Kg

SCHAPEN-FOK-KORREL
(3 mm)

compleêt voer voor al lê dragende en

zogende ooien. Het voeren van schapen,

en in het bi jzonder ooien, is erg aÍhan-

kel i jk van de condit ie van dê ooi en de

Íase waarin ze verkeren:

. De condit ie rond dekken moet goed

zi jn. Magere en vette ooiên worden

slechter drachtig.

.  VanaÍ 3 maanden tot weÍpen gaan

de vruchten zich sterk ontwikkelen

Door de groêiende lammeren in de

baarmoeder neemt de inhoud van

het maagdarmkanaal aÍ,  waardoor

de voeropname daalt en het-voer dus

steeds geconcentreerder moêt wor_

den, anders zal de ooivetreserves aan

spreken om te voorzien in de behoef-

te van de lammeren.

. Ti jdens de zoogpêriode moet een ooi

in staat gesteld worden om voldoen-

de melk te kunnen produceren voor

haar lammeren

KfNMt,RKEN VAN

SCHAPEN-fOK-KORR[L:
. Geconcentreerdê en eiwitr i jke brok;

(15% ruw eiwit).

.  Bevat al le belangri jke vitaminen en

m ine ra len .

. st imuleert de vruchtbaarheid en

melkgif t .

.  ook voor al le hobbyschapen

Schapen-Fok-KoÍrel is vêrpakt

in zakken van 25 Kg
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GEITEN-CONDITIE-BROK
(4 mm)

Allround condit iebrok voor al le typen

geiten, herten, gèzel len en andere klei-

ne herkauwers met een constante 5a-

menstel l ing en smaak. (25 kglzak).

KENMI,RKEN VAN

CI,ITTN-CONDITIE-BROK:
. Geconcentreerd voer, wat leídt

tot Íage consumptiê hoêveelheid.
. Hoog gehalte e;wit

( l6,7% ruw eiwit).
.  Bevat al le belangri jke vitaminen

ên mineralen voor een gezonde

weerstand.
. Ook geschikt voor schapenrassen

die WEL koper moeten hebben.

Geiten-Conditie-Brok is vêrpakt

in zakken van 25 Kg

G-R OFSTART-MUESLI
De GR-Opstart-Muesl i  is een structuurr i jke voeding die de penswêrking van jonge

geiten st imuleert bi j  het overschakelen van melk op krachtvoer. Hoe beter de pens

ontwikkeld is, hoe minder problemen zich voordoen bi j  het spenen, zoêls diarreê en

longontstêkingen. Door een verbêtêrde weerstand op jongê leeft i jd kunnen geiten

beter doorgroeien.

KT,NMÉRKEN VAN G-R OPSTARTMUTSLI:
.  Met veeÍ luzernevezels, ontsloten granen en pensstèbi l isatoren.
. Bevat extra vitêmines voor meer weerstand en een kleinere oÍ geen speendip.
. Stimuleert de veriering en de opstart van jonge geiten.
. Te voeren vanaÍ een leeft i jd van enkele dagen, zodra het jonge dier

met zi jn moeder gaat mee eten.

G-R Opstartmuesli is verpêkt in zakkên van 25 Kg

ên têvens verkrijgbaar in bulk (vanaí 2-ton per oÍder),
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Premium Quality

HAVENS

HAVENS MULTI-START OPFOKMUESLI

Mult i-STARt is eên 100% natuurl i jke en complête opfokmuesli  die bestaat uit  een

mengsel van granen. ontsloten granen, vitaminekorrel en opfok-kalverkorrel.  Deze

uiterst smêkeli jke muesl i  is ideaal voor schapen, geiten, herten, maar ook voor andere

kleine herkauwers en hun jongen. (20 kg/zak).

KI,NMI,RKËN VAN MULTI-START:

. Hoog percentage ontsloten gaanen voor een optimale spi jsvertering.

. Hoog aandeel zetmeel en energie voor een gezonde groei, ontwikkel ing

en melkproductie.

.  complete vitaminering (r i . ik aan Vit.A" Vit  B-complex en Vit.  E).

. Stimuleert de verteÍing en versterkt de weerstand.

. ldeaal voor al le jonge herkauwers (behalve kopergevoelige schapen).

.  Te voerên vanaf een leeft i jd van enkele dagen, zodra het jonge dier

met zi jn moedeÍ gaat mee eten.

Multi-STARt is verpakt in zakken van 20 Kg
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OPTOK-KAIVERKORREI
(4,5 mm)

opÍok-Kalverkorrel is een zéér smake-

l i jke en l ichtverteerbare opÍokkorrel die

zorg draagt voor een optimale pensont-

wikkel ing. De structuur en opbouw van

de penswand ("penspapll /en") begint bi j

het voeren van een goede kalvermuesli ,

zoals Mult i-sÍARt. onze opfok-Kalver

korrel sluit  daar naadloos op aan, wèaÊ

door deze ontwikkel ing zi(h probleem-

loos voortzêt.

Een goede penson twik kel ing is vàn zééÍ

groot belang bi j  de latere ontwikke-

l ing tot melk- oÍ vleeskoe. Een gezonde,

krachtige pens met een uitgebalancêerde

flora betekent st imulering van de (ruw)

voeropname, die op latere leeftijd de

productie van vlees oÍ melk ten goede zal

komen.

KENMËRKIN VAN

OPfOK-KÀLVËRKORREL:
. Hóóg zetmeelgehalte met optimale

bestendigheid en zéér hoge verteer-

baarheid.
. Smakeli jke eiwitbronnen voor optima-

le groei ên ontwikkel ing van het kalÍ .

.  Verri jkt met hogê gehalles aèn vitàmi

nen, mineralen en sporenelementen.

' le 
voeren vanaf een leeft i jd van 3 maan-

den als opvolger van dê Mult i-sTARt en

tot aan een leeft i jd van minstens 6 tot

maximaal 12 maênden.

opfok-Kalverkorrel is veÍpakt

in zakken van 25 Kg



RË"{NDV[t GROËI ra.s,.,-r

Een energieri jk groeivoer voor al le soorten groeiend rundvee ( ' l -2 jaar) oÍ aÍmestvee.

Als opvolger van de opÍok-Kalverkorrel.

K lNM}RKT\  VA \  RUNDVLT .  CRO} ! .

.  Voor een uitgebalanceerde natuurl i jke vleesproductie.

.  Veel eneÍgie uit  maÍs, tarwe en bietenpulp voor een hoge groêi.

.  Bevat hoogwaardige êiwitten.

. Ruime vitaminering ter ondersteuning vên groei en weerstand.

Rundvee-Groei is verpakt in zakken van 25 Kg.

RUNDVEE ËXTRA r+s--l

Een luxe universele brok welkê geschikt is voor

zowel onderhoud als ook voor koeien in lacta

t ie. Te voeren a ls opvolger van de Opfok-Kêlver-

KOrrer.

KENMTRKT \  VA \  R IJNDVTE.EXTR A :

. Líchtverteerbare al lround brok.

" Ondersteunt têvens een goede melkproduc-

t ie bi j  lactat iê.

.  Bevat hoogwaardige eiwitten en een com-

plete vitaminering.

Rundveê Extra is vêÍpakt in zakken van 25 Kg.

DiVERSE.N

Naast de in deze Íolder beschreven voê-

ders heeft HAVENS ook nog verschi l len-

de andere (bi j)producten in hel assort i

menl welke regelmatig in het rèntsoen

van herkauwers worden gebruikt.

HITRBiI HGREN ONDI,R ANDERE:

. Pulpbrok

. LLrzernebrok

. Likstenen

. Lammêrenmelkpoeder

Deze pÍoducten zi jn verkri jgbêar via de

HAVENS verkooppunten. Voor meêr in-

formatie of een ranlsoenèdvies kunt

contact opnemen met onze Help-Desk:

0478-638 238 oÍ inÍo@havens.nl.

À
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VEI!1

DVE
OEB

Ruw Eiwit
Ruw vet
Zetmeel
Ruwe celstol

Ca
P

I
910

1030
100
1 5

160
37

1 5 5
l0s

950
990
95
1 0

1 5 5
39

125
125

12,5
4,6

10000
1500

1 0
0

Brok 3 mm
25 kg

985
1060
1 0 0

'I

148
30

360
4B

22300
4100
210
20

Muesli
20 kg

g/kg

s/ks
g/ks
gtKg

g/Kg
g/ks

930
980
90
5

140

195

1 1 , 0
3 ,8

7000
1000

1
0

IVuesl i
25 kg

960
1050
1 1 0
1 5

115
33

270
B7

925
975
l0s
20

115
40

140
1 2

950
1 0 1 0
105
30

182
30

119
93

10 ,0
5,4

22800
5000

50
35

940
1000
1 1 5
30

160
31

160
95

1 1 , 0
5 ,1

q50

1005

1 0

156
39

1 5 0
107

4,1

6500
2000

5
2A

8,6
5,3

9,5
4,04,0

VitA - Íng/kg
Vit D3 - mg/kg
Vit E. mg/kg
Koper * mg/kg

lnhoud zak:

r = exrra toegevoegd per kg

15000
1500

26
0

BÍok I mm
25 kg

Bij onderhoud: ca 20 gram voer Per kg

lichaamsgewicht per dag aan totale

voeropname.  Min imaa l  7570 h ie rvan

moet ruwvoer zijn van goede kwali-

teit, de rest brok oí muesli

Aan groeiende dieren mag men ca 25

gram per kg l ichaamsgewicht per dag

geven aan totale voeropname(waarvan

75Yo ruwvoer), omdat ze meer nodig

hebben

Zogende dieren hebben zelfs nog

meer nodig, hier geldt als richtl i jn: ca

10380 10000
4080 1500

80  10
20 2a

9000
23 50

30
20

I\4uesl i  Brok 4,5 mm Brok 4,5 mm
25 kg 25 kg 25 kg

Brok 4,5 mm Brok 4,5 mm
25 kg 25 kg

wijzigingen voorbehoudên (mei 201 1)

40 gram peÍ kg l ichaamsgewicht Per

dag aan totale voeropname (waarvan

/ 5Yo rUWVOer)

LET OP:

Deze algemene richtl i jnen zijn sterk af-

hankeli jk van o.a. ras, geslacht, type,

beweging, kwaliteit ruwvoet activiteit,

huidig l ich aa msg ewicht, conditie, et..

Graag geven wij u teleíonisch een indlvi-

dueel voeradvies specifiek afgestemd op

uw dieren. Neemt u contact oP met:

Tel.: +31 (0)478 - 638 238.
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H A V E N S  D I E R V O E D E R S
POSTBUS 1
5 8 2 0  A A  V I E R L I N G S B  E E K
TEL.  0478-638 238
FAX 0478-638 239
I N  F O @ H A V E  N S . N  L
WWW.SCHAPENVOE DERS,N L


