
Aan het woord is Jos 
Vaessen, hij runt een 
modern melkveebedrijf  
waar de ruim 100 koeien 
worden gemolken door 
2 DeLaval melkrobots.                                                                                                                                  
Het plaatsje Bocholtz, 
de thuishaven van zijn 
bedrijf ‘Berghoeve’, 
is gelegen in het  in het 
prachtige zuid-Limburgse 
landschap.      

 Jos: “Ik merkte de laatste jaren dat vooral de vruchtbaarheid, maar 
ook de algemene weerstand van mijn koeien wat onder druk ston-
den. In één van de regionale vakbladen werd er geschreven over 
Lithamax SL, een soort van weerstandsmineraal van Timac Agro.                                                                                                                                  
Op deze manier kwam ik in contact met Patrick Timmermans.                                                                                             
Hij is als verkoopspecialist werkzaam voor Timac Agro Nederland.”

Op de ‘Berghoeve’ wordt ruim 9100kg. gemolken met 4,45% vet 
en 3,51% eiwit. Hiervoor is het erg belangrijk dat er een kwalitatief 
goed en uitgebalanceerd rantsoen wordt gevoerd.  Dit wordt onder 
ander gerealiseerd door veel aandacht te besteden aan de ruwvoerwin-
ning, een onderdeel  van het totale bouwplan welke bestaat  uit 18 
ha snijmais, 30 ha grasland en 12 ha akkerbouw waaronder bieten en 
wintertarwe. Het gevoerde rantsoen bestaat voor  60% uit snijmais en 
voor 40% uit goede graskuil. Dit wordt aangevuld met maximaal 8  kg 
krachtvoer. Voor de hoogproductieve koeien wordt er nog eens 2 kg 
eiwitrijke brok toegevoegd.

‘Mijn streven is om zoveel mogelijk te 
melken van eigen grondrantsoen’.

Jos: “Wat mij enorm aansprak in de producten van Timac Agro, is de 
natuurlijke oorsprong van vrijwel alle ingrediënten.  Ze worden goed 
benut door het dier zonder dat ze worden afgebroken in de pens. Van-
af de tijd dat ik Lithamax SL voer, gingen mij bepaalde zaken opvallen.                                                                         
De koeien ogen vitaler als voorheen en laten een betere herkauw 
activiteit zien. Het resultaat hiervan is dat de drogestof opname vanuit 
het ruwvoer is toegenomen, tot wel anderhalve kilo per koe per dag. 
Verder kan ik wel stellen dat de algemene weerstand sterk is verbeterd. 

Dit vertaalt zich in beduidend minder witvuilers, waardoor een betere 
vruchtbaarheid. Voor wat betreft uier- en klauwgezondheid  kunnen we 
ook zeker spreken van een positieve wending, mortelaro komt niet of 
nauwelijks meer voor. 

Mijn vader en ik zijn altijd geïnteresseerd geweest in 
de fokkerij, mede hierdoor hebben meerdere koei-
en op ons bedrijf de grens van 100.000kg melk behaald.                                                                                         
Een sprekend voorbeeld hiervan is Gerda 168 
(foto) zij is  17 jaar oud, heeft al 13x gekalfd. 
Haar levens productie tot nu toe, bedraagt ruim 
137.000 kg melk. 

Fokkerij is één,  maar zonder goed ma-
nagement en de juiste voeding is het niet 
haalbaar deze resultaten te bereiken.                                                                                                                                        
Gezien de ervaring met Lithamax SL 
ben ik overtuigd  van dit product.                                                                        
In de toekomst zal Lithamax SL voor ons zeker 
een belangrijk onderdeel zijn om te werken aan 
een gezonde veestapel en op deze manier bij te 
dragen aan een optimaal bedrijfsresultaat”.

  Lithamax SL draagt  door de aanwezige voedingsgist bij 
  aan de ontwikkeling van een gunstige pensfl ora. 
  De synergie tussen vitamine E en Selenium functioneert  
  optimaal, dit heeft z’n werking reeds bewezen 
  m.b.t. uiergezondheid.
  Door de antioxiderende- en ontstekingswerende 
  eigenschappen verbetert 
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In het mooie Zuid-Hollandse Wilsveen runt 
Sjoerd Vogels samen met zijn ouders een melk-
veebedrijf. Dit gebied is echt een graslandge-
bied waar de meeste veehouders de koeien 
zomers dag en nacht beweiden.

Sjoerd: “We melken in een ligboxstal uit 1971 
met een kleine melkstal 2x4 visgraatstal. Ei-
genlijk te klein voor deze tijd. Daarom willen 
we ook nieuwbouw gaan realiseren, echter 
gaat dit op het moment moeizaam”. De koei-
en lopen in de zomerperiode minimaal 240 
dagen buiten. “We melken op zich best goed 
in deze situatie, als ik het dan vergelijk, waar 
we 3 jaar geleden van afkomen, is dit bewon-
derenswaardig goed. We hadden toen veel 
problemen met de klauwen van de koeien 
(mortellaro) en pensverzuring.”
“In die tijd las ik in het vakblad Melkveebedrijf 
het verhaal van een veehouder die Lithamax 
SL voerde en daar goede resultaten mee haal-
de. Zodoende kwam ik in contact met de spe-
cialist Patrick Timmermans van de firma Timac 
Agro Nederland, wat mij op viel is dat hij van 
alles na ging kijken en zelfs tussen de koeien 
ging lopen om de mest te onderzoeken en zo 
tot een mogelijke oorzaak kwam. Hij beoor-
deelde dat we veel melkkoeien met een sub-
klinische ketose hebben, plus veel onverteerde 
voerresten in de mest. Daarnaast was er een 
verhoging van mycotoxinen in de graskuil ge-
constateerd.”
“Vanuit dit resultaat ben ik Lithamax SL gaan 
voeren, 100 gram per koe per dag.  Na een 
periode van 6 weken zag ik de eerste resulta-
ten al aan mijn koeien, de mest was beter ver-
teerd en de koeien toonden zich veel vitaler. 
Al een hele vooruitgang. Na 12 weken was 
er al een betere productie waarneembaar, en 
een verhoging drogestof opname van 1,8kg 
per koe per dag. Een betere vruchtbaarheid, 
daardoor ging de inseminatie per koe terug 
van 1.8 naar 1.2. Wat erg opviel is dat er 

sinds die tijd geen klauwproblemen meer 
waren, geen zoolzweren, mortellaro en wit-
te lijnen. Daarnaast gingen mijn koeien in 
lactatie dagen van 460 terug naar 390. Wat 
mij verder opvalt is dat de voerefficiëntie naar 
1.6 is gegaan met het aangepaste rantsoen 
(door 2x per dag te gaan voeren). Als laatste 
is de levensduur van mijn koeien sterk vooruit 
gegaan van 4,1 toen naar 5,1 nu.”
“Zoals ik het nu zie is Lithamax SL onmisbaar 
in mijn rantsoen, door dit te gaan voeren zijn 
mijn koeien veel sterker en gezonder plus een 
beter economisch bedrijfsresultaat.”

BEDRIJFSPROFIEL
120 melkkoeien, 305 dagen productie van 
10.990kg, 3,98% vet, 3,47% eiwit.
Rantsoen bestaat uit 100% graskuil, bierbor-
stel, krachtvoer.

Lithamax SL voor betere benutting 
van het rantsoen en een gezonde-
re  veestapel. Lithamax SL is een uniek 
voedingssupplement welke gebaseerd is op 
Calseagrit (zeewierkalk). Deze zeewierkalk is 
uiterst rijk aan Calcium en Magnesium, heeft 
een zeer poreuze structuur en is uiterst fijn ge-
malen. Hierdoor zijn de Calcium en Magnesi-
um, die door de zeewieren op een natuurlijke 
manier worden geassimileerd in zeer hoge 
mate beschikbaar en is het mineraal van na-
ture rijk aan 32 spoorelementen.

Lithamax SL is samengesteld uit verschil-
lende hoogwaardige ingrediënten met elk 
hun specifieke werking:
•  Calseagrit zorgt met name voor een 

bufferende werking op pensniveau, opti-
malisatie en stabilisatie van de pens pH.

•  EOmix is een complex van essentiële 
oliën, die ziekteverwekkende flora in de 
pens afremt en de cellulolytische bacte-
riën juist stimuleren. Deze cellulolytische 
bacteriën zorgen voor een optimale af-
braak van ruwe celstof.

•  Voedingsgist is een zeer sterke groeis-
timulator voor de darmflora en is boven-
dien rijk aan hoogwaardige voedings-
stoffen. Middels de aanwezige Bio-MOS 
wordt er ook een efficiënte werking ver-
kregen tegen micotoxinen.

•  Zwavel optimaliseert de effectiviteit 
van de cellulolytische bacteriën en zorgt 
daardoor eveneens voor een verbeterde 
afbraak van ruwe celstof. 

•  Vitamine E, Zink en Selenium ver-
sterken elkaars werking tegen vrije radi-
calen en stimuleren daardoor het afweer-
systeem.

Door Lithamax SL aan het rantsoen toe 
te voegen, verbetert de vertering en zal er 
over het algemeen meer ruwvoer worden  
opgenomen. Door de hoge beschikbaarheid 
en de wer-
king van de 
verschillende 
componen-
ten gaat de 
algehele 
weerstand van 
het dier sterk 
vooruit, wat 
resulteert in 
een gezondere 
veestapel.

MIJN KOEIEN 
       HEBBEN NU WEERSTAND. 
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