
‘Mooie koeien met een lange  
levensduur, dat is mijn passie’

Vaessen: “In een regionaal agrarisch vakblad werd ge
schreven over Lithamax SL, een weerstandsmineraal 
van Timac Agro Nederland. Een contact was vervolgens 
snel gelegd en zo maakt ik kennis met voedingsspeci
alist Patrick Timmermans.  Op de ‘Berghoeve’ wordt 
per koe gemiddeld ruim 9.100 kilogram gemolken met 
4,45 procent vet en 3,51 procent eiwit. Hiervoor is het 
erg belangrijk dat er een kwalitatief goed en uitgeba
lanceerd rantsoen wordt gevoerd. Dit wordt onder 
ander gerealiseerd door veel aandacht te besteden 
aan de ruwvoerwinning, een onderdeel van het totale 
bouwplan welke bestaat uit 18 hectare snijmais, 30 
hectare grasland en 12 hectare akkerbouw (waaronder 
bieten en wintertarwe). Het gevoerde rantsoen bestaat 
voor 60 procent uit snijmais en voor 40 procent uit 
goede graskuil. Dit wordt aangevuld met maximaal 10 
kilogram krachtvoer. Voor de hoogproductieve koeien 
wordt er nog eens 2 kilogram eiwitrijke brok toege
voegd.”

“Mijn streven is om zoveel
mogelijk te melken van 
eigen grondrantsoen”

Jos: “Wat mij aanspreekt in de producten van Timac 
Agro is de natuurlijke oorsprong van vrijwel alle ingre
diënten. Ze worden goed benut door het dier zonder 
dat ze worden afgebroken in de pens. Vanaf de tijd 
dat ik Lithamax SL voer, vallen bepaalde zaken op. De 
koeien ogen vitaler dan voorheen en laten een betere 
herkauwactiviteit zien. Het gevolg hiervan is dat de 
drogestof opname vanuit het ruwvoer is toegenomen, 
tot wel anderhalve kilo per koe per dag. Verder is alge
mene weerstand van de veestapel sterk verbeterd. Dit 
vertaalt zich in beduidend minder witvuilers, oftewel 
een betere vruchtbaarheid.”

Lithamax SL is een product van Timac Agro Nederland BV, een specialist op het gebied van diervoeding, 
bodemverbetering en bemesting in de agrarische sector. Als onderdeel van de Roullier groep levert Timac 
Agro Nederland BV zijn distributiepartners en eindgebruikers gepatenteerde en kwalitatief hoogwaardige 
producten. Binnen de groep waarborgen internationale samenwerkverbanden met universiteiten, onder
zoeksinstanties en een R&Dafdeling met voortdurende innovatie.

Gerda 168
“Voor wat betreft de 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. Meerdere koeien op ons bedrijf hebben de 
grens van 100.000 kilogram melk overschreden. Een 
sprekend voorbeeld hiervan is Gerda 168. Deze gelief
koosde koe is 17 jaar oud en heeft al 13 keer gekalfd. 
Haar levensproductie bedraagt inmiddels ruim 137.000 
kg melk.

Fokkerij is één, maar zonder goed management en de 
juiste voeding is het niet haalbaar deze resultaten te 
bereiken. Gezien de ervaring met Lithamax SL ben ik 
overtuigd van de voordelen van dit product. Lithamax 
SL blijft voor ons een belangrijk onderdeel in het 
rantsoen voor een gezonde veestapel. Lithamax SL 
draagt absoluut bij aan een optimaal bedrijfsresultaat.”Jos Vaessen: “Koeien zijn vitaler dankzij Lithamax SL en gaan dus langer mee.”

Jos Vaessen met zijn geliefkoosde Gerda 168
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Lithamax SL
 
Lithamax SL draagt door
de aanwezige voedings 
gist bij aan de ontwikkeling  
van een gunstige pensflora.
■ De synergie tussen  

vitamine E en Selenium  
functioneert optimaal.  
Dit heeft zijn werking  
reeds bewezen m.b.t.  
uiergezondheid.

■ Door de antioxiderende  
en ontstekingswerende  
eigenschappen verbetert  
het immuunsysteem.

In het Zuid-Limburgse Bocholtz runt Jos Vaessen een modern melkveebedrijf, genaamd Berg-
hoeve’. De ruim 100 koeien, worden gemolken door twee DeLaval melkrobots. De laatste jaren 
bemerkte Vaessen dat de vruchtbaarheid, maar ook de algemene weerstand van zijn koeien 
onder druk stond. Lithamax SL bleek de oplossing voor deze problemen. 


