
Lithamax SL doet wonderen  
op melkveebedrijf Vogels

In het Zuid-Hollandse Wilsveen runt Sjoerd 
Vogels een melkveebedrijf. De groene long, 
ingesloten tussen Zoetermeer en Den Haag, 
is echt een gras landgebied waarbij de meeste 

veehouders ervoor kiezen de koeien tijdens de 
zomer overdag en ’s nachts te laten beweiden. 
Vogels: “We melken in een ligboxstal uit 1971 met 
een kleine 2x4 visgraat melkstal. Feitelijk te klein 
voor de huidige tijd. Daarom willen we graag 
nieuwbouw gaan realiseren. Onder de huidige 
omstandigheden is dit echter nog niet haalbaar.” 
Wél slaagde Vogels erin de prestaties van zijn 
melkvee aanzienlijk te verbeteren.

De koeien lopen in de zomerperiode minimaal 240 
dagen buiten. “We melken goed, prima zelfs, zeker in 
vergelijking met drie jaar geleden. Destijds hadden we 
veel problemen met de klauwen van de koeien als ge
volg van Mortellaro en pensverzuring. Op zoek naar een 
oplossing las ik toendertijd in het vakblad Melkveebe
drijf een reportage over een veehouder die Lithamax SL 
voerde en daar goede resultaten mee behaalde. Ik kwam 
in contact met voedingsspecialist Patrick Timmermans 
van Timac Agro Nederland. Het viel mij op dat hij niet 
direct met oplossingen kwam, maar eerst goed het 
bedrijf en de veestapel observeerde. Hij controleerde de 
koeien en onderzocht de mestsamenstelling. Na deze 
grondige analyse ventileerde hij een moge lijke oor
zaak van de problemen.”

Opmerkelijke resultaten
“Timmermans constateerde dat veel melkkoeien sub
klinische ketose hadden. Daarnaast trof hij veel onver
teerde voerresten in de mest aan. Ook viel een verho
ging van mycotoxinen in de graskuil op. Op basis van 
deze analyse adviseerde Timmermans Lithamax SL te 
gaan voeren; 100 gram per koe per dag. Na een periode 
van 6 weken werden de eerste resultaten zichtbaar bij 
de koeien. De mest was beter verteerd en de koeien 
toonden zich veel vitaler. Een hele vooruitgang. Al na 
12 weken was er al een betere productie waarneembaar 
en een verhoogde drogestof opname van 1,8 kg per koe 
per dag. Ook de vruchtbaarheid verbeterde opzien
barend. Het aantal inseminaties ging terug van 1.8 naar 
1.2. En niet onbelangrijk: de klauwproblemen waren 
verleden tijd. Géén zoolzweren, Mortellaro en witte 
lijnen meer.”

Vogels vervolgt: “De koeien gingen in lactatiedagen 
terug van 460 naar 390. Wat verder opviel is dat de voer
efficiëntie naar 1.6 is gegaan met het aangepaste rant
soen, waarbij we nu twee keer per dag voeren. Tot slot 
is de levensduur eveneens sterk vooruit gegaan; van 
4.1 destijds naar 5.1 nu.” 
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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 concepten. 
Binnen de groep waarborgen internationale samenwerkverbanden met universiteiten, onder zoeksinstanties en een R&Dafdeling een voortdurende innovatie.

Lithamax SL 
Gemotiveerd door deze goede prestatieverbeteringen 
staat voor Vogels vast dat Lithamax SL onmisbaar is in 
het rantsoen van zijn veestapel. “Mijn koeien zijn veel 
sterker en gezonder geworden en dat vertaalt zich in 
een significant beter economisch bedrijfsresultaat.”

Bedrijfsprofiel Mts. Vogels
Veestapel: 120 melkkoeien
Productie: 10.990 kg (305 dagen)
Vet: 3,98% 
Eiwit: 3,47% 
Rantsoen: 100% graskuil aangevuld
met bierborstel en krachtvoer

Sjoerd Vogels: “Dankzij Lithamax SL hebben mijn koeien meer weerstand.”

Roullier Research and Development centrum

Lithamax SL 
Pensstimulator zorgt voor betere benutting van ruw
voer en verhoogt weerstand van de veestapel.

Lithamax SL is een uniek voedingssupplement welke 
gebaseerd is op Calseagrit (zeewierkalk). Deze zee
wierkalk is rijk aan Calcium en Magnesium, heeft 
een zeer poreuze structuur en is zeer fijn gemalen. 

Hierdoor zijn de Calcium en Magnesium, die door 
de zeewieren op een natuurlijke manier worden ge
assimileerd in zeer hoge mate beschikbaar en is het 
mineraal van nature rijk aan spoorelementen.

Lithamax SL is samengesteld uit hoog waardige ingre
diënten met elk hun specifieke werking:
■ Calseagrit zorgt met name voor een bufferende 

werking op pensniveau, optimalisatie en stabili
satie van de pens pH.

■ EOmix is een combinatie van essentiële oliën, die 
ziekte verwekkende flora in de pens afremt en de 
cellulolytische bacteriën stimuleren. Deze bacteriën 
zorgen voor een optimale afbraak van ruwe celstof.

■ Voedingsgist is een sterke groeistimulator voor de 
darmflora en is bovendien rijk aan hoogwaardige 
voedingsstoffen. 

■ Zwavel optimaliseert de effectiviteit van de cellu
lolytische bacteriën en zorgt daardoor eveneens 
voor een verbeterde afbraak van ruwe celstof.

■ Vitamine E, Zink en Selenium versterken elkaars 
werking tegen vrije radicalen en stimuleren daar
door het afweersysteem.

Door Lithamax SL aan het rantsoen toe te voegen, ver
betert de vertering en zal er over het algemeen meer 
ruwvoer worden opgenomen. Door de hoge beschik
baarheid en de werking van de verschillende compo
nenten gaat de algehele weerstand van de koe sterk 
vooruit, wat resulteert in een gezondere vee stapel.


