
‘Wat glânze jimme kij altyd moai’

De stal wordt richting het woonhuis met een tweetal 
spanten uitgebreid wat ervoor zorgt dat de Lely mel
krobot op een betere plek komt te staan. Er ontstaat 
daardoor ook ruimte voor een groter strohok en ex
tra vreetplekken. “De robot zit met 52 koeien zeker 
niet vol, maar gemiddeld wel 3,2 melkingen per dag 
en gemiddeld 34 kilogram per koe” aldus de zicht
baar trotse melkveehouder Michel. “Toen we het be
drijf overnamen hadden we een aantal veranderin
gen doorgevoerd: ruimere boxen en koematrassen. 
We zaten toen met een hoog celgetal en molken nog 
met de 2 x 5 melkstal. Een andere grote wijziging was 
in 2016 toen de huidige melkrobot is aangeschaft. 
Een poos daarna werd het voerhek een halve meter 
naar voren geschoven, want er was te weinig loop
ruimte. Toen gingen we van 2,7 naar de huidige 3,2 
melkingen per dag.”

 “We voeren 100 gram per koe per dag van het micro
granulaat Lithamax SL en doen dat sinds januari 
2018. Destijds werkte Timac Agro adviseur Johanna 
Draaijer al met het concept bij andere veehouders in 

de regio en ook Postma Diervoeders uit Gauw was 
enthousiast om het middel te beleveren.

 We molken toen 30 kilogram. Verder hadden we be
wust niks veranderd, omdat we het effect van het 
product wilden ontdekken. De koeien deden het 
toen goed en hadden weinig problemen.” Boerin Ca
roline was juist daarom in eerste instantie wat te
rughoudend, het gaat nu toch goed? Maar Michiel 
wilde het pensstimulerend middel wel proberen. 
“We hadden verschillende middelen die we los in de 
voermengwagen moesten toevoegen en dat vond ik 
niet praktisch. Lithamax SL is een mooi homogeen 
product dat niet stoft en zich makkelijk laat men
gen én al die verschillende losse producten kan ver
vangen. Na twee maanden was de productie geste
gen tot 32 kilogram. En ik zag duidelijk een beter 
verteerde mest en gezonde koeien”

Caroline vult haar echtgenoot aan: “Klopt, ik was 
toen ook helemaal om hoor! En we zien sinds we het 
product gebruiken  veel minder koeien met pensver

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.

zuring.” En de voeradviseur zegt altijd:  “Wat glânze 
jimme kij altyd moai.” Fries voor: Wat glanzen jullie 
koeien toch altijd mooi.

“In de afgelopen vijf jaar zijn er meerdere aanpassin
gen doorgevoerd, maar we zijn steeds kleine aspec
ten aan het finetunen geweest en vooral niet teveel 
tegelijk….als je dan resultaat hebt, weet je namelijk 
niet waardoor het komt” zegt Michiel. De koeien krij
gen verder een lasagnekuil, mais en krachtvoer naar 
gelang het aantal liters.

Er is onderling een mooie taakverdeling. Michiel 
zorgt voor het gras: bemesten, maaien en inkuilen, 
Caroline voor het weiden. Dat conflicteert soms er
kent ze “Dan wil ik in een perceel koeien weiden maar 
Michiel wil daar later maaien. Tja, dan moeten we sa
men een beetje onderhandelen. We hebben allebei 
duidelijk onze eigen taken en een gezamenlijk doel 
voor ogen: Gezonde koeien met een goede productie!”

Caroline de Boer: “We zien sinds we het product gebruiken  veel minder koeien met pensverzuring.”
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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.

Vlakbij Sneek, in het Friese dorp Scharnegoutum draagt familie de Boer de zorg voor zo’n 
vijftig melkkoeien. In 2015 hebben Michiel en Caroline de Boer het melkveebedrijf overge-
nomen van Michiel’s vader. Veel was al goed, maar veel kon ook beter. Stapje voor stapje 
zijn veranderingen doorgevoerd. Eén was om losse, enkelvoudige voedermiddelen te ver-

vangen door één pensstimulator waar alles in zit: Lithamax SL. Na twee jaar dagelijks gebruik is er 
geen enkele reden om er niet mee door te gaan.

“We hebben een gezamelijk doel 
voor ogen: Gezonde koeien met 
een goede productie!”


