
Gezond en hoogproductief melkvee
Het resultaat van de totaalaanpak van Leievoeders-Cibus           
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Hoge vet- en eiwitproductie            Goede vruchtbaarheid            Gezonde koeien
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De moderne melkveehouderij staat voor
een aantal uitdagingen.
Melkveebedrijven moeten efficiënt en duurzaam produceren, en streven tegelijk 

naar hoge melkproductie en rendement. De beste resultaten en kwaliteitsvolle 

eindproducten behaalt u met een evenwichtig en uitgebalanceerd rantsoen, volledig 

afgestemd op de behoefte van uw dieren op elk moment. Met Vitalac hebben we 

een uitgebreid en duidelijk gestructureerd gamma ontwikkeld, zodat we steeds een 

ideale oplossing kunnen zoeken, die past op uw bedrijf.

Focuspunten

LC Vita
De LC Vita lijn bestaat uit een combinatie van evenwichtige 

en eiwitrijke krachtvoeders. Bij de ontwikkeling van deze lijn 

hebben we extra aandacht besteed aan de korrelkwaliteit en 

de smakelijkheid van de korrel. Dit doen we onder meer door 

het gebruik van een selectie kwaliteitsvolle grondstoffen.

LC Lac
De LC Lac lijn omvat een selectie aan evenwichtige 

krachtvoeders en lactatiestarters. We werken verder met 

de basisprincipes die we beschreven hebben in de LC Vita 

lijn. Elk van deze voeders bevat een unieke mengeling van 

tannines, plantenextracten en essentiële oliën, die helpen om 

de eiwitefficiëntie te verbeteren. Ze bevatten extra lijnzaad als 

bron van omega-3 vetzuren. 

LC Pro
De LC Pro lijn bundelt alle eiwitrijke voeders. Hierbij maken we 

niet alleen een onderscheid tussen de hoeveelheid (bestendig) 

eiwit, maar ook de bestendigheid van het aanwezige zetmeel. 

LC Transitie
De droogstandperiode is een belangrijke periode om de koeien 

voor te bereiden op de volgende lactatieperiode. Tijdens de 

transitiefase zijn verschillende strategieën mogelijk. Het Vitalac 

gamma voorziet een aantal voeders die specifiek voor deze 

fase bestemd zijn, zodat de dieren optimaal ondersteund 

worden in deze periode.

Naast het Vitalac gamma hebben we ook een uitgebreid VLOG gamma. Voor meer info 
kunt U terecht bij onze vertegenwoordigers.
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Nieuw
gamma

Gezonde koeien als basis voor een hoge productie

Optimaliseren voerefficiëntie en verhogen voersaldo

Focus op transitiemanagement

Hoe eiwitefficiëntie 
verhogen?
Microbieel eiwit heeft een gunstig aminozuur-

patroon dat goed aansluit bij de productie van 

melkeiwit. Door de productie van dit microbieel eiwit 

te maximaliseren, wordt dus ook de melkproductie 

gemaximaliseerd. Hiervoor bevatten alle voeders in 

de LC Lac lijn een unieke mengeling van tannines, 

plantenextracten en essentiële oliën. 

De toegevoegde tannines gaan binden met eiwitten 

uit het voeder, waardoor deze eiwitten bestendiger 

worden in de pens. De aanwezige plantenextracten 

gaan de flora van de pens beïnvloeden, zodat 

deze ook minder eiwitten gaan afbreken. Eiwitten 

worden in de pens afgebroken tot ammoniak en 

hierdoor gaat een deel hiervan verloren onder 

de vorm van ureum. De essentiële oliën gaan de 

afbraak naar ammoniak verminderen en zo ook de 

N-uitscheiding (onder de vorm van NH3) verlagen. 

Deze drie producten samen zorgen ervoor dat er 

meer verteerbaar eiwit in de darm terechtkomt, 

waardoor er dus meer nutriënten beschikbaar 

worden om te investeren in bijvoorbeeld de 

melkproductie.



We bieden u een totaalaanbod…
We hebben ervaren mensen in dienst, die u als melkveehouder  

kunnen ondersteunen in het optimaliseren en het verbeteren van  

uw technische resultaten. Ze helpen u als bedrijfsleider te reflecteren,  

u te laten inzien wat uw sterke punten zijn, maar ook waar uw werk-

punten liggen. Er wordt ondersteuning geboden van kalf tot 

koe en dit op vlak van voeding, management en huisvesting. 

 Rantsoenoptimalisatie
 Alles begint bij uw ruwvoer. Kwalitatief ruwvoer vormt de basis voor  

 een duurzame melkproductie. Aan de hand van een goede kuilontleding,  

 zoeken we naar een optimale verhouding van de verschillende producten  

in uw rantsoen. We geven u advies over het inzetten van de gepaste bijproducten.  Met ons 

rantsoenoptimalisatie programma krijgt u zicht op welke krachtvoergrondstoffen er best 

in uw rantsoen passen. Door onze snelle verwerking van staalname tot analyse kunnen  

wij u binnen een paar dagen het gepaste rantsoen bezorgen. Tevens krijgt u een overzicht 

van alle kengetallen, zoals voerefficiëntie, voersaldo, ruw- en krachtvoerkost/kg melk.

Voermanagement
Via de LC Dairy Ration Audit helpen we u met het bepalen 

van de laadvolgorde,  de mengtijd en de mengsnelheid. 

Ook kunnen we tips geven over het correcte gebruik van de 

mengvoerwagen. Dit alles zorgt voor een homogene, fijne mengeling met 

een ideaal droge stof gehalte met als doel het vermijden van selectie aan 

het voerhek.

Om het gepaste rantsoenadvies te bekomen is mestbeoordeling zeer belangrijk. Aan de hand van een mestzeef bepalen onze 

specialisten wat aangepast moet worden aan het rantsoen om de vertering verder te optimaliseren. Door regelmatig met u door 

de stallen te lopen, krijgen we zicht op de conditie en gezondheidsstatus van uw kudde. Dit alles samen in combinatie met de 

beschikbare bedrijfsgegevens (MPR resultaat, MCC, …)  zorgt er voor dat wij u een rantsoenadvies kunnen bieden op maat van 

uw bedrijf.

Management robotbedrijven
Melkt u reeds automatisch of heeft u plannen om dit in de nabije 

toekomst te doen? In een nieuwe of  bestaande stal? Wij geven u 

advies over stalindeling, looplijnen, plaatsing, enz. 

Wij denken met u mee en ondersteunen u doorheen dit ganse traject. Daarnaast 

heeft onze robotspecialist een uitgebreide kennis over robotinstellingen en 

voerstrategieën. Hij leert u omgaan met de beschikbare data, zodat u uw kudde 

zo optimaal mogelijk kunt managen. Met als doel gezonde koeien, een goede 

vruchtbaarheid en een hoge melkproductie!
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LC D-Min

LC D-Boost

LC D-Dry

LC D-Gran

LC D-Extran

LC D-Lac

MELKVEEVOEDERS

VITA

LC Vitastart 20

LC Vita 15

LC Vita 20

LC Vita 25

LC Vita 30

LC Vita 35

LC Vita 40

MINERALEN

PRO

LC Pro 100

LC Pro 110 

LC Pro 120 

LC Pro 130

LC Pro 200 

LC Pro 210

LC Pro 220

LC Pro 230

LC Pro 300

LC Pro 310

LC Pro 320

LC Pro 330

LC Pro 43

LAC

LC Lactastart 16 korrel

LC Lactastart 20 mix

LC Lac 16

LC Lac 18

LC Lac 20

LC Lac 22

LC Lac 26

TRANSITIE

LC Droogstandskorrel

LC Close-up korrel

LC Close-up korrel ZEO
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LC Pro 100 LC Pro 200 LC Pro 300

LC Pro 120 LC Pro 220 LC Pro 320

LC Pro 130 LC Pro 230 LC Pro 330

LC Pro 110 LC Pro 210 LC Pro 310

Uw contactpersoon


