
Met de juiste vetzuren koeien  
in conditie houden: productie  
en vruchtbaarheid

meer melk, betere vruchtbaarheid

Najaars
special

Melkveehouder Twan van de Laar:
“Dankzij Mega-Max BSK met 

6 punten omhoog”

Kies voor conditie  
en vruchtbaarheid  

met Mega-Max

“Positieve resultaten  
in de eerste  

60 tot 100 dagen”



Mega-Max is een nieuwe aanvulling in de 

Megalac-reeks van pensbestendige vetten. 

Het is ontwikkeld op basis van nieuw weten-

schappelijk onderzoek naar het voeren van 

vetten bij melkkoeien. Vetsupplementen 

verschillen onderling in de verschillende 

vetzuren die ze bevatten. Dat bepaalt voor 

een groot deel ook het effect dat ze in het 

rantsoen hebben. Megalac biedt diverse 

producten aan, waardoor u de keuze heeft 

welk vetzuur profiel u kiest. Hiermee stuurt u 

per stadium in de lactatie bij. Mega-Max heeft 

een unieke samenstelling met een specifieke 

balans tussen C16:0 (palmitinezuur) en 

pensbestendig C18:1 (oliezuur). Deze vetzuren 

verbeteren de prestaties gedurende de hele 

lactatie. Met het vetzuur C16:0 in het rantsoen 

stimu leer je zowel de melkproductie als 

melkvet. Door ook pensbestendig C18:1 toe 

te voegen aan het rantsoen behouden de 

koeien extra goed hun conditie en blijft de 

vruchtbaarheid voldoende op peil. 

Geschikt voor gehele lactatie 
Pensbestendige vetten zijn beschikbaar 

in verschillende vetzuur samenstellingen. 

Wanneer u alle lacterende koeien in 

één groep heeft, is het lastiger om per 

lactatiestadium de goede vetzuren te voeren. 

Mega-Max is door de unieke samenstelling 

geschikt om de gehele lactatie te voeren. 

Hierdoor heeft u maar één product in de 

schuur en hoeft u niet elke keer opnieuw 

het rantsoen door te rekenen. Mega-Max 

bevat zowel C16:0 als C18:1. Hierdoor blijven 

koeien de gehele lactatie in conditie, blijft 

de vruchtbaarheid op peil en stijgt de 

melkproductie. Plezierig voor u als rund vee-

houder: Mega-Max is neutraal van geur. 

Mega-Max:  
De ideale samenstelling 
van vetzuren

Samenstelling Specifieke  
waarde (%)

Vet 84

Calcium 9

Specifieke samenstelling vetzuren  
(% van totaal vetzuren)

C16:0 58

C18:0 5

C18:1 28

C18:2 6

Overige 3

Mega-Max voor de gehele lactatie

Martijn Smits, nutritionist en 
voerspecialist bij Havens, is erg 
positief over de resultaten die 
melkveehouders behalen met het 
voeren van Mega-Max. Sinds januari 
2019 is Mega-Max onderdeel van 
het voerpakket bij Havens, in 
losse vorm om zelf te mengen via 
de voermengwagen, maar ook in 
brokvorm. 

Negatieve energiebalans  
weer recht trekken
“Mega-Max adviseer ik vooral voor de 

opstartperiode. De koeien komen in het 

begin van de lactatie in een negatieve 

energiebalans waardoor ze zonder bijvoeren 

terugvallen. Met 3.500 VEM in Mega-Max 

trek je dit weer recht”, geeft Smits aan. Hij ziet 

vooral positieve resultaten in de eerste zestig 

tot honderd dagen aan de melk. “Van de 

boeren die het zijn gaan voeren, is er nog 

maar één gestopt, omwille van de kostprijs”, 

vertelt hij. 

Goed persbaar in brokvorm
Een ander positief punt aan Mega-Max 

is dat het product goed persbaar is in 

brokvorm. Dit komt, omdat het smeltpunt 

van Mega-Max hoger ligt dan die van andere 

producten. “Vaak zie je dat brokken waaraan 

pensbestendig vet is toegevoegd niet goed 

in brokvorm blijven, maar deze blijven mooi 

heel. Daarnaast is het voeren fosfaattechnisch 

voordelig, omdat er veel energie in zit en geen 

fosfaat en stikstof.” 

Vooral in de eerste  
60 dagen van belang

Nutritionist en 
voerspecialist 

Martijn Smits: ‘Ik zie 
positieve resultaten 

in de eerste zestig 
tot honderd dagen 

van de lactatie’



Mega-Max: Betere conditie  
aan start van de lactatie
Ewoud Hazejager is werkzaam als bedrijfs-

adviseur bij Van Niekerk van Muiswinkel 

Veevoeders B.V. in Zuid-West Nederland en 

het Groene Hart. Hij adviseert boeren bij het 

rantsoen, maar ook bij het optimaliseren van 

de bedrijfsvoering.

 

Hazejager adviseert Mega-Max nu zo’n 

anderhalf jaar aan veehouders en is erg 

positief over de werking. “Vooral bij koeien 

aan het begin van de lactatie zie je dat ze 

beter in conditie blijven. De melkproductie 

gaat iets omhoog bij het gebruik van de Mega-

Max en het vetgehalte blijft gelijk maar dat 

is voor mij niet de belangrijkste reden om de 

Mega-Max te adviseren. Je ziet dat de koeien 

beter in conditie blijven, de vruchtbaarheid 

op peil blijft en er minder problemen zijn, 

zoals klauwproblemen. Ik zet het dan ook 

vooral in bij melkveehouders die gezondheid, 

vruchtbaarheid en een hoge productie 

belangrijk vinden.”

 

Let op vet
“Bij de melkveehouders waar ik kom 

optimaliseer ik het rantsoen ook op vetzuren.” 

Op de vraag of boeren dan over het algemeen 

te weinig vet voeren, is het antwoord “Ja.” 

“Door bijvoorbeeld te zorgen dat er voldoende 

onverzadigde vetzuren in het rantsoen 

zit heb je vooral bij verse koeien minder 

problemen met ketose, de productie is hoger 

en het ureum lager. Met het voeren van 

pensbestendige vetten is de efficiëntie van 

het rantsoen groter. Ook zijn producten als 

Mega-Max gunstiger voor de Kringloopwijzer”, 

aldus Ewoud Hazejager.

Melkveehouder Twan van de Laar 
melkt 140 koeien in het Brabantse 
Veghel. Vorig jaar maart is hij 
overgestapt van voerleverancier. 
Zijn nieuwe voeradviseur van 
Havens heeft het rantsoen onder de 
loep genomen. Op advies van zijn 
voeradviseur is Van de Laar gestart 
met het voeren van Mega-Max om de 
koeien beter op te laten starten aan 
het begin van de lactatie. 

“De conditie van de koeien was bij de oude 

voerleverancier eigenlijk te royaal, vooral 

aan het einde van de lactatie. Dit zorgde voor 

veel problemen met melkziekte. Dat is nu 

gelukkig verleden tijd”, vertelt Van de Laar. 

Het volgende probleem dat hij wil aanpakken 

zijn de klauwproblemen op het bedrijf. 

“Voor mij is het belangrijkste om de koeien 

gezond te houden, waarbij het goed is om de 

kosten baten in de gaten te houden”, aldus 

Van de Laar. De verse koeien krijgen de eerste 

honderd dagen aan de melk tweehonderd 

gram Mega-Max via de brok en via de 

voermengwagen krijgen alle koeien nog eens 

tweehonderd gram per dag. 

BSK met 6 punten omhoog
“Mijn ervaringen met het voeren van 

Mega-Max zijn positief, vooral de verse 

koeien doen het beter dan eerst”, vertelt de 

melkveehouder. Uit de melklijsten blijkt ook 

dat de overstap geen windeieren heeft gelegd. 

In de eerste 60 dagen aan de melk is de BSK 

met 6 punten gestegen van 44,4 naar 50,5 

(gemiddelde mei 2018 tot april 2019 en mei 

2019 tot april 2020). De melkproductie steeg 

in diezelfde periode van gemiddeld 10.113 

naar 10.685 kilo melk per koe. De gehalten 

bleven nagenoeg gelijk. Het streven om de 

koeien beter op laten starten van de koeien is 

daarmee behaald. 

Melkveehouder Twan van de Laar: 
‘Met MegaMax is de productie 

gestegen en starten de koeien beter op’‘Overstap op  
Mega-Max verhoogt 
productie en  
verbetert conditie’



Meer informatie en verkooppunten 
De Megalac productlijn bestaat uit een reeks van 
pensbestendige vetten. Uw voerleverancier kan u meer 
vertellen over het uitgebalanceerde vetzurenprofiel en 
de mogelijkheden van de verschillende producten in 
het rantsoen van uw koeien.  
Een overzicht van de verkooppunten vindt u op onze 
website: www.megalac.nl/contact 

Het volledige assortiment Megalac pensbestendige vetten 
vindt u op www.megalac.nl. Voor meer informatie

Interesse om leverancier van Megalac-
reeks vetten te worden?  
Neem contact op met:

Paul Fransen | +31(0)6 46 20 75 16 
paul.fransen@volac.com

 www.megalac.nl  

 www.megalac.com  

 www.facebook.com/koeieninconditie 

Kennispartner op Melkvee.nl

Mega-Max
Het uitgebalanceerde 

vetzurenprofiel is gericht 
op het verbeteren van de 

melkgift, melkvet, conditie en 
vruchtbaarheid; geschikt voor 

alle lactatiestadia.

Mega-Energy
Door een hoog gehalte C16:0 en C18:0 geschikt 
voor het verhogen van melkproductie en het 
vetgehalte aan het begin van de lactatie. 

Mega-Fat 88
Hoog gehalte aan C16:0 vetzuur stimuleert 
de melkproductie en verhoogt het 
melkvetgehalte; ideaal voor tweede helft van 
de lactatie. 

meer melk, betere vruchtbaarheid

Megalac pensbestendige vetten al 
meer dan 40 jaar bewezen kwaliteit

Megalac nu ook op Facebook!  
Volg Megalac nu ook op Facebook voor de laatste 
tips, nieuwtjes en productontwikkelingen. 
Je vindt ons op: Megalac Koeien in Conditie. 

Megalac 2.0
Combinatie van C16:0 en 
C18:1 vetzuren stimuleert 

de melkproductie en 
verbetert de conditie en 

vruchtbaarheid van de koe; 
geschikt voor de hele lactatie.

Iedereen die calciumzouten voert kent de typische geur. 
Megalac 2.0 brengt daar verandering in. Het is nieuw op 
de markt en geurneutraal. Daarmee is het goed en prettig 
voeren. 

Megalac 2.0 bestaat uit de vetzuren (C16.0/C18.1). 
Het heeft dezelfde eigenschappen als de gewone Megalac 
dankzij het hoogwaardige productieproces van Wilmar, 
maar is geurneutraal. We stoppen er niks extra’s in om de 
geur te maskeren, maar we halen alleen de typische geur 
eruit. 

Wat doet Megalac 2.0?
• Meer melk (2,3 kilo bij 500 gram Megalac 2,0)
• Koeien beter in conditie
• Betere vruchtbaarheid

Nieuw Megalac 2.0 

Het eerste geur
neutrale calciumzout 
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Maanden na afkalven

Wilt u meer informatie over Megalac2.0? 
Kijk dan op onze website voor de uitgebreide 
productinformatie. www.megalac.nl




