
HYGIËNE EN VOEDING



Groep Roullier volgt al ruim 55 jaar de meest innoverende en ambitieuze wegen om aan de mondiale uit dagingen inzake 
voedsel zekerheid te voldoen. De groep is gespecialiseerd in plantaardige, dierlijke en humane voeding en heeft haar activiteiten 
wereldwijd uitgebouwd op basis van een stevige, dynamische en onder nemende structuur. Door internationale overnames 
beheerst de groep alle stadia van de industriële en commerciële processen.

De Groep Roullier in cijfers:
● € 4 miljard cumulatieve omzet
● Aanwezig in 46 landen met 77 productie-eenheden
● 7.000 medewerkers, waarvan 66% in het buitenland
● 400 onderzoekers en ingenieurs in innovatie

Met als kernactiviteit, plantaardige en dierlijke voeding:
● € 2,2 miljard cumulatieve omzet
● Aanwezig in 42 landen met 49 productie-eenheden
● 4.900 medewerkers

Alle bedrijven die betrokken zijn in plantaardige en dierlijke voeding profiteren van de Research and Development van de  
Groep Roullier, waardoor we blijvend, innovatieve en milieuvriendelijke producten kunnen aanbieden.

Timac Agro Nederland BV is met een brede productrange specialist op het gebied van diervoeding, bodemverbetering en 
bemesting in de agrarische sector. Als onderdeel van de Groep Roullier levert Timac Agro gepatenteerde en kwalitatief  
hoog waardige producten aan distributie partners en eindgebruikers. Binnen de groep waarborgen inter nationale samen-
werkingsverbanden met universiteiten, onderzoeksinstanties en een eigen Research and Development afdeling voortdurende 
innovatie.

Door de dagelijkse inspanning van onze productspecialisten en de intensieve samenwerking met onze distributeurs is Timac 
Agro in staat eindverbruikers in de vee houderij, akkerbouw en tuinbouw deskundig ondersteunen en adviseren in de bedrijfs-
voering.



Actilith ligbedhygiëne
Gerichte preventie van mastitis

Qualix minerale likemmers
Optimaliseer de prestaties van uw veestapel

Calsea minerale likblokken
Een gemiddelde koe bestaat niet 

Lithamix mineralen
Voor topprestaties van uw melkvee

Hygiëne en voeding
Timac Agro Nederland BV is specialist op het gebied van 
Animal Nutrition in de agrarische sectror

● Actisan
● Actiplus

● Calseavit+
● Calseacalver+
● Calseaphos+
● Calseaoligo+

● Qualix Ruby
● Qualix Indigo
● Qualix Green
● Qualix Yellow

● Lithamax SL
● Litha pH+



Box-instrooimiddel met bewezen desinfectie. 
Neem de oorzaak van mastitis weg.
● Desinfecterend, werkzaam tegen schadelijke bacteriën die in 

ligbedden voorkomen, o.a. E.coli, Klebsiella en Streptococcen
● Groot vochtbindend vermogen: > 250%
● Huidvriendelijk / behoud van speenkwaliteit
● Inzetbaar tijdens lactatie én droogstand
● Ammoniakbindend 

Gebruik biociden veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 

De Actilith producten hebben als groot voordeel dat ze niet verschralend zijn voor de huid; 
de speenconditie wordt niet nadelig beïnvloed. Actilith producten zijn gedehydrateerd. Dit 
betekent dat al het vocht onder hoge temperatuur (600°C) aan het product is onttrokken.

Het resultaat van deze bewerking is een vochtbindend vermogen tot 250% (onom keerbare 
binding). Zowel Actisan als Actiplus zorgen voor een sterk veranderende zuurgraad (pH) in 
het ligbed met als resultaat een zeer ongunstige leefomgeving voor verschillende ziekte-
kiemen.

Gerichte preventie van mastitis

Actisan
Gerichte preventie van mastitis

Actilith ligbedhygiëne
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binding). Zowel Actisan als Actiplus zorgen voor een sterk veranderende zuurgraad (pH) in 
het ligbed met als resultaat een zeer ongunstige leefomgeving voor verschillende ziekte-
kiemen.

binding). Zowel Actisan als Actiplus zorgen voor een sterk veranderende zuurgraad (pH) in binding). Zowel Actisan als Actiplus zorgen voor een sterk veranderende zuurgraad (pH) in 
het ligbed met als resultaat een zeer ongunstige leefomgeving voor verschillende ziekte-
kiemen.

Informeer naar de Timac poederstrooier! 
Voor een gemakkelijke en nauwkeurige dosering.



● Vochtbindend vermogen: > 180%
● Aangename geur
● Makkelijk strooibaar
● Ammoniakbindend

Actiplus
Ligbedhygiëne voor een 
beter dierwelzijn

Onderzoek box-instrooimiddelen
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ILVO 2009 (Universiteit van Gent)

 Controle Strepto. uberis

 Controle Klebsiella spp.
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Calseagrit Biotech verenigt de voedingseigenschappen van Calseagrit (verkalkt zeewier, bestaande 
uit calcium, magnesium en sporenelementen) met die van bruinwieren. Deze bruinwieren bevatten 
zeer hoogwaardige voedingselementen voor het optimaal functioneren van de micro-flora in de 
pens van herkauwers.

De hoge poreusheid van Calseagrit biedt het microbieel leven in de pens een uitzonderlijk groot 
aanhechtingsoppervlak, waardoor de vertering verbetert en de minerale elementen beter opge-
nomen worden. 

De biologische eigenschappen van de Calseagrit hebben een gunstige invloed op de (ruwvoer)
vertering en beperken aanverwante risico’s.

Speciaal ontwikkeld voor toepassing tijdens de droog-
stand. Bijzonder geschikt om de afkalving en de lactatie-
periode voor te bereiden. Verrijkt met organische selenium 
en vitamine E voor een betere weerstandsoverdracht van 
koe op kalf.

Nieuw uitgebalanceerd mineralenblok voor de (hoog) pro-
ductieve koe. Speciaal gericht op de vertering in de pens 
(optimale pH). Zorgt voor een betere benutting van het 
rantsoen. Ter ondersteuning van de weerstand en vrucht-
baarheid.

Een gemiddelde koe bestaat niet

Calseacalver+Calseavit+

Calsea minerale
likblokken
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Evenwichtig en rijk aan calcium, fosfor en magnesium. De 
ideale bijdrage voor aanvulling, opbouw, en herstel van de 
mineralenreserves tijdens groei, lactatie en het eerste 
gedeelte van de dracht. Verrijkt met AMAFERM® voor een 
betere vertering van het rantsoen.

Bijzonder rijk en compleet aan sporenelementen. Ideaal als 
algemene aanvulling en perfect aangepast aan drachtige 
dieren. Verrijkt met organisch selenium en gechelateerde 
sporen elementen voor verbetering van weerstand en 
vruchtbaarheid.

Calseaoligo+Calseaphos+

Voordelen Calsea Mineralen Likblokken:

● Op basis van Calseagrit
● Optimalisatie van mineralenvoorziening voor het individuele dier
● Graadmeter voor mineralenvoorziening op koppelniveau
● Rijk aan mineralen en sporenelementen
● Gunstige invloed op de spijsvertering
● Verschillende formules voor specifieke situaties
● Zelfregulerend
● Geen luxe consumptie
● Speciale houders beschikbaar voor optimale toepassing



Problematiek
● Lagere opnamecapaciteit en toegenomen 

mineralenbehoefte
● Moeizaam afkalven, kalfziekte, aan de nageboorte blijven 

staan, ketose, hoeveelheid en kwaliteit van de biest
● Levenskracht van het kalf

Voordelen
● Beheer het risico op hypocalcemie (melkziekte)
● Gezondheid van koe en ongeboren kalf
● Vitaliteit van het pasgeboren kalf
● Verbeterde werking van de lever

Problematiek
● Onvoldoende groei: verlaagde potentiële 

productie van melk en vlees
● Slechte vruchtbaarheid / lange tussenkalftijd
● Beperkte opname en vertering
● Risico op parasitaire infecties

Voordelen
● Bevorderd spier- en skeletopbouw
● Verbetering van de vruchtbaarheid
● Betere benutting van het rantsoen
● Verminderd het risico op inwendige parasieten

Qualix Indigo
Voorbereiding op het afkalven

Qualix Ruby
Optimaliseert de groei en vruchtbaarheid Voorbereiding op het afkalven

Mix 3.0 de innovatieve ondersteuning van uw voedingssupplementen 
● Ontworpen door het CMI Wereldwijd Innovatiecentrum van de groep Roullier
● Een uitzonderlijke en exclusieve Timac Agro technologie
● De booster voor nutritionele prestaties

● Een complex van hoogwaardige natuurlijke grondstoffen
● Drie organische fracties met een hoge voedingswaarde
● Een prebiotische bron die de werking van probiotische bacteriën bevordert.
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Qualix minerale
likemmers
Optimaliseer de prestaties van uw veestapel

en vruchtbaarheid



Problematiek
● Problemen door rantsoen wisseling  
● Stress bij het begin van de weidegang
● Parasitaire druk op het weiland

Voordelen
● Reguleert de verteerbaarheid van vers gras
● Verminderd het risico op inwendige parasieten
● Lagere belasting van de lever

Problematiek
● Bij vezelrijke voeders: gebrek aan eiwitten, 

beperkte opnamecapaciteit en slechte smakelijkheid
● Verminderde verteerbaarheid van de vezels
● Risico op parasitaire infecties

Voordelen
● Benutting van vezelrijke rantsoenen
● Ondersteuning van de pensfuncties
● Betere voerefficiëntie
● Weerstand tegen inwendige parasieten

Qualix Green
Betere benutting van voedingseiwitten

Qualix Yellow
Betere benutting van voedingsvezelsBetere benutting van voedingseiwitten Betere benutting van voedingsvezels

DRIE PENSSTIMULERENDE EFFECTEN

BETERE VERTERING VAN VOER

●  + 10 procent verteerbaarheid van de drogestof

●  + 10 procent verteerbaarheid van de vezels

●  - 44% ammoniakstikstof in de pens, beschermde lever, 

ondersteund de immuniteit en vruchtbaarheid

Bron CMI - Studies uitgevoerd in een kunstmatige pens

●  - 37% uitstoot van methaan, besparing  van 

metabolische energie 

●  + 7% propionzuur in de pens, grondstof voor de 

metabolische energie en de synthese van eiwitten

DOELTREFFENDERE GISTINGEN

BETERE EIWITEFFICÏENTIE
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Lithamix mineralen

● Lithamax SL draagt bij aan de ontwikkeling van een gunstige pensflora.
● De synergie tussen vitamine E en Selenium functioneert optimaal. Vitamine E en Selenium 

werken samen om de cellen in hun totaliteit te beschermen. Deze synergie heeft anti-
oxiderende en ontstekingswerende eigenschappen en verbetert de werking van het 
immuun systeem. Dit speelt een zeer belangrijke rol in de strijd tegen mastitis.

● Deze samenwerking tussen Vitamine E en Selenium heeft zijn werking reeds bewezen in 
relatie tot uiergezondheid.

● Vitamine E en Selenium activeren het immuunsysteem, in combinatie met de voedings-
gisten in Lithamax SL stimuleren deze moleculen het natuurlijk afweer systeem.

● Dieren zijn beter bestand tegen infecties en parasieten en zullen beter reageren 
op vaccinaties.

Lithamax SL
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● TOP voeding: de Lithamix microkorrels zijn het resultaat van een homogene microgra-
nulatie Technologie en hebben een erg goede smaak. 

● TOP voeding: dankzij de zorgvuldig geselecteerde ingrediënten Optimaliseert Lithamix 
de penswerking in alle situaties. Lithamix mineralen garanderen u een betere benutting 
van uw voeder en minder onverteerde vezel- en graanresten in de mest. 

● TOP voeding: met Lithamix mineralen maximaliseert u het genetisch Productiepotentieel 
van uw veestapel. Lithamix zorgt voor een optimale benutting van het ruwvoer en daardoor 
voor een goede gezondheid en vitaliteit.

Kenmerken:
● Calseagrit mineralen van mariene oorsprong
● Rijk aan mineralen en sporenelementen
● Uitzonderlijke Bio-beschikbaarheid ➔ zeer goed opneembaar door het dier
● Microporeuze structuur (20m²/gram)
● Goede nestelplaats voor bacteriën, stimuleert de pensmicroflora en schept 

een gunstige pH voor celluloseverterende microflora
● Smakelijk

 De synergie tussen vitamine E en Selenium functioneert optimaal. Vitamine E en Selenium 

Voor topprestaties van uw melkvee



● Voorkoming van pensverzuring door optimalisatie en stabilisatie 
van de pens pH

● Optimale opname van ruwvoer
● Efficiënte pensmicroflora om het voedselverbruik te optimaliseren
● Levert vitamine B1 (thiamine) nodig voor het koolwaterstof-

metabolisme
● Brengt essentiële sporenelementen aan zoals kobalt, welke nodig is 

voor productie van vitamine B12
● Verbetert de immuunreactie

Litha pH+

Werking van
De gisten in Lithamax SL 
zijn een bouwstof voor MOS 
(Manna Oligo Sacchariden). 

MOS stimuleert de opbouw 
van antilichamen die op hun 
beurt schadelijke bacteriën 
en mycotoxinen tegen gaan. 

● Beter beschermde veestapel
● Beter benut rantsoen

Þ Melk / kg DS opname
Þ Vlees / kg DS opname
à Celgetal 
à Kosten voor gezondheid

Voordelen
veehouder
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●  Meer beschikbare energie
● Beter beschikbare mineralen

●  Betere vruchtbaarheid 
●  Minder mastitis en 

baarmoederontstekingen

●  Snel rantsoen 
(pensverzuring)

●  Verhoogde gevoeligheid
 voor infecties

- Uier 
- Baarmoeder 
- Klauwen

EOMIX
● Complex van essentiële 

oliën ter bevordering 
van de spijsvertering

● Resultaat van onder-
zoek (EUREKA-project 

1714-97.00) 
● Remt ziektever  -

wek kende flora in de 
pens (o.a. coliformen) 

● Stimuleert cellulotische 
bacteriën voor 
verbe terde afbraak 
van ruwe celstof

4% VOEDINGSGIST
● Hoogwaardig 

gefermenteerde gist, 
gecombineerd van 
verschillende stammen

● Sterke groeistimulator 
voor de darmflora

● Versterkt de weerstand 
● Rijk aan hoogwaardige 

voedingsstoffen

ZWAVEL
● Optimaliseert de 

effectiviteit van de 
cellulolytische 
bacteriën in de pens 
(Synergie S-P-Co) 

● Methioninesynthese 
zorgt voor een betere 
benutting van niet- 
eiwithoudende stikstof 
wat in veel gevallen 
zorgt voor een lichte 
stij ging van het eiwit-
gehalte in de melk

VITAMINE E, ZINK,
SELENIUM
● Versterken elkaars 

werking tegen vrije 
radicalen die ontstaan 
door het vrijmaken 
van energie uit 
voedingsstoffen

CALSEAGRIT
● Calcium en magnesium 

uit zeewierkalk
● Buffereffect, 

pH stabiliserende 
werking op pensniveau

● Zeer microporeus, hier-
door kunnen goede 
bacteriën zich nestelen 
en zich makkelijker 
vermenigvuldigen

● Van nature rijk aan 
32 spoorelementen

Intensieve melkproductie

Beter verteer baar rantsoen

Meer weerstand



Timac Agro Nederland BV
Postbus 4365 - 3006 AJ Rotterdam
T: 010 204 55 53 - www.timac-agro.nl

Johanna Draaijer - Adviseur Veehouderij Rayon Noord
T : 06 13 13 46 49 
E : johanna.draaijer@roullier.com 

Andre Schieven - Adviseur Veehouderij Rayon Oost
T : 06 83 44 04 03 
E : andre.schieven@roullier.com 

Patrick Timmermans - Adviseur Veehouderij Rayon Zuid
T : 06 46 15 58 75 
E : patrick.timmermans@roullier.com 

Edzard van Delden - Business Development Manager Animal Nutrition
T : 06 11 39 52 07 
E : edzard.vandelden@roullier.com

Timac Agro Nederland  
Animal Nutrition 


