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Het is pas drie jaar geleden dat wij bij Zaad-
handel Neutkens het product Lava 3 in ons 
programma opnamen, en sindsdien neemt 
het aantal veehouders in ons werkgebied dat 
dit ligboxenstrooiel gebruikt hand over hand 
toe. De gebruikers zien een positief effect op 
de gezondheid van hun melkkoeien én daar-
naast zorgt het lavameel voor binding van 
stikstof en mineralen in de mestput.

Wat is Lava 3?
Lava 3, een meelvormig product is afkom-
stig van vulkanisch oergesteente, is rijk aan 
mineralen en sporenelementen. Omdat het 
anorganisch materiaal is, vormt het geen voe-
dingsbodem voor bacteriën en schimmels. Het 
meel neemt vocht goed op, waardoor de lig-
boxen droger zijn. Dit is niet alleen aangena-
mer voor de rustende koe, het verlaagt ook de 
kans op infectie. Zo kan het tankcelgetal veel 
beter laag worden gehouden. 

En omdat Lava 3 veel minder agressief is dan 
kalk- of krijtproducten die als strooisel voor 
ligboxen worden aangeboden, zijn de spenen 
van de koeien zachter er klauwen minder ge-
voelig. Overigens heeft de Gezondheidsdienst 
voor Dieren (GD) vastgesteld dat het lavameel 

totaal onschadelijk is. Een theoretische in-
name van 300 gram per koe per dag, is ruim 
onder de norm van de Europese regelgeving.
Een andere eigenschap van Lava 3 is dat het, 
nadat het in de mestput is beland, niet naar de 
bodem zinkt maar zich bindt aan de zweven-
de organische massa. De sporenelementen in 
het lavameel stimuleren de fermentatie in de 
drijfmest en zo worden de gehaltes aan ge-
bonden stikstof en fosfaat hoger en dat geeft 
natuurlijk een meerwaarde bij het bemesten 
van gras- of bouwland. Dit in tegenstelling tot 
kalk, dat de stikstof in de mest omzet in onge-
wenste vluchtige ammoniak. 

Hoe te gebruiken?
Elke stal is anders ingericht en elke onderne-
mer heeft zijn eigen visie en werkwijze. Dat 
geldt eigenlijk ook voor de toepassing van 
Lava 3 in ligboxenstallen. Er zijn veehouders 
die eerst de ligboxen vullen met zaagsel, fijn 
gehakseld stro of dikke mestfractie, om daar 
vervolgens handmatig of met een strooiappa-
raat Lava 3 overheen te strooien. Andere vee-
houders kiezen ervoor om het lavameel eerst 
in een gewenste verhouding door het zaagsel 
of een andere boxenvulling te mengen, en dan 
het mengproduct in de ligboxen te brengen.
 

Waar te krijgen?
Lava 3 wordt geleverd in bigbags van 1000 kilo. 
De adviesdosering is 600 gram Lava 3 per lig-
box per dag. Omdat de effectieve hoeveelheid 
afhangt van de boxenvulling, de luchtvochtig-
heid in de stal en het actuele celgetal bepalen 
veehouders vaak een eigen optimale dosering. 

De verkoopadviseurs van Zaadhandel 
Neutkens kunnen er alles over vertellen. 
Bel (0497) 59 17 94
Of kijk op de website www.neutkens.nl



Peter Bierens strooit twee keer per dag een laagje van een mengsel van 
zaagsel en lavameel op de koematrassen in zijn ligboxenstal

“Lava 3 bevalt heel goed
 in de ligboxen”

John Klaassen 
mengt op gevoel 

de Lava 3 door het 
fijngehakselde 

koolzaadstro en 
strooit twee keer per 
dag een emmer van 
het mengproduct in 

de ligboxen. 

John Klaassen (47) heeft in Middelbeers 
een melkveebedrijf met 100 melk- en 
kalfkoeien en 55 stuks jongvee. Hij houdt 
zijn koeien jaarrond op stal en voert 
een rantsoen met 60% snijmais en 40% 
kuilgras. De koeien worden gemolken 
in een visgraat melkstal, de gemiddelde 
jaarproductie is 9.000 liter per koe. 

Ervaring
John gebruikt al zeker vijf jaar Lava 3 als 
strooisel in de ligboxen van zijn stal. Hij 
liet zijn oog vallen op een advertentie in 
een vakblad, waarin het product werd 
aangekondigd. Bijzonder is dat Klaassen het 
lavameel mengt met gemalen koolzaadstro, 
een fijn product dat hij aanschaft in zakken 

van 25 kilo. Het koolzaadstro bevalt hem beter 
dan het zaagsel dat hij voorheen gebruikte. 
Een pluspunt van dit fijne stro is dat de mest 
in de put goed verpompbaar blijft.

“Ik schud het koolzaadstro in een emmer 
en meng daar handmatig het lavameel 
doorheen. Elke dag strooi ik dan twee keer een 
volle emmer in alle boxen”, legt John uit. De 
mengverhouding bepaalt hij op gevoel, een 
beetje afhankelijk van de luchtvochtigheid. 

Over Lava 3 is de veehouder zeer te spreken. 
“Het is lekker zacht en het neemt vocht op. 
De boxen blijven mooi droog, meer dan bij 
stro alleen.” In vergelijking met kalk is het 
zachter voor de spenen en de klauwen. En 
over het effect in de mestput: “Ik doe het 
er niet speciaal voor, maar het werkt ook 
gunstig in de mest.”

Middelbeers

Knegsel

Peter Bierens (38) nam vorig jaar in Knegsel 
het melkveebedrijf van zijn vader Cees over. 
Hij heeft 78 melk- en kalfkoeien en 70 stuks 
jongvee. Peter kiest voor weidegang, het 
rantsoen bestaat uit 60% gras en 40% snij-
maïs. De koeien worden gemolken in een 
visgraatmelkstal, de gemiddelde jaarpro-
ductie bedraagt 8.200 liter.

Ervaring
“Tot eind 2014 gebruikten we alleen zaagsel 
in de ligboxen. Een keer per maand strooiden 
we er kalk doorheen, maar dat bleef aan de 
spenen plakken en maakte ze schraal.” Daan 
Bressers, adviseur van Neutkens, attendeer-
de Peter op Lava 3 en hij wilde het wel testen. 
“Wat gaat het doen”, dat wilde hij zelf graag 
zien. Hij begon het meel te gebruiken en was 
al snel overtuigd van de positieve werking. 
Voor Peter was dat medio 2015 reden om Lava 
3 dagelijks toe te passen. “Ik heb een grote 

“Gezondere spenen en
    besparing op zaagsel”

bak en die vul ik met zaagsel. Daar meng ik 
dan het lavameel doorheen, en dat strooien 
we twee keer daags in de boxen.”

De veehouder is enthousiast over het effect. 
“Het plakt niet aan de spenen, zoals bij kalk. 
De spenen zijn minder schraal, de klauwen 
zijn gezonder.”

Peter heeft berekend dat het gebruik van 
Lava 3 economisch uit kan. Omdat het lava-
meel vocht in de ligboxen bindt, hoeft Peter 
minder zaagsel te strooien dan vroeger. Werd 
er eerst één zak per dag gebruikt, nu is dat 2 
zakken in 3 dagen. “Op jaarbasis verbruiken 
we 120 zakken zaagsel minder. Daarmee be-
sparen we meer als dat Lava 3 ons kost!”



Anton Nabuurs (46) heeft in Landhorst een 
melkveebedrijf met 85 melk- en kalfkoeien 
en 50 stuks jongvee. De koeien staan 
jaarrond op stal en krijgen een rantsoen 
met 70% snijmaïs en 30% graskuil. De 
veehouder melkt zijn koeien in een 18 
stands visgraat melkstal, zijn koeien 
produceren gemiddeld 9.500 liter per jaar.

Ervaring 
Eén keer in de week maakt Anton een 
gang naar zijn ‘zakgoedschuur’, om 
daar vanuit een big bag van 1000 kilo 
twee grote blauwe emmers tot de rand 
toe vol te scheppen met Lava 3. Twee 
keer per dag strooit hij een laagje van 
het fijne grijze poedermeel uit over het 

 zaagsel in de 85 ligboxen. “Ik gebruikte eerst 
een ander soort poeder, maar dat had niet 
de kwaliteiten van Lava 3. Dit product heeft 
een veel betere prijs-kwaliteitverhouding”, 
zegt de goedgehumeurde veehouder. Hij 
gebruikt het nu anderhalf jaar. “Een sterk 
pluspunt van het lavameel is dat het geen 
schrale of gevoelige spenen geeft, zoals 
producten met een hogere pH die zijn 
gebaseerd op kalk of krijt”, legt Anton uit. 
Het tankcelgetal bedraagt 105, veel minder 
dan de helft van de grensnorm van 250. 
“We houden het goed in de gaten. Het 
celgetal is een belangrijke graadmeter voor 
de uiergezondheid. Als dat zou oplopen, 
dan zou dat een goede reden kunnen zijn 
om meer Lava 3 te strooien.”

Met het zaagsel belandt het lavameel 
uiteindelijk in de mestput, waar het zich 
bindt aan de organisch zwevende massa 
in de drijfmest en een fermentatie in gang 
wordt gezet. De gewassen die hij bemest 
profiteren er van. “Stikstof en fosfaat in de 
drijfmest worden beter opneembaar in de 
bodem en dat bevordert de plantengroei.”

Met twee emmers van 25 kilo per week, 
gebruikt Anton relatief weinig Lava 3 voor 
zijn 85 ligboxen. “Het is een heel goed 
product en ik sta er helemaal achter, maar ik 
kijk ook naar het kostenplaatje!”

“Lava 3 bevalt heel goed
 in de ligboxen”

“Pas meer gebruiken 
   als het tankcelgetal oploopt”

Anton Nabuurs schept 
de emmer vol vanuit de 
bigbag en vertelt adviseur 
Mark van den Broek hoe 
hij het lavameel in de stal 
over het zaagsel op de 
koematrassen strooit.

Landhorst

www.neutkens.nl
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Een overzicht van onze productcategorieën:
• Maiszaden • Zaaigranen • Pootaardappelen • Weidemengsels • Natuurmengsels • Kuilbeschermingskleden • Stretchfolie •
• Meststoffen • Klaver • kalkmeststoffen • groenbemesters • Lava3 stalstrooisel • contracteelt  aardappelen • Physiostart granulaat •
• Biologische zaden • Inkuilmiddelen • Gewasbeschermingsmiddelen • Grasmengsels voor sport en recreatie • Inkuilfolie • 

Neem contact op met onze verkoopadviseurs:
Frank Schepens 06-51818941
Mark van den Broek 06-51993881
Daan Bressers 06-51224551
Sander Bernaerts 06-51224552 én voor EKO/BIO

samen zaaien,
         samen groeien

www.neutkens.nl

Ondersteund door zijn echtgenote 
Rianne en zijn ouders Dré en Petra 
van Helmond geeft Ton van Helmond 
(38) leiding aan een gecombineerd 
melkvee- en loonbedrijf in Ommel. Het 
bedrijf heeft 235 melk- en kalfkoeien 
en 200 stuks jongvee. Het bedrijf 
past weidegang toe (‘Daar ben ik heel 
fanatiek in”), het stalrantsoen bestaat 
uit 60% voordroog en 40% snijmaïs. 
De koeien worden gemolken met een 
32-stands carrousel (buitenmelker), de 
gemiddelde jaarproductie is 8.200 liter.

Ervaring
Licht, lucht en ruimte, dat toont de in 
2010 in gebruik genomen ligboxenstal. 
De ruim 300 ligbedden zijn ingericht als 

diepstrooiselboxen. In de boxen wordt  
-ook voor de positieve beeldvorming - 
wekelijks een hoeveelheid gehakseld 
stro gebracht. Dat gebeurt met een 
stroblazer, die Van Helmond zelf zo heeft 
laten aanpassen dat het stro kort (tot 10 
cm) wordt versnipperd. 

“In de eerste jaren strooiden we kalk 
over het stro, maar dat was niet goed 
verstrooibaar en agressief aan de 
spenen. Eind 2013 zijn we overgestapt 
op Lava 3.” Als de koeien voor het 
melken in de wachtruimte zijn, wordt 
het lavameel in de ligbedden gestrooid 
en dan lichtjes ingeharkt. Het gebruik 
bedraagt 150 kilo lavameel per week. 
Ook in de afkalfstal wordt naar behoefte 

één keer per week een emmer over het 
stro gegooid.

Het lavameel is volgens Ton niet alleen 
prima verstrooibaar, vocht absorberend 
en aangenaam voor spenen en klauwen, 
het werkt ook positief in de mestputten. 
“Ik ben ervan overtuigd dat het werkt en 
dat het de mestkwaliteit ten goede komt. 
En dat is belangrijk, nu er steeds minder 
aangewend mag worden.” Dat lavameel 
de stikstof in de mestmassa bindt, vindt 
hij een belangrijk argument om het te 
gebruiken. Zelf heeft Ton het idee dat 
er veel minder ammoniak vrijkomt als in 
de tijd dat er kalk over het stro ging. “Je 
ruikt de mest veel minder dan vroeger”, 
zegt hij verheugd. 

“Lavameel komt de kwaliteit 
       van de mest ten goede” Ton van Helmond doet 

een greep in één van de 
diepstrooiselboxen en toont 

het mengproduct van fijn 
gehakseld stro en lavameel.

Ommel


