
Wetenschappelijk onderzoek ProRumen ondersteunt de ervaringen van veehouders

-

-

Op de ´Portlaoise Research Farm´ (zie in-
zet) heeft men onderzoek gedaan bij 248 
hoogproductieve Holsteins. Voor een eer-
lijke vergelijking tussen de controle en de 
testgroep, zijn de koeien voor aanvang van 
de studie op basis van hun melkproductie, 
gehalten, conditiescore en aantal lactaties 
gelijk verdeeld over de twee groepen. De 
koeien zijn zelfs van stalhelft gewisseld 
gedurende de dag. Dit alles om ervoor 
te zorgen dat de onderzoekers zo correct 
mogelijk het effect van ProRumen kunnen 
bepalen.

De koeien kregen een compleet TMR aan 
het voerhek, voor een productie van 30 li-
ter melk. De dieren die meer dan 30 liter 
gaven, kregen voor elke liter hierboven 
0,45 kg krachtvoer extra in de melkstal. 
Het TMR bestond uit gras- en maïskuil, 
gerst, raapzaadschroot, sojaschroot en bie-
tenpulp. Alle dieren kregen daarnaast een 

brok in de melkstal. De dieren in de test-
groep, kregen via deze brok ProRumen ge-
voerd.

De onderzoekers concludeerden na ruim 
4 maanden onderzoek, dat ProRumen de 

-
ressant hierbij is dat dieren die voorafgaand 
aan het onderzoek al een hogere produc-
tie hadden, ook meer voordeel haalden uit 
ProRumen. De koeien met een productie 
hoger dan 24 liter, gaven 1,3 liter extra. De 
koeien met een productie van meer dan 30 
liter, gaven wel 1,8 liter extra melk. Dit ef-
fect in de verschillende productiegroepen is 

dat de gehydrolyseerde biergist de gezond-
heid van de koe positief beïnvloedt. De 
dieren in de ProRumen groep hadden een 

Figuur 1. Effect ProRumen op melkproductie in verschillende 
productiegroepen

Figuur 2. Effect van ProRumen op celgetal in productie-
groep van > 24 liter/dag

in celgetalscore betekent in de eerste pro-
ductiegroep een daling van het celgetal van 
183.340 naar 100.550 cellen per milimeter. 
Op basis van eerder onderzoek en verbete-
ring van de mestscore, wordt verwacht dat 
een betere penswerking de basis is van dit 
mooie resultaat.

Niet alleen veehouders Grefelman en Peek 
(zie artikelen hieronder) zien het voordeel. 

melkkoeien. Op dit praktijkgerichte onderzoeksbedrijf wordt sinds 3 jaar regelmatig onder-
zoek uitgevoerd in samenwerking met University College Dublin. 5 jaar geleden was het be-

welke in de zomer enkel geweid werd. Op dat moment lag de jaarlijkse melkproductie op 

voersysteem. De grasmat werd vernieuwd en wordt inmiddels bemest met gefermenteerde 
mest. Dit alles heeft ertoe geleid dat ‘Portlaoise Research Farm’ momenteel een jaarproduc-
tie van bijna 10.000 kg melk behaalt. Speciaal voor onderzoek zijn extra separatiemogelijk-

heden in het stalontwerp opgenomen.

Aantal dieren: 150 melkkoeien

Lage krachtvoerkosten en een gezonde koe, een even sterke combinatie als de samen-
werking tussen Anton Peek en zijn twee neven Dion en Rob. Uit het accountantsrap-
port wordt duidelijk waar het sterke punt van de Maatschap Peek uit Dalfsen ligt: een 
gezonde en productieve koe. Met slechts 20 kilogram krachtvoer en dierenartskosten 

per jaar behaald. De familie streeft naar een zo constant 
mogelijk rantsoen. Er wordt nu een rantsoen met maïs-
kuil, 1e en 4e snede graskuil, tarwegistconcentraat, hooi, 
stro en koolzaadstro samengesteld, aangevuld met Pro-
Rumen. Als we vragen hoe Anton het rantsoen stuurt, 

de mest is belangrijk.”  Zo ook bij het inzetten van gist-
producten. Maatschap 
Peek heeft jarenlange 
ervaring met gistpro-
ducten, vorig jaar heb-
ben ze via Fakkert Dier-
voeders het nieuwste 
product op de markt getest: ProRumen. Om zichzelf te 
verzekeren van de keuze hebben ze deze zomer tijdelijk 
een andere gist gevoerd. “De mest was duidelijk wis-
selender”, is de reactie van Anton. De ervaring van de 
broers Dion en Rob is dat ze met ProRumen de koeien 
probleemloos kunnen managen, de klauwen zijn gezond 
en ze hebben geen mastitisgevallen.

Broers Dion en Rob zijn en-
thousiast over de goede ge-
zondheid van de veestapel

Aantal dieren: 80 melkkoeien, in 2015 groeiend naar 120 melkkoeien

voor de overname van het ouderlijk bedrijf aan: “Het ondernemerschap is gewoon 

naar het melken van een gezonde koe. Celgetal 
en vruchtbaarheid zijn bij Grefelman belangrijke 
kengetallen. Zo laten ze van elk mastitisgeval een 
bacteriologisch onderzoek uitvoeren om de oor-
zaak te achterhalen. “Een te hoog celgetal kost 

ons geld”, geeft Henry aan. Op aanraden van Ben van Asselt, rundveespecialist bij 
W. van der Linde Fourages in Le-
mele, zijn Henry en Herman in de 
herfst van 2012 gestart met het voe-
ren van ProRumen. Op dat moment 
was de ruwvoervoorraad krap en 
bovendien vonden ze de investering 
in ProRumen minimaal. Na de inzet 
van ProRumen viel het Grefelman op 
dat het tankcelgetal was gedaald van 

“Natuurlijk weten we niet zeker of 
dit alleen aan de ProRumen te wijten 
is. Maar het lijkt me logisch dat als de 
vertering verbeterd is, de koe hiervan Henry Grefelman heeft altijd extra aandacht 

voor het celgetal

Uiteindelijk concluderen de onderzoekers 
van University College Dublin dat ProRu-
men leidt tot meer melkproductie, bij ge-
lijkblijvende vet- en eiwitgehalten. De lage-
re celgetalscores wijzen op een verbetering 
van de koegezondheid. 

ProRumen is verkrijgbaar via verschillende 
voerleveranciers. Op de website van Denka-

ProRumen: www.denkavit.nl/ingredients.
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