
Tenminste driekwart van de 

energie- en eiwitbehoefte voor 

melkproductie wordt geproduceerd 

door pensmicroben. De microben 

produceren vluchtige vetzuren, 

waaronder propionzuur, de 

belangrijkste energiebron voor groei 

en melkproductie. Op het moment 

dat er meer pensmicroben actief 

zijn, is de koe in staat meer melk te 

produceren uit dezelfde hoeveelheid 

ruw- en krachtvoer, wat een 

efficiëntere melkproductie betekent. 

Meer pensmicroben, maar hoe dan? 

Het aantal pensmicroben is 

te stimuleren door een goede 

afstemming van pensenergie en 

Meer penswerking zorgt voor een betere voerbenutting

Simpel meer melk per koe  

penseiwit. Zorg dat u samen met uw 

voeradviseur de juiste combinaties 

maakt van uw eigen ruwvoer 

en aangekochte bijproducten 

en krachtvoeders. De volgende 

stap maakt u door het voeren 

van ProRumen waarmee u 15% 

meer pensmicroben wint. Meer 

pensmicroben door het toevoegen 

van ProRumen heeft bewezen 1,3 

tot 1,8 liter meer melk te geven. Bij 

dieren met een hogere productie, 

levert het u het hoogste resultaat (zie 

grafiek 1).

Ook gezondheid telt 

Door betere penswerking en directe 

effecten op het immuunsysteem 

De combinatie van quotumvrij én grondgebonden boeren zet veehouders 

aan tot een efficiëntieslag. De vraag blijft, hoe zorg ik voor een gezonde 

koe, welke meer melk produceert met een hoger saldo? Het antwoord is 

simpel: de pens haar werk laten doen en de koe zoveel mogelijk melk uit 

haar rantsoen laten halen. Voldoende goede pensmicroben zijn de sleutel 

tot een hoger saldo.

infokatern
De artikelen van het infokatern vallen buiten de verantwoording van de redac-
tie. Het betreft informatie van een belanghebbende partij die voor opname in 
het infokatern betaalt. De naam van deze partij is boven het artikel vermeld.  
Uitdrukkelijke voorwaarde voor opname in het infokatern is, dat er sprake is 
van een informatieve in plaats van een wervende tekst.

verhoogt ProRumen daarnaast ook 

de koegezondheid. Onderzoekt 

wijst uit dat dieren met ProRumen 

in het rantsoen een significant lagere 

celgetalscore hadden. Dit verschil in 

celgetalscore betekent een daling 

van het celgetal van 183.340 naar 

100.550 cellen per milliliter (zie 

grafiek 2).

Een betere penswerking resulteert in 

een gezondere koe, die makkelijker 

meer melk produceert uit dezelfde 

hoeveelheid ruw- en krachtvoer. Door 

het voeren van 50 gram ProRumen 

heeft u een kosteneffectieve methode 

om uw melkproductie, voerefficiëntie 

en diergezondheid te verbeteren. 

Grafiek 2. ProRumen verlaagt significant de celgetalscoreGrafiek 1. ProRumen levert een 1,3 tot 1,8 liter hogere dagproductie per koe

ProRumen wordt geproduceerd 

door Denkavit Ingredients. 

ProRumen is verkrijgbaar via diverse 

voerleveranciers. Meer informatie 

is te vinden op www.denkavit.nl/

ingredients.

Het actieve bestanddeel in 

ProRumen is Progut® Rumen, een 

gehydrolyseerde biergist. Door 

middel van een hittebehandeling en 

hydrolyse wordt de gistcel afgebroken 

en komt een hoog aandeel 

oplosbare, bioactieve componenten 

vrij. Deze componenten stimuleren 

de pensmicroben om zich te 

vermenigvuldigen. Het resultaat is 

een hogere voerefficiëntie.


