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slacht (half 2016). Elke keer is de groei en de voerconversie van 
het koppel bepaald. De positieve werking blijft in tact. Op dit 
moment doet Denkavit onderzoek op haar eigen onderzoeks-
centrum DenkaFarm. Ook hier liggen de voordelen in dezelfde 
orde van grootte als op het praktijkbedrijf.
Het R&D team van Denkavit hoefde niet lang na te denken over 
het toepassen van dit product. Na een aanpassing in de fabriek 
- zodat de olie toegevoegd kan worden in het voer – is het 
voermiddel vanaf februari in alle start- en afmestmelkpoeders 
van de fabrikant verwerkt. De fabriek in Frankrijk start half april 
met het toevoegen van tallolie. Progres wordt ook toegevoegd 
aan het vetmengsel dat Denkavit uitlevert aan klanten die 
vloeibaar voeren.

Grampositieve bacteriën
Maar hoe kan dit middel zoveel verschil maken? Uijterlinde 
geeft aan dat ze voorafgaand aan het eigen onderzoek op een 
praktijkbedrijf al wist dat de harszuren een positieve werking 
zouden hebben. Uit proeven die verschillende onderzoekscen-
tra de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, blijkt dat de harsmo-

leculen de microflora in de darm veranderen. De harsmoleculen 
– die zelf niet verteren – hebben invloed op de celwand van 
grampositieve bacteriën, zoals Clostridium perfringens. De 
celwand van deze bacteriën gaat lekken waardoor de bacterie al 
zijn energie in het herstel gaat steken en niet in staat is zich te 
vermeerderen. Naast het aanpakken van grampositieve bacteri-
en verhoogt het voedermiddel ook de eigen weerstand van het 
kalf zodat het minder vatbaar is voor andere darmaandoenin-
gen en lijkt het een ontstekingsremmend effect te hebben.

Bewust in melk
Denkavit past Progres bewust toe in de melk. Hierdoor komen 
de harsmoleculen direct in de lebmaag terecht en vervolgens 
in de darmen. De vertering is daarmee vergelijkbaar met 

POSITIEVE VERANDERING MICROFLORA IN DARM

HARSZUREN DOEN WONDEREN 
ONDERZOEK VAN DENKAVIT LAAT ZIEN DAT MET DE TOEVOEGING VAN HARSZUREN AAN MELKPOEDER DE 

VOERCONVERSIE DAALT MET 3,3 PROCENT EN DE KARKASGROEI TOENEEMT MET 3 KILOGRAM. “ZODANIGE 

VERSCHILLEN KOM JE NORMAAL GESPROKEN NIET TEGEN IN EEN ONDERZOEK WAARBIJ JE MAAR ÉÉN 

INGREDIËNT AAN HET VOER TOEVOEGT”, ZEGT ELS UIJTERLINDE VAN DENKAVIT INGREDIENTS. ALLE VLEESKAL-

VERENVOEDERS ZIJN SINDS FEBRUARI 2017 UITGEVOERD MET DIT PRODUCT VAN FINSE OORSPRONG. 

Het natuurproduct hars staat in Finland bekend om zijn posi-
tieve werking bij wondgenezing. Het heeft een antimicrobiële 
werking en wordt regelmatig ingezet bij het voorkomen en 
behandelen van doorligplekken bij patiënten die langdurig 
aan het bed gekluisterd zijn. De hars die hiervoor wordt 
gebruikt, zit in tallolie (dennenolie); een product dat wordt 
gewonnen bij het vermalen van naaldhout tot pulp. Tallolie 
bevat harszuren en vetzuren.

Eigen onderzoek
De Finse voerfabrikant Suomen Rehu heeft de olie verwerkt tot 
een gestandaardiseerd product dat wordt ingezet ter bevorde-
ring van een goede darmflora bij onder andere vleeskuikens 
en kalkoenen. Het product wordt onder de naam Progres 
verkocht. De Nederlandse firma Denkavit Ingredients heeft 
het verkooprecht voor dit product voor verschillende Europese 
landen waaronder Nederland en levert het onder andere aan 
vleeskuikenvoerbedrijven.
Dankzij de goede resultaten in de pluimveesector verwacht-
ten de onderzoekers van Denkavit ook positieve resultaten 

in de vleeskalverhouderij. Progres is daarom ingezet op een 
kalverbedrijf waar Denkavit regelmatig voeronderzoek doet. 
Het resultaat was positief. Aan het einde van de ronde wogen 
de karkassen van kalveren die Progres door de melk kregen 3,1 
kg meer dan de controlegroep. Bovendien was de voerconver-
sie 3,3 procent beter. Els Uijterlinde van Denkavit Ingredients 
was aangenaam verrast. “Zodanige verschillen kom je normaal 
gesproken niet tegen in een onderzoek waarbij je maar één 
ingrediënt aan het voer toevoegt.”

Volledige rondeduur
De positieve werking van het middel houdt stand gedurende 
de volledige rondeduur. Kalveren zijn tijdens de proef gewo-
gen bij de start (eind 2015), na zes weken op stal en bij de 

eenmagigen (varkens/kippen) waarbij al goede onderzoeks-
resultaten behaald zijn. Het bedrijf uit Voorthuizen doet op dit 
moment ook onderzoek naar toevoeging van tallolie aan het 
krachtvoer. Het effect van Progres start dan al in de pens. In 
laboratoria is al aangetoond dat de productie van propionzuur 
in de pens toeneemt wanneer tallolie wordt toegevoegd. Dit 
betekent dat de pens efficiënter functioneert en de eiwitbe-
nutting beter is. Op dit moment wordt gezamenlijk met de 
Universiteit van Gent onderzoek gedaan om de werking van 
Progres nog beter in beeld te krijgen.

Groot financieel voordeel
Toevoeging van dit ene ingrediënt kost 1,50 euro per kalf. 
Wanneer 3,1 kg extra karkasgroei wordt omgerekend naar extra 
opbrengst bij een kalfsvleesprijs van 4,75 euro per kg, levert 
het ingrediënt 15 euro per kalf op. Daarnaast is er het voordeel 
van een betere voerconversie. Uijterlinde: “We passen Progres 
nu toe in al onze vleeskalverenvoeders. De komende jaren 
blijven we onderzoek doen om nog meer te weten te komen 
over de positieve werking van harszuren.” g

ONDERZOEKSCIJFERS PROGRES

TOTALE VOERCONVERSIE

KARKASGEWICHT

Dag 0 tot 182 Controle  Progres® Verschil

Opzet gewicht (kg) 43.7 44.0 0.3 kg
Gewicht, 6 weken (kg) 73.1 74.7 1.6 kg
Daggroei, 6 weken (g/dag) 700 730 30 gram
Voerconversie, 6 weken 1.31 1.25 - 0.06
Gewicht dag 182 (kg) 256.4 261.9 5.5 kg
Daggroei, totale periode (g/dag) 1169 1197 28 gram
Totale groei (kg) 212.7 217.9 5.2 kg
Karkas gewicht (kg) 142.3 145.4 3.1 kg
Totale voerconversie 1.82 1.76 - 0.06

ELS UIJTERLINDE

TOTAAL 506 KALVEREN IN HET ONDERZOEK

SLACHTERIJ


