
 

 

WAT IS DIAMOND V? 
 

DIAMOND V is een mix van producten (metabolieten) die door gisten zijn gemaakt. In 
Diamond V zitten verschillende metabolieten met elk een eigen positieve werking in de 
pens. Diamond V stimuleert de pensbacteriën die zich bezig houden met de vertering van, 
en de benutting van het voer. Dit betekent dat uw koeien het voer beter verteren en het 
efficiënter wordt omgezet in melk. 
  
Tijdens het inkuilproces moet de PH snel omlaag voor een goede conservering van 
ruwvoeders. Daardoor bevat een goed geconserveerde gras- of maiskuil vaak een hoger 
aandeel melkzuur. Melkzuur heeft een lage PH en kan daardoor pensverzuring veroorzaken. 
Verder kan een koe de voederwaarde van het melkzuur alleen benutten als het eerst wordt 
omgezet in propionzuur. In de pens wordt dat gedaan door de lactaat gebruikende 
bacteriën. Diamond V zorgt voor meer lactaat- gebruikende bacteriën in de pens waardoor 
er minder kans is op pensverzuring en het melkzuur sneller en efficiënter wordt omgezet in 
propionzuur. Propionzuur wordt via de penswand opgenomen in het bloed en wordt in de 
lever omgezet in glucose en lactose. Veel lactose betekent meer melk.  
Hieronder ziet u welke bacteriën in de pens worden gestimuleerd. Daarnaast worden enkele 
ziekteverwekkers (Pathogenen) onderdrukt wat positief is voor de gezondheid van uw vee. 
 

 
 

Diamond V kan geperst worden in mengvoeders of toegevoegd worden aan meelmengsels, 
of mineralen. Daarnaast kan het product ook zonder problemen toegepast worden in TMR 
rantsoenen waaraan een broeiremmer in de zomer wordt toegevoegd.  

 
Ervaar de voordelen van de inzet van Diamond V  zoals een hogere melkproductie met 
daarbij een verbetering van de voerefficiëntie en een gezondere veestapel. 

 

Diamond V is zowel nationaal (o.a. op de Schothorst) als internationaal op zeer vele 
onderzoeks- instellingen getest en beproefd. Hiermee onderscheidt Diamond V zich van vele 
andere producten. 

Kortom: Haal meer uit uw voer met Diamond V 

 


