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BODEM PENS



BODEM PENS

30 penspapillen per cm2 
pens

100 miljard micro-organismen 
per milliliter penssap

5000 soorten micro-organismen 
in één hand aarde

4500 kg per ha levend 
gewicht in de bodem

pH +/- 4,8 – 5,5 pH +/- 6,0



BODEM PENS

Voeding is bemesting?!

Melkproductie afhankelijk van 
penswerking

Gewasgroei afhankelijk van 
bodemleven ?

Bemesting is voeding

Bemesten voor verwachte 
opbrengst

Voeren voor verwachte 
melkproductie

Meer bemesten meer 
groei?

Meer voeren meer melk?



BODEMLEVEN

FILMPJE BODEMLEVEN / REGENWORMEN

https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=8&v=n3wsUYg3XV0&feature=emb_
title

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=n3wsUYg3XV0&feature=emb_title


PENSLEVEN

https://www.youtube.com/watch?v=C91bTzF7bSM

https://www.youtube.com/watch?v=C91bTzF7bSM


Hoe voed je de 
bodem(leven) ?



Organische stof:
• Groen bemesters
• Ruige mest
• Bokashi
• Compost
• Kalk
• Gips

• Gesteentenmeel (vb Vulkamin)

Wanneer een graszode 3 jaar of ouder is, wordt jaarlijks 3700 kg 
organische stof aangevoerd dankzij de wortels.





Regenwormen
Regenwormen stimuleren gewasgroei en bacteriën en schimmels doordat ze 
organisch materiaal afbreken.

Strooiselbewoners leven dicht bij de oppervlakte en zetten plantenresten en 
mest om. Ze dragen weinig bij aan de bodemstructuur. 

Pendelaars graven blijvende verticale gangen in de bouwvoor en dragen 
daarmee bij aan goede waterinfiltratie en zuurstofvoorziening. 

Bodembewoners eten zich door de grond en dragen zo bij aan een goede 
bodemstructuur. Ze komen zelden aan de oppervlakte. 

Regenwormen hebben baat bij een voldoende vochtige grond en voldoende 
voedsel.



Schimmels
Mycorrhizaschimmels leven in symbiose met plantenwortels. De plant levert energie 
aan de schimmel, en in ruil daarvoor levert de schimmel voedingsstoffen en water aan 
de plant. 

Aaltjes
Meeste aaltjes zijn niet nadelig voor de plant. Integendeel, ze dragen bij aan de 
stikstofmineralisatie en de ziekte weerbaarheid

Bacteriën
Door hun grote aantallen vormen bacteriën in veel gronden de grootste biomassa 
aan bodemleven. Bacteriën voeden zich met makkelijk afbreekbare organische 
stof. Ze zijn vervolgens prooi voor verschillende jagers die hoger staan in het 
bodemvoedselweb. Hierbij worden nutriënten vastgelegd en vrijgemaakt.



Bodem(leven)kwaliteit

Fysisch Biologisch

Chemisch



Chemische elementen:

Bemesting: N P K en mineralen en sporenelementen.

Hebben chemische elementen  / minerale meststoffen een 
positief effect op het bodemleven ?

Ja via een stimulerend effect op de gewasgroei en daardoor op de 
hoeveelheid organisch materiaal dat dient als voedsel voor het 
bodemleven

Verzurende meststoffen kunnen een remmende werking hebben 
op (de activiteit van) het bodemleven, aangezien de optimum pH 
voor de activiteit van het bodemleven vaak rond 6-7 is gelegen. 



Biologisch:

Mineralisatie (N-organisch)
Organische meststoffen bestaan uit organische verbindingen. In deze 
verbindingen zijn de nutriënten voor de plant gebonden. De vertering en afbraak 
hiervan vindt plaats door samenwerking binnen het bodemleven. Allerlei 
organismen, schimmels en bodemmicroben breken de organische meststoffen af 
tot humus. Daarbij komen de nutriënten vrij beschikbaar voor de plant. Dit proces 
wordt mineralisatie genoemd.

Nitrificatie (N mineraal)
De omzetting van ammonium in nitraat.
Van de ammoniumstikstof die niet direct wordt opgenomen door de plant, wordt 
het grootste deel omgezet in nitraat. Dit gebeurt door nitrificerende bacteriën. 
Wanneer er voldoende zuurstof in de bodem aanwezig is, zetten deze bacteriën 
ammonium om in nitraat.



Fysisch:

Type bodem, de structuur, gehalte aan lucht en water.

Omzetting van Ureum in ammonium en ammonium in 
nitraat. 

Om nitrificatie en mineralisatie te laten plaatsvinden moet 
aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Voldoende temperatuur
Voldoende zuurstof in de bodem
Voldoende vocht in de bodem
Voldoende hoge pH 



Bodem(leven)kwaliteit

Fysisch Biologisch

Chemisch



Hoe voed je 
de koe?



Efficiëntie is de relatie tussen input en output. 

Goede penswerking:

Resultaat van:

- Zuurvorming

- Zuurafvoer

- Neutralisatie



Zuurvorming:

Vorming van vluchtige vetzuren in de pens:

- 70% azijnzuur  (vetproductie)

- 20% propionzuur (melk- en eiwitproductie)

- 10% boterzuur (vetproductie)

Vorming bij afbraak organische stof. 

Pens heeft inhoud van ongeveer 200 liter!



Transitie op pensniveau

VEM behoefte: ~8500 VEM /dag

DS opname: ~12 kg /dag
FOS opname: ~5,5 kg /dag

VVZ productie: ~4,6 kg /dag

Droogstand Lactatie

VEM behoefte: ~27500 VEM /dag

DS opname: ~24 kg /dag
FOS opname: ~14,5 kg /dag

VVZ productie: ~11,1 kg /dag

~40 liter 
schoonmaakazijn!

~95 liter 
schoonmaakazijn!



pH < 5 → acute pensverzuring!
Streefwaarde is pH > 6



Zuurafvoer:

Door absorptie via de penswand:

- Oppervlakte vergroting door penspapillen

- Penspapillen niet overal en variërend in 

grootte:

- Boven → weinig, kort

- Onder → veel, lang en breed

- Groei bij toename aanbod VVZ!



Pensinhoud

Wat gebeurt er bij oppervlaktevergroting:

30 papillen / 1 cm2

Papil 15 x 5 mm

Totaal oppervlak: (15 x 5 )x 2 x 30 = 4500 mm2 → 45 
cm2

→ 45x vergroting van het 
oppervlak!!



Neutralisatie

- Uitwisseling: vluchtige vetzuren uit de pens en 

bicarbonaat in de pens



Voerefficiëntie = pensefficiëntie

Voerefficiëntie = kg meetmelk / 

opgenomen kg droge stof voer

Bijv. koe met 40 kg meetmelk, eet 25 kg 

droge stof → voerefficiëntie van 1,6.

Dus: Zorg voor een optimale 

penswerking. 



Willen we met 

dezelfde kilogrammen 

voer meer melk, of 

met minder 

kilogrammen voer 

dezelfde melk?



Voorbeeld:

Gemiddelde melkkoe van 28 kg melk. VE van 1,35.

(dus voeropname van 20,7 kg droge stof)

Melkprijs: 37 cent per liter

Kosten 1 kg droge stof rantsoen = 20 cent

(60% ruwvoer á 17 cent per kg ds en 40% krachtvoer 
á 25 cent per kg)

Saldo per koe per dag: (28 x 0,37) – (20,7 x 0,20) = 

€ 6,22



Optie 1:

VE van 1,35 naar 1,40: (door meer melk)

Droge stof opname was 20,7 kg.

20,7 x 1,4 = 29 kg melk

Saldo per koe per dag: (29 x 0,37) – (20,7 x 0,20) = 

€ 6,59

Hoger saldo per jaar (100 melkkoeien) 305 x (6,59 –
6,22) x 100 = € 11.285



Optie 2:

VE van 1,35 naar 1,40: (door minder voer)

Melkproductie was 28 kg melk.

28 / 1,4 = 20 kg ds voeropname

Saldo per koe per dag: (28 x 0,37) – (20 x 0,20) = 

€ 6,36

Hoger saldo per jaar (100 melkkoeien) 305 x (6,36 –
6,22) x 100 = € 4.270



BODEM PENS


