
Powerstart Koedrank  

Aanvullend diervoeder voor melkvee 

 

Wat is Powerstart Koedrank? 

Powerstart Koedrank is een nieuw product voor de verse, net afgekalfde koe. Powerstart Koedrank 

levert snel beschikbare energie op het moment dat het dier dat nodig heeft. 

Wanneer en hoe geeft u Powerstart Koedrank?  

Los ½ tot 1 kg Powerstart Koedrank op in 15 liter water van rond 40 ᵒC (handwarm). Bied deze 

oplossing direct na afkalven aan de koe aan; op dit moment heeft het dier vaak dorst. Indien het dier 

weinig dorst heeft verdient het aanbeveling de oplossing toe te dienen door middel van een 

drenchsysteem om de opname te garanderen. Bied daarna nog 15 liter lauw water aan om te 

voldoen aan de vochtbehoefte van het dier. Door lauw water aan te bieden gaat het dier vaak sneller 

drinken dan van (te) koud water.  

Indicatie en voordelen van Powerstart Koedrank  

Powerstart Koedrank herstelt de vocht- en electrolytenbalans en zorgt er daarmee voor dat het dier 

blijft eten. Het product zorgt door de snel beschikbare energie voor een goede bloedsuikerspiegel en 

helpt daardoor ketose te voorkomen. Doordat Powerstart Koedrank tevens de pensflora helpt 

stabiliseren worden een goede vertering en maximale droge stof opname bevorderd. De bevordering 

van de juiste pensflora draagt ook bij aan het handhaven van de juiste pH, waardoor pensverzuring 

wordt voorkomen en de voerefficiëntie toeneemt. Het verstrekken van 30 liter water direct na 

afkalven vermindert de kans op uitdroging, lebmaagverplaatsingen en aan de nageboorte blijven 

staan.   

 

Verpakking: plastic emmer met een inhoud van 10 kg 

Opname: ½ - 1kg per koe 

 

  



 

 

Powerstart Koedrank 

Eigenschappen Functies Voordelen 
 

• Snel vrijkomende energie 
• Drie soorten energie 
• Dextrose, weipoeder en 

llactose 

• Helpt ketose te voorkomen 
 

 

• Zorgt voor snelle en hoge 
bloedsuikerspiegel 

 

• Bevat elektrolyten 
 

• Herstel elektrolytenbalans 
 

• Compenseert voor verlies van 
elektrolyten bij afkalven 

• Handhaaft de eetlust 
 

• Koe gaat vetreserves later 
aanspreken 

• Helpt ketose te voorkomen 

• Betere opname ruwvoer 
• Betere opname droge stof 
 

• Snel vrijkomende calcium-
verbinding (20 gram/kg) 

• Helpt Melkziekte te 
voorkomen 

 

• Komt snel vrij op pensniveau 
• pH neutraal in de pens 
• Neutrale smaak 

• Snelle opname van 15-30 liter 
water samen met het product 

• Uitdroging wordt voorkomen 
• Eetlust wordt gehandhaafd 
 
 

• Vochttekort en vochtverlies 
door afkalven snel aangevuld 

• Goede smaak bevordert 
opname van water 

 


