
Door klimaatverandering worden onze zomers steeds warmer. Hierdoor neemt het aantal 
dagen per jaar dat een geit hittestress ervaart toe. De risico’s zijn: een lagere melkproductie, 
een verminderde vruchtbaarheid en een grotere kans op pensverzuring en klauwproblemen. 
Met onze hittestress aanpak zijn deze risico’s gelukkig voor een belangrijk deel te voorkomen. 
Wij helpen u in 10 stappen op weg naar minder hittestress.

IN 10 STAPPEN 
NAAR MINDER 
HITTESTRESS 
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1. STIMULEER VOEROPNAME
• Zorg voor een smakelijk, voldoende

geconcentreerd rantsoen
• Voer 2 x daags
• Accepteer meer restvoer
• Zorg dat uw geiten voldoende zout krijgen

2. VOORKOM BROEI
• Voorkom broei aan het voerhek met

een broeiremmer in de voermengwagen
of voerkeuken

• Ons assortiment broeiremmers bestaat uit:
» Selko TMR
» Proprionzuur
» Kaliumsorbaat

3. ZORG VOOR VOLDOENDE VERS
EN SCHOON DRINKWATER

• Voldoende drinkbakken (1 per 40 melkgeiten)
• Plaatsen van een waterbak direct na de melkstal
• De wateropname stijgt bij matige hittestress al

met ca 40%
• Melkgeiten drinken bij warm weer gemiddeld

12 liter water per dag, afhankelijk van de productie
• Vers en schoon water bevordert de wateropname,

de voeropname en de temperatuurregeling

4. BEPERK VOERWISSELINGEN
• Voerwisselingen zorgen voor veranderingen

in pensfermentatie
• Verandering in pensfermentatie vraagt

gewenning en kan stress opleveren

5. HOUD DE PENS GEZOND
• Kies een passende pensbuff er

» Levende gist
» Buff er
» Natriumbicarbonaat

• Zorg voor voldoende makkelijke verteerbare 
ruwe celstof

• Voorkom selectie aan het voerhek

6. ONDERSTEUN DE ENERGIEHUISHOUDING
• Voer voldoende energie, de energie is nodig

om de lichaamstemperatuur te koelen

7. ZORG VOOR OPTIMALE HUISVESTING
• Tijdig de potten uitmesten voor de hygiëne,

infectiedruk in de stal en de opstijgende warmte
vanuit het strooisel.

• Na het legen van de potten eerst desinfecteren
met kalk en vervolgens nieuw stro

• Voor elk dier een vreetplek.
• Voldoende goed bereikbare drinkplekken
• Geen behandelingen en dieren zo min

mogelijk opdrijven

8. CREËER VOLDOENDE LUCHTBEWEGING
• Zorg voor voldoende verse luchtinlaat
•  Gebruik ventilatoren voor meer luchtbeweging
• Zorg ook voor luchtbeweging/verkoeling in de

wachtruimte

9. EXTRA VERKOELING IS WELKOM
• Vernevel water om de dieren te koelen
• Besproei het dak voor extra afkoeling

10. RUST IN DE STAL
• Beperk zoveel mogelijk werkzaamheden in

de stal tijdens een hitteperiode

Zomeractie 2021

‘GRATIS SOFTSHELL 
JAS BIJ AANKOOP 
ZOMERPRODUCTEN’
Met deze producten ondersteunt u uw 
melkgeiten tijdens de zomermaanden:
13455 – bu� er
13457 – CoolCow

Daarnaast is bu� er 
opgenomen in de 
pakketten: 
18035 – hittestress
18036 – hittestress extra

Voor iedere aankoop van 
bovenstaande producten 
ter waarde van € 750  
(excl BTW) ontvangt 
u van Voergroep Zuid
GRATIS deze prachtige Softshell jas*.
Geef bij het bestellen direct uw maat door.

* De shoftshell-jassen worden uitgeleverd na de actieperiode.
Deze actie loopt tot 31 augustus 2021.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE
 https://www.voergroepzuid.nl/diervoeding/geiten/melkgeiten/hittestress

https://www.voergroepzuid.nl/diervoeding/geiten/melkgeiten/hittestress

