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MAATREGELEN
 WATERVOORZIENING:

•  Schoon en fris drinkwater

 o Gebruik bron en/of leidingwater

 o Bakken wekelijks schoonmaken

•  Voldoende drinkbakruimte 

•  Locatie drinkbakken:

 o Dichtbij of in de looproute naar het voerhek

 o Na de melkstal

 o  Afstand tussen drinkbakken minder dan 15 

meter

•  Sluit warmteterugwinning af

 ALGEMEEN MANAGEMENT:
• Voorkom overbezetting in de stal 

• Extra hygiënemaatregelen in de stal:

 o Schone en droge boxen/afkalfstal

 o  Geen mest op rooster, voorkomt 

vliegenoverlast

• Vanaf 19°C beginnen met ventileren

•  Waterverneveling alleen wanneer een ruimte 

goed geventileerd wordt met droge lucht

• Koel het dak door watersproeiers

•   Voorkom andere stressfactoren. 

Bijv. klauwenkappen

 VOERMANAGEMENT:
•  Zorg voor een goede kwaliteit en smakelijk 

ruwvoer:

 o  Verhoog de voerfrequentie zodat het 

voer smakelijk blijft. 

(minimaal 2 maal daags voeren)

 o Voorkom broei en accepteer meer restvoer

• Schone voerbak/voergoot

•  Voldoende voersnelheid 

(minimaal 2 meter per week)

•  Gebruik broeiremmende middelen 

(bijv. 1,5-2 ltr propionzuur per ton voer of 

Selko TMR)

•  Voorkom ingrijpende rantsoenwisselingen 

tijdens de hitteperiode.

• Zorg voor voldoende vreetplaatsen.

•  Weid of voer de koeien tijdens de koelere 

periodes van de dag. 

•  Wanneer er geen schaduwplaatsen in de

weide → koeien binnen houden.

•  Voer geheel (of gedeeltelijk) gemengd om 

selectie tegen te gaan.

 GEVOLG HITTESTRESS:
•  Productieverlies

  o 3,9kg/koe/dag

  o 2,7kg/koe/dag

  o 1,1kg/koe/dag

Natriumbicarbonaat:
- 150 – 200gr/koe/dag
- Tot één week na periode van hittestress

Of:

Buffer:
- 100gr/koe/dag
- Tot één week na periode van hittestress

Aanvullend voer
Pro-Fit:  

- Kan ter vervanging van standaard mineralen 
- Extra gezondheidsboost

WANNEER TREEDT HITTESTRESS OP?

ASSORTIMENT
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