
Leghennen hebben geen zweetklieren. 

Ze moeten hun warmte afvoeren via de 

huid en ademhaling. Hoge temperaturen 

en een hoge luchtvochtigheid kunnen 

dit proces negatief beïnvloeden, wat 

tot hittestress kan leiden bij kippen. 

Voldoende luchtverversing en voldoende 

ventilatiecapaciteit zijn daarom erg 

belangrijk. Tegelijkertijd is het belangrijk 

dat uw hennen onbeperkt toegang 

hebben tot vers en koel water.

 

Hittestressmix
Wij raden u aan om tijdens een 

hitteperiode uw hennen te ondersteunen 

met hittestressmix dat vitamine C en 

elektrolyten bevat. Vitamine C is één 

van de antioxidanten die door een 

hen zelf aangemaakt kan worden. 

Echter, bij hittestress wordt vitamine C 

versneld verbruikt en kan een relatief 

tekort ontstaan. Hittestressmix vult het 

elektrolytentekort aan dat is veroorzaakt 

door het hijgen van de hen. Electrolyten 

zorgen er bovendien voor dat het bloed 

minder verzuurt. Met deze toevoegingen 

voorkomt u dus stress in uw koppel 

en ondersteunt u de weerstand en 

calciumhuishouding van de hen. 

Hittestressmix is ook uitstekend geschikt 

voor opname via het drinkwater, 

dosering 2 kg/kuub.

Herstellen
Ook bij lagere temperaturen is het juist 

van belang om de tekorten die ontstaan 

zijn in uw leghennen aan te vullen. 

Hiervoor kunt u de hennen ondersteunen 

met extra vitamines en voederfosfaat / 

monocalciumfosfaat. Daardoor kunnen 

ze weer herstellen en worden problemen 

met de eischaalkwaliteit zo goed mogelijk 

voorkomen.De Valk Wekerom beschikt 

over de volgende toevoegingen:

REGULIERE VOEDERS:

Toevoeging: Code: Dosering:

Hittestressmix 7602 3 kg/ton

Vitamine C 7472 0,25 kg/ton

Vitavalk 7339 2 kg/ton

Voederfosfaat 5171 5 kg/ton

AD3E 7609 2 kg/ton

BIOLOGISCHE VOEDERS:

Toevoeging: Code: Dosering:

Vitamine C 51020 0,25 kg/ton

Vitaspor 55301 5 kg/ton

Monocalcium-
fosfaat

51138 5 kg/ton

Uw adviseur staat u graag te woord voor 

aanvullend advies!
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Meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op 
met onze sectorspecialisten.

HITTESTRESS, WAT U  
WÉL EN NÍET MOET DOEN!
Bij warm weer kan in een pluimveestal de temperatuur 

oplopen tot boven de 35 °C. Met extra maatregelen 

kunt u ervoor zorgen dat uw pluimvee deze stressvolle 

periode zo goed mogelijk doorkomt.

LEGPLUIMVEE IN DE ZOMER


