MELKVEE IN DE ZOMER
Hittestress, wat u wél en níet moet doen!
Boven de 21 °C heeft een koe al last van de warmte. Belangrijk naast de temperatuur zijn
luchtvochtigheid en de windsnelheid. Een hoge luchtvochtigheid en een lage windsnelheid
zorgen ervoor dat de koe nog sneller last heeft van hittestress. Met hittestress gaan koeien
minder voer opnemen en is er kans op pensverzuring wat resulteert in een lagere melkproductie,
klauwproblemen en uierontsteking.

Huisvestiging
•	
Voorkom stress in de stal en drijf de
dieren zo min mogelijk bij elkaar.
•	
Pas zoveel mogelijk ventilatie toe.
•	
Voer de ventilatie stapsgewijs op
naarmate de temperatuur stijgt
(voorkom grote temperatuurschommelingen in 12 uur.)
Luchtverplaatsing zorgt ervoor dat de
koeien zichzelf kunnen afkoelen.
•	
Besproei het dak met water. Door
te besproeien neemt het water
de warmte van het dak op. De
temperatuur onder het dak neemt
daardoor enkele graden af zonder dat
de luchtvochtigheid toeneemt.
•	
Blindeer lichtplaten en ramen waardoor
deze minder hitte afgeven.
•	
Boxen en strooisel zijn de nummer 1
voor het beheersen van het celgetal in
een warme periode. Houd daarom de
boxen droog en ververs regelmatig het
strooisel. Daarnaast kunt u regelmatig
ontsmetten met bijvoorbeeld
ontsmettingskalk of een kleimineraal.
•	
Indien u de koeien weidt probeer deze
‘s nachts te weiden voor een betere
voeropname in de wei en de stal
‘s nachts af kan koelen.

Drinkwater voorziening
•	
Koeien drinken bij warme dagen tot
wel 50 % meer.
•	
Zorg in de stal voor één snel drinker
(20 liter per minuut) per 15 koeien
of één voorraadbak (30/50 liter per
minuut) per 20 koeien.
•	
In de weide moeten 10 % procent van
de koeien tegelijk kunnen drinken met

een capaciteit van 20 liter per minuut.
•	
Zorg hierbij ook voor dat de
waterbakken vers zijn dus regelmatig
schoongemaakt worden!
•	
Drinkwater is tevens cruciaal voor het
beheersen van het celgetal in een
warme periode.

Voeropname stimuleren
•	
Stimuleer de droge stof opname door
vaker te voeren. Voer tweemaal daags,
net voor de koelere momenten van
de dag.
•	
Accepteer meer restvoer en haal dit
minimaal elke dag weg.
•	
Voorkom broei aan het voerhek door
het toepassen van een broeiremmer en
zorg voor voldoende voersnelheid bij
de voeropslag.

Rantsoen aanpassingen
•	
In onderstaande tabel vindt u een
overzicht voor het advies van het
verstrekken van een buffermineraal.
Temperatuur
Standaard

Advies buffermineraal
50-100 gram

20 °C

150 gram

25 °C

200-250 gram

	Een combinatie van bufferende
mineralen geeft de beste
ondersteuning aan de koe.
De Valk Wekerom heeft deze
verschillend werkende buffermineralen
in de fabriek en kan de juiste
combinatie maken in het krachvoer en
rantsoen.
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Het is belangrijk om in vijf dagen op en af
te bouwen met het buffermineraal voor
een optimale penswerking.
•	
Zorg ervoor dat de koeien extra kalium,
natrium, antioxidantia (vitamine A,
vitamine E, selenium, koper, zink)
binnen krijgen. Dit kan door middel
van het toepassen van het
Pro act mineraal.
•	
Bij pensfermentatie ontstaat veel
warmte. Voorkom daarom ‘onnodige’
fermentatie door het beste ruwvoer te
bewaren voor de moeilijkste periode.
-	Graskuil: Makkelijk verteerbaar
(hoge VCOS) en veel WDVE.
-	Maiskuil: voldoende bestendig
zetmeel.
•	
Verhoog de nutriëntdichtheid van het
rantsoen om de lagere voeropname te
compenseren.
-	Energie: Het voeren van pensbestendige vetten zorgt voldoende
energie op darmniveau.
-	Eiwit: Voer meer WDVE om
de aminozuurbehoefte op de
darmniveau te dekken. Uw De Valk
Wekerom voeradviseur kan het
juiste WDVE niveau in uw rantsoen
berekenen.
•	
Presto: Deze luxe voerlijn van De Valk
Wekerom bevat extra ondersteuning
voor hoogproductieve koeien. Hierdoor
krijgt de koe een extra zetje in de rug
om de warme dagen door te komen.

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

