
Meer informatie?
Mail naar info@forfarmers.be of bel met T +32 (0)51 33 57 60
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Na hittestress

•	  Voer na een periode van hittestress nog één 
week 200 gram Univit Buffer/koe/dag.

Hittestress en ernstige hittestress

Management

Huisvesting
•  Zorg voor extra koeling door ventilatoren en/of het  

nathouden van het dak
•  Schenk extra aandacht aan hygiëne van de ligboxen

Watervoorziening
•  Zorg voor voldoende fris en schoon drinkwater
•  Controleer dagelijks of de drinkbakken niet bevuild zijn
•  Verschoon de drinkbakken minstens 2 keer per week 

Beweiding
•  Weid de koeien ’s avonds en ’s nachts en voer in de  

morgen

Stalvoeding
•  Voer ’s avonds of 2 keer per dag
• Schuif het voer regelmatig aan
• Accepteer > 5% restvoer
• Gebruik 1,5 - 2 ltr. Selko TMR per ton voer om broei  
 te voorkomen

Rantsoen 

Algemeen
• Verlaag de maximale krachtvoergift met 1 kg/koe/dag  
 Bij ernstige hittestress: 2 kg/koe/dag
•  Verhoog het natriumgehalte met 50 gram zout/koe/dag
•  Voer 200 gram Univit Buffer/koe/dag
•  Voer 250 gram Glucolac 40 Plus/koe/dag of 250 gram  

Propy Vital Plus/koe/dag. Bij ernstige hittestress:  
400 gram Glucolac 40 Plus of 400 gram Propy Vital Plus

Droge koeien
•  Verlaag de Transitiebrok Top naar maximaal 2,5 kg/koe/dag  

(vaarzen 2 kg). Dit geldt niet voor Transitiebrok Ca-binder
•  Verstrek elke dag vers voer
• Verstrek geen Univit Buffer of RumiBuffer
• Accepteer > 5% restvoer

• Bij ernstige hittestress: stel het droogzetten van koeien  
 uit indien mogelijk

geen hittestress 

•	 Voer in de periode tussen 1 april en 1 oktober  
 standaard 100 gram Univit Buffer/koe/dag.

glucolac 40 Plus
Bevat propyleenglycol en extra  
vitamine B. Geconcentreerde gluco-
gene energiebron die de conditie en 
vruchtbaarheid ondersteunt.
Adviesdosering: 

• 250 gram/koe/dag

•  400 gram/koe/dag  
voor nieuwmelkte koeien geldt 
500 gram/koe/dag

Propy Vital Plus
Bevat geconcentreerde, veilige energie 
in vloeibare vorm. Dit voorkomt 
hittestress en zorgt daarnaast voor  het 
op peil houden van de melkproductie 
en het eiwitgehalte in de melk. 
Adviesdosering:  

• 250 gram/koe/dag

•  500 gram/koe/dag

RumiBuffer
Het hoge aandeel natriumbicarbonaat en 
zeealgenkalk zorgen voor een snelle en 
langdurige buffering in de pens.
Adviesdosering:  
200 gram/koe/dag in de hittestressperiode. 
Let op: blijf dit voeren tot één week na de 
hittestressperiode.

Univit Buffer
Bevat o.a. levende gisten en verschillende 
bufferstoffen waardoor het goed buffert 
bij snel fermenteerbare rantsoenen. Hier-
door herstelt de zuurtegraad in de pens en 
kan pensverzuring worden voorkomen. 
Adviesdosering:  
200 gram/koe/dag in de hittestressperiode. 
Let op: blijf dit voeren tot één week na de 
hittestressperiode.
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