Hittestress-aanpak
Hittestress en ernstige hittestress
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Management

Rantsoen
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Huisvesting

Algemeen

ernstige hittestress
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•	Zorg voor extra koeling door ventilatoren
•	Houd eventueel het dak nat, als er een dakgoot aanwezig is
•	Beperk directe lichtinval, bijvoorbeeld door het kalken van
•

hittestress
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•	Stel ruim voldoende fris en schoon drinkwater beschikbaar
• Zorg voor drinkwater bij of direct na uitloop van de melkstal

geen hittestress
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Voermanagement

Nederlandse omstandigheden
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Geen hittestress

Na hittestress

•

•

Voer in de zomermaanden standaard 10 gram
Univit Capri/geit/dag.

lichtplaten
Zorg voor weinig mestvoorraad in de pot

• Monitor dagelijks de voeropname
•	Verlaag de maximale krachtvoergift met 0,1- 0,2 kg/geit/dag
•	Bied meer en zeer smakelijke structuur aan
•	Voeg 10 gram zout/geit/dag toe aan het rantsoen
•	Voer 30 gram Univit Capri/geit/dag

Watervoorziening
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•	Voer ‘s morgens en ‘s avonds en minder op het midden van
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•
•
•

Natriumbicarbonaat

RumiBuffer (15061)

Univit Capri (15031)

Snelwerkende pensbuffer met beperkte werkingsduur.
Adviesdosering:
30 gram/geit/dag in de hittestressperiode.
Let op: blijf dit voeren tot één week
na de hittestressperiode.

Mengsel van buffers (50% zeealgenkalk en 50% natriumbicarbonaat/
krijt/magnesiumoxide) mét
B-vitaminen. Alternatief voor enkelvoudige buffers. Buffercapaciteit
komt geleidelijk vrij, waardoor de
pens-pH gedurende langere periode
stabiliseert.
Adviesdosering: 30 gram/geit/dag

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

de dag
Accepteer meer restvoer
Gebruik Selko TMR om broei te voorkomen door het op het
snijvlak van de kuil te sprayen (300 ml/vierkante meter)
Voeg 5 liter Glucoflow per 100 geiten aan het voer toe

Algemeen

Voer na een periode van hittestress nog één
week 30 gram Univit Capri/geit/dag.

•

Geef de geiten zoveel mogelijk rust, voorkom stress
(bijv. bekappen, enten, rantsoenwisseling, bok erbij)
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Natriumbicarbonaat

NL-30.70.1006-V3

Meer informatie?
Neem contact op met uw specialist, dealer of de Klantenservice Herkauwers (herkauwers@forfarmers.eu of +31 (0) 88 024 8010)

RumiBuffer

Univit Capri

Selko TMR

Glucoflow

Voorkomt broei aan het voerhek en
de kuil, waardoor het rantsoen fris
en smakelijk blijft. Dit zorgt voor een
hogere drogestofopname tijdens
hittestress en verbetert daarmee de
productie en conditie.
Adviesdosering:
2 liter/ton of 300 milliliter/m2

Bevat energie én bevordert de
smakelijkheid van het ruwvoer, dit
stimuleert de ruwvoeropname en
ondersteunt daarmee de productie.
Glucoflow is het beste door het voer
te mengen, maar kan eventueel ook
via een gieter over het voer verstrekt
worden.
Adviesdosering:
5 liter/100 geiten.

