WEES VOORBEREID OP EEN WARME TIJD

Laten we het dit jaar
anders doen!
Als geëxporteerde Nederlandse vaarzen het zelfs in de
woestijn zeer goed kunnen doen, moet een hittegolf toch
ook voor een modern melkveebedrijf in Nederland te
overkomen zijn? In de Herkauwer van februari gaven we u
tips om al voorbereidingen te treffen voor een stabiele
productie en gezonde koeien door de zomer heen. In dit
nummer geven we nog meer tips.

•
•

De lacterende koe wordt vaak met een ‘topsporter’ vergeleken,
vanwege de grote prestaties waarbij veel warmte vrijkomt.
Terecht dat naar deze koeien veel aandacht uitgaat, maar dan
bestaat het risico dat droge en afkalvende koeien onterecht
minder aandacht krijgen bij voorkomen van hittestress.

•
•

Huisvesting aanpakken
Begin als eerste de huisvesting van de droogstandsgroep en de
afkalfplekken extra ruim, comfortabel en koel te maken.
Optimale voeropname, lichaamsbeweging, een rustige en fijne
ligplek zijn topprioriteit als u weinig problemen rond het afkalven en opstarten wilt en een maximaal renderende melkkoe. En
ook niet onbelangrijk: onderzoek heeft aangetoond dat een kalf
uit een koe met hittestress in de laatste drie weken van de
dracht, vaker ziek is en als vaars minder melk geeft dan een kalf
van een hoogdrachtige koe van hetzelfde bedrijf, die actief koel
is gehouden.
Meer tips
Sommige maatregelen zijn ingrijpende investeringen, andere
zijn ook betrekkelijk eenvoudig. Overweeg eens serieus wat er
op uw bedrijf nodig zou zijn en of dat echt zo ver van uw bed is
als u misschien in eerste instantie denkt. We geven een aantal
praktische suggesties. Bespreek deze ook met uw dierenarts en
andere bedrijfsadviseurs.
Voeropname topprioriteit
• onbeperkt smakelijk voer;
• tweemaal daags vers voeren;
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écht schone voergoot;
ruime toegang tot voer, een vreetbreedte van meer dan
zeventig centimeter per koe;
extra pH-bufferende stoffen, zoals bicarbonaatzout;
bij dalende drogestofopname de voedingswaarde per kg ds
verhogen in overleg met de voeradviseur.
Onbeperkte opname van goed drinkwater
onbeperkt en goede kwaliteit van drinkwater;
minimaal twee drinkplekken per groep, ook voor kleine
groepen zoals de droogstand;
ver genoeg uit elkaar, vanwege de rangorde;
ruime frisse voorraadbakken of toevoer van minimaal vijftien tot twintig liter per minuut en geen gebruik van
klepelbakjes;
totaal meer dan zeven centimeter drinkbreedte per koe en
minimaal één drinkbak per dertig koeien.
Verkoeling
geïsoleerde daken of het dak nathouden en lichtplaten
afschermen tegen direct zonlicht, ruim dakoverstek;
voldoende ventilatiecapaciteit;
ventilatoren bij droge koeien en afkalfplekken, volgens deskundig advies gepositioneerd;
ventilatoren schoonmaken voor maximale capaciteit;
watersprinklers, altijd in combinatie met ventilatoren;
denk vooral aan de wachtruimte waar koeien dicht op
elkaar staan en achter het voerhek;
Siësta-beweiding, de koeien op het heetst van de dag
opstallen.
Overige suggesties
veel lig- en loopruimte voor droge koeien zorgt voor minder
stress;
als hittestress niet goed te voorkomen is, zomerkalvende
koeien en vaarzen één tot twee weken eerder droogzetten;
vliegenbestrijding.

