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Wat is hittestress?

Ventilatie

21°C

24°C

29°C

36°C

39,5°C

40°C

39°C

38,5°C

-1l tot -3l

-0,5l tot -1l

optimale
melkproductie

geen verlies
van

vruchtbaarheid

-3l tot -4l

daling

sterke
daling

levensbedreigend

lichte
daling

41°C

relatieve luchtvochtigheid

60% 70% 80%

We spreken over hittestress bij rundvee zodra hun lichaamstemperatuur en
ademhaling begint te stijgen als gevolg van hitte. Niet alleen temperatuur,
maar ook luchtvochtigheid speelt daarin een rol. Hoe warmer of vochtiger,
hoe lastiger de koe het heeft. Als mens ondervinden we pas vanaf 26°C de
eerste negatieve effecten van hitte, de koe ondervindt dat vanaf 21°C. Dat is
meteen ook één van de belangrijkste redenen waarom hittestress nog vaak
onderschat wordt.

De hoge warmteproductie van de koe
versterkt de hittestress. Zo produceert een
hoogproductieve koe evenveel warmte als
een elektrisch vuurtje! Wanneer ze in hun
ligbed of in de wachtruimte zijn, is het
bovendien extra moeilijk om deze warmte
kwijt te raken.

De thermometer hiernaast toont de
effecten van hittestress wanneer je geen
maatregelen neemt. De daling in
melkproductie is zeer snel te zien, terwijl de
schade aan vruchtbaarheid en klauwen pas
maanden later zichtbaar wordt.

Ventilatie is de eerste stap bij de
bestrijding van hittestress. Ze voert de
warme, vochtige lucht af. Ligbedden en
wachtruimtes zijn belangrijke plaatsen
om te ventileren. Ons gamma bevat
kwalitatieve, duurzame ventilatoren
met voor elk staltype een oplossing.



Aansturing

Soaking
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Cowcooling gaat nog een stap verder en biedt naast ventilatie ook een
compleet soakingsysteem aan. Met de combinatie van soaking en ventilatie
behoort hittestress voorgoed tot de verleden tijd.

Een centrale regelaar die zowel de ventilatie als de soaking kan aansturen zorgt
voor een duidelijke en gebruiksvriendelijke bediening. De temperatuur voor
ventilatie en soaking zijn apart in te stellen. Verder wordt ook het aantal
soakingcycli per uur automatisch geregeld. Hoe warmer, hoe vaker per uur de
koeien nat worden gemaakt. Dat zorgt voor een efficiënt gebruik van energie en
water.

Soaking is het natmaken van de koe met grove
druppels en mag niet verward worden met het
vernevelen van water onder hoge druk. In ons
Belgisch klimaat is soaking veruit de beste optie
om koeien af te koelen. Soaking gebeurt aan het
voerhek of in de wachtruimte.

Onderstaande illustratie toont het effect van verschillende koelsystemen bij een
temperatuur van 30°C in de stal. Ventilatie heeft effect, maar kan de koeien niet
meer voldoende afkoelen. Soaking zorgt voor efficiëntere afkoeling, terwijl de
combinatie van soaking en ventilatie ervoor zorgt dat er geen hittestressmeer is.
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