Koeien airco in de stal
Verfrissend, in deze ongekend warme tijden toch
nog wat verkoeling geven aan de koeien. Voor
deze hitte periode is dit natuurlijk niet meer te
realiseren maar onze zomers zullen er voorlopig
vast niet koeler op worden.
Goede ventilatie en een vernevelingssysteem
kunnen voor uw koeien echt een verschil maken.
Als uw koeien het echt te warm hebben deze
dagen dan kan ook de waterslang al uitkomst bieden. Maak ze gerust helemaal nat, hier
knappen ze snel van op!

Van harte uitgenodigd - lunchbijeenkomst transitie – nu
inschrijven!
Op woensdag 22 augustus organiseren we een lunchbijeenkomst over de transitieperiode bij
melkvee. Transitie specialist én melkveehouder Martin Brandsma, werkzaam bij Elanco, zal u
tijdens een verzorgde lunch bijpraten over optimalisatie van de droogstand en de overgang
naar lactatie.
Deze ontzettend belangrijke periode legt de basis voor een probleemloze start na afkalven met
aansluitend een maximale melkgift. Martin Brandsma gaat in op risico’s en hoe deze zoveel
mogelijk te omzeilen. De lezing begint om 12:00 uur en zal anderhalf à twee uur duren.
Aanmelden kan per:
• Mail - info@dierenkliniekvechtdal.nl
• Telefonisch - 0523 266 066
• Aan de balie.

Ruwvoeropname

De aanhoudende warmte heeft ervoor gezorgd dat de meeste koeien weer op een bijna volledig
stalrantsoen staan. Het stimuleren van voldoende ruwvoeropname is bij deze temperaturen
cruciaal om productie en gehaltes op peil en de koeien gezond te houden.
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In onze vorige nieuwsbrief en die van diverse voerleveranciers stonden tips om koeien met dit
weer te ondersteunen. Links- of rechtsom is het doel om de koeien aan het vreten te houden.
Of dit ook lukt is in de stal met het blote oog goed te zien; de koeien hebben een volle pens en
een goede herkauwactiviteit.
Broeiend en onsmakelijk voer is nogal eens de oorzaak van een te lage voeropname. Tweemaal
daags voeren, meer restvoer accepteren en eventueel het toevoegen van een broeiremmer
maakt een wereld van verschil!
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