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Met de voorspelde temperaturen van boven de 30°C is waakzaamheid geboden voor de dieren. Hittestress is
nefast voor het dierenwelz n met zelfs een verhoogde kans op sterfte. Ook de inspectiedienst Dierenwelz n zal
t dens deze warme periode extra aandacht besteden aan het welz n van de dieren, meldt het departement
Omgeving. Alvast enkele aandachtspunten en tips.
Lees meer over: dierenwelz n

Hittestress is schadel k voor dieren, verhoogt de kans op sterfte en zorgt voor een daling van de productie. “Daarom is het
belangr k om de dieren geregeld te controleren om t dig signalen van hittestress te detecteren”, klinkt het b het departement
Omgeving. Het w st op de parameters zoals een verhoogde ademhalingsfrequentie, oversterfte b pluimvee of erg rood of net
erg bleek kleur van sl mvlies b varkens en runderen. Enkele tips op een r tje:

Schaduw en stalisolatie voor koeien

Zowel melkkoeien als vleesvee kunnen last hebben van de warmte. Koeien voelen zich op hun best tussen de -5 en 18 graden
Celsius. Al vanaf 21 graden heeft een koe last van de warmte. Een hogere luchtvochtigheid versterkt dit effect nog. Hittestress
zorgt ervoor dat de koeien minder voer opnemen en vaker bl ven staan in plaats van te gaan liggen - staand kunnen ze hun
warmte makkel ker kw t. Zowel hun melkproductie als hun weerstand gaan erop achteruit. Dat maakt de koeien dan weer
gevoeliger voor een uierontsteking. De nasleep van hittestress kan bovendien tot zes weken duren.
Zorg voor aangepaste koeling van de stal t dens warme dagen door een goede dakisolatie en het plaatsen van
ventilatoren.
Hou de bezetting van de stal lager, dat helpt om de koeien koel te houden.
Als het echt te warm bl ft, kan je de brandweer inschakelen om het dak van de stal te besproeien met koud water.
Als je koeien op de weide lopen, zorg er dan voor dat ze in de schaduw kunnen uitrusten en toegang hebben tot vers
drinkwater. Bomen z n een must, maar ook een schuilhok kan soelaas bieden.

Tips voor varkens
Ook varkens hebben snel last van de warmte, z het niet zo snel als de koeien. De hoogste kritische temperatuur neemt af b
toenemend lichaamsgewicht: 25°C b een gewicht van 25 kilo en 20°C b een gewicht van 100 kilo. Varkens hebben geen
functionele zweetklieren en vanaf 25 à 27 graden – afhankel k van de luchtvochtigheid – voelen ze zich minder op hun gemak.
H gen is dan ook een eerste teken van hittestress. Ook languit liggen, om zoveel mogel k de koelte van de vloer te voelen, kan
duiden op hittestress.
Zet varkens t dens warme dagen in kleinere groepen b elkaar. Zo is er meer grondoppervlak om de warmte weg te
kr gen.
Verplaats het voederen of spenen naar het koelste moment van de dag.
Plaats een vernevelaar om de temperatuur in de stal naar beneden te kr gen.
Kalk de ramen van de stal gedurende de zomerperiode wit. Daarmee verminder je de directe inval van zonlicht.
Pas het voer van de dieren aan. De effecten van hittestress zouden minder worden wanneer de varkens een eiwitarmer
dieet gevoederd kr gen.
Los daarvan bl ft de toegang tot fris en vers water een must om je varkens de warme dagen door te helpen

Goed stalklimaat troef voor kippen
Kippen vertonen duidel ke symptomen wanneer ze te l den hebben onder hittestress. Ze kunnen niet zweten, dus zullen ze
met open bek h gen om hun overtollige warmte kw t te raken. Daarnaast proberen ze ook hun vleugels te spreiden en hun
verenkleed open te zetten om op die manier warmte te verliezen. Hittestress b kippen kan gevaarl k z n, want door hun
verhoogde ademhaling verandert de pH van hun bloed, wat hartproblemen kan opleveren.
De normale lichaamstemperatuur van kippen bevindt zich rond de 41,5°C. Algemeen wordt aangenomen dat de
lichaamstemperatuur van braadkippen b een staltemperatuur van 33-34°C sterk st gt. Wanneer de lichaamstemperatuur de
grens van 44°C heeft bereikt, is er vaak geen weg meer terug en zal de kip sterven. Een goed stalklimaat is dus erg belangr k
t dens hete dagen.
Begin op t d te koelen. Eens de stal te warm is, is het moeil k om de temperaturen in de stal nog naar beneden te kr gen.
Werk met een lagere bezetting. Tussen de kippen loopt de temperatuur immers nog hoger op waardoor ze hun overtollige
warmte moeil ker kunnen afgeven.
Laad de dieren t dens de zomer meer uit of vervroeg de slacht.
Ook in kippenstallen kan nevelkoeling of het natmaken van het dak een verkoelend effect hebben.
Schakel over op beperkt voederen. De kr gen dan op de koelste uren van de dag eten en nadien worden de voederl nen
een t dje opgelierd. De groei zal dan t del k wat minder z n, maar dit weegt zeker niet op tegen de verhoogde kans op
uitval die je anders hebt.
Daarnaast is ook fris water een must, want door al het h gen, verliest een kip veel vocht.
Verder kan er nog vitamine C, natriumbicarbonaat, of een speci ek ‘hitte’-pakket worden toegediend aan de dieren via het
drinkwater. Dit biedt bescherming tegen celschade en helpt om de pH te stabiliseren.
Kippen die buiten vertoeven, zoeken de koelte op onder struiken of langs een muur. T dens warme dagen eten ze veel
minder, maar drinken ze des te meer. Zorg er dus voor dat ze alt d vers en koel drinkwater hebben en in de schaduw een
stofbad kunnen nemen.

Aandachtspunten t dens transport
Transporten van meer dan 8 uur z n verboden als de buitentemperatuur meer dan 30°C bedraagt, behalve wanneer het
vervoermiddel uitgerust is met actieve koeling.
Hanteer ook b het transport een lagere bezetting zodat de dieren meer ruimte kr gen
Hou rekening met de warmere plaatsen in een vrachtwagen. Verm d om zoveel mogel k om dieren vooraan in de
vrachtwagen en op de hoogste verdiepingen te zetten.

Parkeer zoveel mogel k in de schaduw.
R t dens het koelste moment van de dag en beperkt lange afstanden en reist den. Hou ook rekening met mogel ke
wegomleidingen, verkeersopstoppingen en wachtt den in het slachthuis.

Meer weten? Neem een k kje op het rundveeloket, het pluimveeloket of het varkensloket van ILVO.
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