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Bij een hoge luchtvochtigheid 
ervaart hoogproductief melkvee al 
hittestress vanaf 21°C. De gevol-
gen hiervan zijn naast zweten en 
hijgen, ook een verminderde voer- 
opname, lagere melkproductie, 
toename van vruchtbaarheids- 
problemen en groter risico op 
pensverzuring.

In Nederland komt hittestress bij 
koeien vooral voor in de periode 
van juni tot en met september. 
Desalniettemin zijn de momenten 
waarop hittestress optreedt in ons 
land onvoorspelbaar. Hierdoor is 
het moeilijk om de koe op het juiste 
moment via het rantsoen te onder-
steunen tijdens perioden waarin 

hitte optreedt. (zie Grafiek)
Om uw melkvee te ondersteunen 
tegen de gevolgen van hittestress 
kunt u dagelijks gedurende gehele 
periode van hoge temperaturen 
Rupromin CoolCow voeren. Dit 
product vervangt daarbij de 
bestaande buffer in het rantsoen.

 
Rupromin CoolCow 

Rupromin CoolCow ondersteunt 
de koe op 4 vlakken:

1.  Aanvulling bufferverliezen 
Melkkoeien verliezen buffers via de urine 
wanneer zij de impact ervaren van hitte. 
Rupromin CoolCow vult de buffervoorraad 
weer aan en helpt de koe haar 
buffercapaciteit te behouden.

2.  Ondersteuning pensbewerking  
Rupromin CoolCow bevat levend gist wat 
de penswerking ondersteunt.

3.  Behoud van de wateropname 
Rupromin CoolCow bevat plantextracten 
welke stimuleren dat de koeien voldoende 
blijven drinken.

4.  Helpt bij voorkomen van celschade 
Uitdroging van lichaamscellen kan leiden 
tot osmotische stress waardoor celschade 
ontstaat.

Adviesverstrekking Rupromin CoolCow
We adviseren het product gedurende de gehele periode waarin hittestress kan 
optreden, van juni tot en met september, in te zetten á 100 gram per koe per dag. 
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