
ADVERTORIAL

Acid Buf verlicht de 
gevolgen van hittestress

De lente en zomer worden alsmaar warmer en we kunnen reke-
nen op meer zonnige dagen, maar helaas zijn de bijbehorende 
hogere temperaturen niet altijd een pretje voor onze dieren. 
Hittestress ligt op de loer en dit heeft gevolgen voor o.a. de voer-
opname, (darm)gezondheid en de productieresultaten. Om de 
negatieve effecten van hittestress te verlichten, kan Acid Buf 
worden ingezet, een product met veel dierspecifieke voordelen.

Hittestress bij rundvee 
Tijdens hittestress, wat bij koeien al kan optreden bij temperaturen 
boven de 20 graden en zeker in combinatie met een hoge luchtvoch-
tigheid, is er een grote kans op acidose (pensverzuring), een verlaag-
de voeropname en een verlaagde melkgift. Een goede pensgezond-
heid en pH-regulatie is normaal al belangrijk, maar wordt van nog 
groter belang in periodes van hittestress. 
Acid Buf is een conditioner die de pH langdurig buffert en ook de 
pH-schommelingen in de pens zo klein mogelijk houdt, zodat de 
kans op pensverzuring drastisch vermindert. Wetenschappelijk onder-
zoek heeft aangetoond dat Acid Buf twee keer zo effectief buffert als 
natriumbicarbonaat terwijl de dosering de helft is. Daarnaast zorgt 
Acid Buf voor een hogere voerefficiëntie (vergeleken met natriumbi-
carbonaat) en een verbeterde melkproductie. Naast het pH-conditio-
nerende effect van Acid Buf zijn er ook andere voordelen voor koei-
en, zoals het leveren van 100% oplosbaar Ca en Mg in de pens. 

Hittestress bij varkens
Ook varkens kunnen last krijgen van hittestress, waarbij Acid Buf de 
negatieve effecten kan verlichten. Zeker bij zeugen komt hittestress 
vaak voor en dit is lang niet altijd gerelateerd aan zonnige dagen. In 
het kraamhok wordt de temperatuur verhoogd vanwege de biggen die 
geboren worden, maar hierbij kunnen de zeugen in een situatie van 
hittestress komen. Als gevolg hiervan daalt de voeropname rondom 
werpen en dit kan problematisch worden, omdat de zeug juist nu 
haar energie en nutriënten zo hard nodig heeft. 

Acid Buf ondersteunt varkens tijdens hittestress op verschillende 
vlakken. Acid Buf levert zeer goed oplosbaar (beschikbaar) calcium, 
wat de zeug hard nodig heeft voor de melkproductie. Wanneer de 
voeropname door hittestress verlaagd is, dan is het toevoegen van 
deze calciumbron dus een goed alternatief. Daarnaast levert Acid Buf 
goed oplosbaar magnesium, die er vanwege zijn kalmerende werking 
voor zorgt dat de dieren rustiger blijven en de impact van hittestress 
verlaagt. 
Ook voor vleesvarkens kan Acid Buf van toegevoegde waarde zijn 
onder hittestress-omstandigheden, omdat ook hier sprake kan zijn 
van verminderde voeropname. Acid Buf biedt naast verlichting van 
hittestress ook veel andere voordelen voor biggen, vleesvarkens en 
zeugen, zoals het verminderen van maagzweren en het verbeteren 
van productieresultaten en botgezondheid. 

Hittestress bij pluimvee
Pluimvee kan bij hogere temperaturen ook veel last krijgen van hit-
testress, waarbij de voeropname afneemt en sterfte toeneemt. Met 
behulp van Acid Buf kunnen deze negatieve effecten worden vermin-
derd. Acid Buf in het voer kan bijdragen aan een verbeterde voeder-
conversie en een verbeterd productieresultaat, ook in situaties van 
hittestress. 

Naast Acid Buf heeft Jadis Additiva ook andere producten die kun-
nen bedragen aan de gevolgen van de verlichting van hittestress, 
zoals SanYu en Fulvic Clean. Voor een passend advies over onze 
producten kunt u terecht bij Jadis Additiva: info@jadis-additiva.com 
of 010-2467054.
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