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Bescherm je pluimvee: 
kies voor een hittestress aanpak!
Als de temperatuur oploopt en met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, 
kan pluimvee moeite hebben om de lichaamstemperatuur te reguleren. In tegenstelling tot 
zoogdieren, kunnen kippen niet transpireren en is het noodzakelijk om ze tijdens 
deze periode extra te ondersteunen. Een hittestress aanpak biedt uitkomst.

Gedurende een periode van hittestress wordt bloed actief omgeleid van de darmen naar het huidoppervlak, waardoor 
de kip probeert om extra warmte af te voeren via de luchtstroming langs de huid. Tijdens deze periode staat de darm extra 
onder druk en is deze gevoeliger voor beschadigingen, waardoor de technische prestaties teruglopen. 

BoerBeter C-support ondersteunt tijdens hittestress
Om je pluimvee tijdens hittestress te ondersteunen en de technische prestaties te behouden, is er BoerBeter C-support. 
Deze slimme drinkwateroplossing voor pluimvee bevat betaine en vitamine C. 

Betaine helpt darmschade voorkomen
Het toevoegen van betaine beschermt de darm. Betaine staat erom bekend dat het langdurig een osmolaire functie vervult, 
d.w.z. vocht vasthouden in de darmcellen en het voorkomen van vochtverlies. Daarnaast is het bekend dat betaine bijdraagt 
aan een sterkere darm. Dat is geen overbodige luxe: doordat er tijdens hittestress bloed wordt afgevoerd, is de darm 
verzwakt, waardoor de darm beschadigd kan raken.

Vitamine C reduceert stresshormonen 
Vitamine C is een belangrijke vitamine voor pluimvee. Zeker tijdens hittestress, wanneer er meer vitamine-afbraak plaatsvindt. 
Het is dan ook aan te raden om tijdens deze periode extra vitamine C te verstrekken. Vitamine C draagt bij aan het voorkomen 
van darmcelschade via oxidatie. Daarnaast onderdrukt het de behoefte van je kip om bloed weg te leiden van de darmen  
en reduceert het de stresshormonen in het lichaam. 

BoerBeter C-support draagt bij aan het reduceren van hittestress symptomen 
en het behouden van de technische prestaties. Het product direct bestellen? 
Scan de QR-code! 
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