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Úspěch ve stáji AKTUÁLNĚ

HLAVNÍ TÉMA Tepelný stres

Stabilní užitkovost navzdory
stoupajícím letním teplotám
Odpovídající výživa a dobrý management snižují ztráty na užitkovosti, které doprovází vysoké teploty.
Během loňských letních měsíců se jasně ukázalo, jak velmi důležitá jsou opatření ke zmírnění
tepelného stresu v chovech prasat.
Teplota, při níž se prasata cítí dobře, je velkou měrou určována jejich stářím, ovšem při
vysokých vnějších teplotách, kdy stoupá rovněž
teplota ve stájích, trpí všechna zvířata.
Tepelný stres se v první řadě projeví poklesem
příjmu krmiva – u prasnic je to 190 g/den pro
každý °C nad 22°C! Kromě vnější teploty zatěžuje
zvířata i tzv. metabolické teplo. Je to teplo, které

Efektivně zmírnit tepelný stres.

v těle vzniká při trávení krmiva a přeměně živin.
ních chovech se zvířata jen těžko mohou ochlaZ důvodu vysokého zatížení látkové výměny
dit válením v bahně. Z tohoto důvodu je velmi
vzniká při tepelném stresu v organismu mnoho propylenglykol
důležité mít na zřeteli výživu a management
volných radikálů, přitom je mimo jiné prostupa odpovídajícím způsobem jednat.
nější střevní sliznice a jsou poškozeny buňky.
Díky vhodným opatřením ve výživě a maTělo musí přebytečné teplo odvést, všechny
nagementu může být zvířatům při tepelném
funkce pro odvod tepla jsou aktivované. Prasata
stresu poskytnuta efektivní pomoc a následky
se na rozdíl od lidí nemohou potit a v moderminimalizovány.

Mezinárodní odborný magazín skupiny SCHAUMANN

č.9 2019

HLAVNÍ TÉMA Tepelný stres
oxid zinečnatý

MiZi

Stabilní užitkovost navzdory
stoupajícím letním teplotám
Opatření pro snížení
tepelného stresu týkající se výživy
a managementu jdou ruku v ruce
Sestavení krmné dávky
cíl: nízká produkce
metabolického tepla
snížení N-látek, potřebu
pokrýt pomocí volných
aminokyselin
snížení škrobu, využít tuk
jako nosič energie
zvýšit využití živin

Posílení zdravotního
stavu zvířat

Krmení
nabízet malé dávky častěji
vysoce hodnotné, chutné
komponenty
dbát na hygienu
krmení – zabránit růstu
mikroorganismů

redukce oxidativního stresu
použitím antioxidantů
zařazení nerozpustné vlákniny
zvýšení obrany proti
patogenním kmenům
pomocí krmných kyselin

Snížení zátěže

Zásobení vodou

úprava krmných dávek
přizpůsobit proudění
vzduchu do stáje
ochlazování přiváděného
vzduchu
opatření managementu
(očkování, změny ustájení
atd.) provádět
v chladnějších ranních
nebo večerních hodinách

zkontrolovat funkčnost
napáječek a průtočné
množství
nabízet čistou, chutnou
vodu
dodatečná nabídka vody
v poledních hodinách

Cílenou podporu nabízí SCHAUMANN-koncept a SCHAUMANN-program výrobků.
SCHAUMANN-odborný poradce Vám navrhne individuální strategii.

CERAVITAL

SCHAUMA LIPO PLUS

SCHAUMACID

podpora stravitelnosti živin

vysoká koncentrace energie

zajišťuje hygienu krmiv

odlehčení pro střevo

odlehčení látkové výměny

stabilizuje zdraví ve střevě
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