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Alimentarea corespunzătoare și un bun management reduc pierderea performanței 
asociate cu temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate au făcut din nou necesitatea 
unor măsuri specifi ce pentru reducerea stresului termic în populația de porci.

„Temperatura de bine” depinde în întregi-
me  în mod semnifi ca� v de vârsta animalu-
lui, când temperaturile exterioare ridicate 
fac și asta posibil. Termometru în grajd la 
înălțimi diferte, face ca toate animalele să 
sufere.
Stresul termic se manifestă mai întâi 
printr-o scădere a aportului de furaje - la 
scroafe aceasta este de 190 g/zi pentru 
fi ecare °C peste 22 °C! Pe lângă tempe-
raturile exterioare animalele sunt de ase-
menea încărcate cu așa-numita căldură 
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metabolică.  Aceasta este căldura care re-
zultă din diges� a furajelor și din conversia 
nutrienților din organism. 
Datorită încărcării metabolice ridicate 
în � mpul stresului termic, radicalii liberi 
sunt generați din ce în ce mai mult, ceea 
ce face, printre altele, mucoasa intes� nală 
mai permeabilă și celulele sunt în general 
deteriorate.
Deoarece organismul trebuie să scape de 
căldura în exces, toate funcțiile de disipare 
a căldurii sunt puternic necesare. Spre de-

osebire de oameni, porcii nu pot transpi-
ra și, în zootehnia modernă, animalele nu 
au aproape nicio posibilitate de a se răci 
transpira� e. Prin urmare, este deosebit de 
important să fi i atent la furajare și admi-
nistrare și să acționezi în consecință.
Măsurile adecvate de hrănire și ges� ona-
re pot sprijini efi cient animalele în caz de 
stres termic și pot reduce consecințele.

În siguranță în plină vară



Înlăturați eficient stresul termic
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Măsuri de furajare și ges� onare
pentru a reduce stresul termic

Conceptul SCHAUMANN și gama de produse SCHAUMANN oferă asistență vizată. 
Consultantul dvs. SCHAUMANN va fi  încântat să elaboreze strategii individuale de management cu dvs.

 CERAVITAL
Produs de ferment

�  Susține diges� bilitatea 
 nutrienților
�  Ameliorează diges� a 
 intes� nală

 SCHAUMACID
 Combinație acidă

�  Asigură igiena furajelor

�  Stabilizează sănătatea 
 intes� nelor

Consolidarea
sănătății animalelor
� Reducerea stresului oxida� v 
 prin u� lizarea de an� oxidanți
� U� lizarea componentelor 
 insolubile din fi bre
� Apărarea germenilor patogeni 
 de acidul alimentar

Reduceți stresul
� Reglați debitul de aer din grajd,
 modernizați ven� lația nazală, 
 dacă este necesar
� Răcire cu aer
� Măsuri de ges� onare (vaccinare, 
 schimbare etc.) în orele de 
 dimineață și seara

Rezerva de apă
� Verifi cați tehnologia și debitul
� Oferiți apă curată, gustoasă
� Hrană suplimentară cu apă 
 la ora prânzului

Furajare
� Porții mici mai dese
� Componente gustoase de 
 înaltă calitate
� Respectați igiena hrănirii ‒ 
 reduceți creșterea germenilor

Proiectarea rației
� Obiec� v: producerea de 
 căldură metabolică scăzută
� Reduceți proteina brută, sa� sfaceți 
 cererea cu aminoacizi liberi
� Reducerea amidonul, folosiți 
 grăsimea ca sursă de energie.
� Creșteți consumul de nutrienți

 SCHAUMA LIPO PLUS
 Concentrat de grăsime

�  Densitatea energe� că mare

�  Ameliorează metabolismul
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