
ТОПЛИНЕН СТРЕС!
Въпрос на индивидуално усещане??

Да, но зависи!



Топлинният стрес започва при 
температури над зоната на комфорт

Зони на комфорт при животните:

Крави: 7 до 16 C

Телета :                    15 C

Свине:              20 C

Прасенца:                30 C

Носачки:      18 до 24 C



Топлинен стрес при животните

Какво да направим, кога е горещо?

Охлаждане на тялото

Мениджмънт на стадото – адаптиране на времето за хранене

Кои фуражни добавки помагат лятото да поддържаме продуктивността

Какво да предвидим при строеж или реновиране на сградите за 
животни!

Вентилация

Дизайн на пода



СВИНЕ



Единствената възможност за охлаждане при свинете в жегата е 
топлоотдаването. Те не се потят като хората и конете. Охлаждат се чрез 
дишането и кожата.

Пример за охладителна система с мъгла:  https://www.meier-
brakenberg.de/en/products/p/soaking-disinfection/-/soaking-and-cooling-unit/



Температурни разлики
между ден и нощ

Този пример от Стара Загора
показва, че между юни и октомври, 
най-подходящото време за хранене
на животните е рано сутрин и вечер 
след 20 часа

Temperatur verlauf am 13.5.2022 Stara Zagora; www.wetter.net
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СВИНЕ
Фураж и Фуражни добавки



Фуражни добавки, които помагат за 
поддържане на продуктивността 

Най-ефективната фуражна добавка при стрес и топлинен стрес???
Разбира се, естествения Бетаин 95% или безводния Бетаин 95%!
Ефекти на Бетаина:
• Задържа водата в клетките
• Регулира минералите в клетката и редуцира активността 

на йонните помпи
• Лесно смилаем, защитава черния дроб (Hepatron) 
• Осигурява допълнителна енергия от 0,4 MJ ОЕ/кг фураж (≈100 kcal) при доза 1 

кг/т фураж. Олиото има 36MJ ОЕ; или 1% олио осигурява 0,36 MJ ОЕ или ≈86 
Kcal енергия.

• Замества Холин хлорида и частично Метионина във фуража. 

Допълнителна информация, цени и наличности, можете да получите от Биохем 
България ООД. 



Какво още помага за поддържане на 
продуктивността при топлинен стрес

Важен е дизайна на рецептите!
Фуражът с ниска цена не винаги е най-евтин.

Имайте предвид, че храносмилането и екскрецията са също работа за организма; 
в горещо време облекчаването на метаболизма помага за намаляване на 
телесната температура.
• Правилната комбинация от влакнини във фуража за свине влияе силно върху 

здравето и усещането на животните от всички категории: FiberMixPalm прави 
фекалиите меки и ускорява родилния процес.

• В комбинация с BioPlus YC запазва баланса на чревната флора.

• Във фуражите поддържайте нива на Na от 0,22% до 0,25 % 



Какво още помага за поддържане на 
продуктивността при топлинен стрес

Други добавки, ограничаващи топлинния 
стрес в комбинация с Бетаин:

• Протектиран Витамин C 150 -200 mg/кг 
фураж (ползвам от DSM или BASF). 
Непротектираният се окислява много 
бързо и няма смисъл да се ползва във 
фуража, т.к. ще стои седмица или повече в 
силоза. 

• Органични микроелементи в комбинация 
с Витамин E 80 -100mg/кг фураж; 80 мг за 
прасета угояване,100 мг за прасенца и 
свине – ползвам тези нива за моите 

клиенти.



СВИНЕ
Оборудване



Не е лесно да се осигури оптималната 
температура в родилното. Все пак е 
възможно, въпреки че зоните с ниска и 
висока температура са близко една до 
друга. Прасенцата се нуждаят от 30 C, 
докато постигането на 18C – 20С за 
майките е  предизвикателство!
За майката е подходящ чугунен под, 
свързан с бетонните скари в задната 
част на бокса чрез стоманени 
неръждаеми връзки. За зоната за 
прасенца са подходящи пластмасовите 
подове или такива с подово отопление.

18 C30 C

Топлоотдаване       λ= w/(mxK)

Чугун                      = 31 - 36

Пластмаса = 0,20

Бетон = 2,1
Желязо = 80

Мед = 240 - 380

Подови конструкции за свине 
в родилните боксове



https://www.enregis.de/de/waermetechnik

Вентилация и охлаждане
Много подходящо е охлаждането на въздуха чрез геотермална енергия. Тръбите 
се полагат на около 2 метра дълбочина в почвата. Въздуха отвън влиза в тръбите 
под земята (дясна снимка) и се охлажда (виж графиката). Другия край на тръбите 
завършва във въздушен канал в мазето вътре в сградата. Цялата вентилационна 
система е свързана с мазето. Тази система осигурява постоянна температура за 
разлика от системите работещи с директен въздух отвън. Поддържа се лесно 
и използва по-малко енергия за поддържане на добър микроклимат в 
помещенията.

Вътре в сградата Клапи за въздух

Fotos:PHD work, Joachim Pertagnol, Hohenheim 2013



Добрите вентилационни решения помагат на свинете да се чувстват добре в 
родилното, където са фиксирани и не могат да се движат. 
Имайте предвид: Една лактираща свиня произвежда около 250-300 W топлина, 
еквивалентна на една инфрачервена лампа.
На снимката по-долу виждате т.нар. „носова вентилация“ където свежия въздух е 
доведен до носа на животното. Охладения или затоплен въздух влиза от централен 
коридор. Това е само част от цялата вентилационна система и може да се изключи 
зимата, за да се предпазят прасенцата от преохлаждане.

Вентилация



СВИНЕ
Поене

Скоро ще бъде публикувана специална презентация за 
поенето, качеството на водата и поилните инсталации



За повече информация или 

оферти, свържете се с:
Farm and Country Service GmbH & Co KG

Koog 3

25779 Schlichting

guenther-dubberke@t-online.de

Моб. тел.: 0049 151 624 645 31

Език: немски, английски

или чрез

Биохем България ООД: Д-р Недялка Райкова
моб.тел.: 0888 635 119; raykova@biochem.net

mailto:guenther-dubberke@t-online.de


Благодаря за Вашият интерес!


