Българското лято е тук и проблемите с
микроклимата в обора и съхранението на
фуражите също !
Някои съвети за мерки, които не е
задължително да струват пари

Температурна крива
температура

Температури в Стара Загора средна седмична температура

По-опасни от най-високите температура са големите денонощни амплитуди
– разликите между ден и нощ !!! Вентилационните системи са в състояние
да компенсират и регулират до 10 градуса по целзий.
В България колебанията са най-големи през пролетта и лятото.

Температурни разлики между ден и нощ
Динамика на температурата в
Стараverlauf
Загора
на 13.05.2022
Temperatur
am 13.5.2022
Stara Zagora; www.wetter.net
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.
Въвеждане на гъвкаво работно време или работа
на смени са възможни решения.
Освен че има положителен ефект върху приема на
фураж храненето на смени предпазва от
агресивност и взаимни боричкания.
Освен това при събуждане на животните и
свързаната с него активност се създава топлина,
която измества студения въздух от зоната в която
се намират животните.
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Вентилационните отвори са запушени
от паяжини и прах ! За безупречна
работа на вентилационната система са
нужни редовен контрол и почистване.
При това компютърът не може да помогне.

Преосмислете рутинната си
работа през лятото
• Евакуиране на тора на по-кратки интервали от обикновено. Това
намалява концентрацията на вредни газове във въздуха, особено на
амоняк (който силно дразни белите дробове) и води до намаляване на
мухите.
• Подобряване на хигиена на водопровода чрез по-често промиване с
водороден прекис или постоянно добавяне на органични киселини
(напр. Versal fluid - Biochem BG). Необходима е система с кръгов
водопроводен поток. Не са допустими тези с разклонения, при които
водата застоява.

СВИНЕ
Фураж и Фуражни добавки
За да се компенсира намаления приема на фураж, може да се направи едно от двете концентриране на хранителните вещества в смеските или използване на добавки,
които подобряват оползотворяването на фуража (усилвател на фуража за прасета,
бетаин, фитаза - Pig Feed Booster, Betain, Phytase). Последният облекчава
храносмилателния тракт и насърчава благополучието на животни подложени на
топлинен стрес, чрез намаляване на екзотермичните метаболитни процеси, т. е.
намалява производството на топлина. Това засяга по-специално чернодробния
метаболизъм (трансфер на енергия). Подобреното усвояване на протеина ограничава
отделянето на азот, като по този начин се подобрява качеството на въздуха, при което
се намаляват отпадния амоняк и CO2 от бактериална ферментация в дебелото черво.
Спестяванията на разходите за фураж трябва да се имат предвид, дори ако не сте
директно зависими от температурата в обора.

СВИНЕ
Фураж и Фуражни добавки
Хигиена на силозите за фураж

Преди

След това

Робот за миене на силози

Хигиена на силозите за фураж
Гореспоменатите големи дневни температурни амплитуди влияят не само на
вентилационните процеси в обора, но оказват силно влияние и върху хигиенното
състояние в силозите за фуражи и върху качеството на суровините за производство на
храни. Това представлява една друга, силно подценявана опасност за животните
изхранвани с такива фуражи.

Полепване на прахови фуражни
частици следствие образуване на
конденз

След почистване
от робот

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

Благодаря за Вашият интерес!

