
Hőstressz a tejtermelő
tehenészetekben



A hőstressz által okozott problémák
a tejtermelő tehenészetekben
A tejtermelő tehenészetek legnagyobb gazdasági kárt okozó időszaka a hőstresszes időszak.

Az elmúlt években megtapasztalhattuk, hogy ez az időszak nem korlátozódik csupán a nyárra, jelentkezhet tavasszal, vagy 
ősszel is. A hőstressz által okozott kár nagyságát az adott telep tartástechnológiája, földrajzi elhelyezkedése, takarmányozási és 
munkaszervezési protokollja alapvetően befolyásolja. 

A tejelő állatok a bendőbeli fermentáció és az emésztés során rendkívül sok hőt termelnek.

Minél nagyobb hozamokat produkálnak, annál intenzívebb az anyagcseréjük és annál több hőt termelnek, amitől meg kell 
szabadulniuk. Ha ezt bármilyen módon elő tudjuk segíteni, akkor eredményesek lehetünk a hőstressz elleni küzdelemben.

Hőmérséklet/Páratartalom index (THI)

Hőmérséklet % Relatív páratartalom
C 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nincs hősttressz

22 66 66 67 68 69 69 70 71 72 Mérsékelt hőstressz
24 68 69 70 70 71 72 73 74 75 Súlyos hőstressz
26 70 71 72 73 74 75 77 78 79 Elhullott állatok
28 72 73 74 76 77 78 80 81 82
30 74 75 77 78 80 81 83 84 86
32 76 77 79 81 83 84 86 88 90
34 78 80 82 84 85 87 89 91 93
36 80 82 84 86 88 90 93 95 97
38 82 84 86 89 91 93 96 98 100
40 84 86 89 91 94 96 99 101 104
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Mikor beszélünk hőstresszről?
 Amikor az állatra jutó hőmennyiség meghaladja az állat hőleadó képességét.
 A hőérzetet a hőmérsékleten kívül a levegő relatív páratartalma is nagymértékben befolyásolja.

 E két tényező számszerű összefüggéseit és a hőstressz mértékét a 
 THI (Temperature Humidity Index) értékkel jellemezhetjük (lásd mellékelt táblázat). 
 A napsugárzás és a légmozgás is jelentős hatással van a hőstressz mértékére.
 A sugárzó hő miatt a tűző napon és szélcsendben tovább romlik az állatok komfortérzete.
 A hőstresszes periódusok hossza, ismétlődésük gyakorisága, valamint az éjszakai minimum hőmérséklet alakulása is

 meghatározó a hőstresszre adott válaszreakciók tekintetében.

Hogyan reagálnak az állatok?  
 a belső hőmérsékletük emelkedik,
 a légzésszámuk nő (100/perc=lihegés), csökken a nyál pufferkapacitása,
 a kérődzés csökken, kevesebb nyál termelődik, csökkenő puffermennyiség, 
 a bendő pH csökken, acidózisos tünetek jelentkeznek,
 a bélsár habos, fényes, a normálisnál több emésztetlen rostot és gabonamaradványt tartalmazhat,
 nő a sánta és a klinikai tőgygyulladásos állatok száma, telepi szinten emelkedik a szomatikus sejtszám,
 csökkenő takarmányfelvétel (10-50% is lehet), negatív energiamérleg, mínusz kondi,
 csökkenő tejtermelés és tejzsír %,
 az istálló bizonyos részeiben csoportosulnak az állatok,
 nagyobb vízfogyasztás (napi 150 liternél is több lehet nagy termelésű állatoknál), izzadás,



 a perifériás vérkeringés fokozódik, a belső szervek vérellátása csökken,
 kedvezőtlen méh környezet, drámaian nő a magzatvesztések száma,
 ivarzás intenzitás és a vemhesülés csökken, jellemző az elhúzódó tüsző fázis,
 csökkenő aktivitás, hűvös és nedves helyek keresése, dagonyázás,
 a sötétebb szőrű állatokat jobban megviseli a napon tartózkodás.

Hogyan védekezhetünk a hőstressz ellen? 
P a környezet (tartástechnológia) megváltoztatásával,
P a takarmányozás megváltoztatásával.

A tartástechnológia
megváltoztatásának lehetőségei:

 árnyékolás (ha lehet, még a felhajtó utakat is), jászlakat, itatókat is árnyékolni,
 zsúfoltság csökkentése (kiemelten az előkészítő és friss fejős csoportokban 70 cm/állat jászolhossz biztosítása),
 csoportosítás: lehetőleg ne mozgassuk feleslegesen a jószágokat, tömeges kezeléseket ne végezzünk,
 az állatok hűtése (a szőrük vizezésével, megfelelő szögben beállított ventilátorokkal),
 a levegő mozgatása (ventilálás) nélkül ne locsoljuk az istállóban az állatokat, mert növelve a páratartalmat fokozzuk a hőstresszt,
 a ventilátorok műszaki állapotának ellenőrzése, pormentesítésük használat előtt,
 az istállótető hőszigetelésével, a tetőgerinc megnyitásával a gravitációs légcsere elősegítésével

 lényegesen kedvezőbb istállóklíma érhető el, 
 a felhajtó útra beállított pára kapukkal az állatot és a levegőt is tudjuk hűteni,
 plusz itató vályúk beállítása a felhajtó út mentén, korlátlanul álljon rendelkezésre friss ivóvíz

 (megfelelő víznyomás biztosítása, a vízigény 20-50%-al növekedhet),
 az itató vályúk tisztán tartására fokozottan ügyelni kell, javasolt a nyílt vízfelszínű, könnyen tisztítható vályúk beépítése,
 gyakoribb trágya eltávolítás a levegő ammónia szintjének és a trágyával szennyezett alom fűtőhatásának csökkentése érdekében

 (mélyalmon ez kulcskérdés),
 gyakori és hatékony légyirtás,
 száraz, kényelmes pihenő felület biztosítása a megfelelő gyakoriságú almozással,
 a lábfürösztő program következetes végrehajtása.
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A takarmányozás
megváltoztatásának lehetőségei:

 fontos a megfelelő jászol menedzsment a TMR utóerjedésének és túlmelegedésének megelőzése céljából
 (a takarmány maradék rendszeres eltávolítása, friss takarmány kivetése az étvágyhoz igazított mennyiségben),

 TMR stabilizátor (speciális savkeverék) etetésével is csökkenthető a túlmelegedés,
 többször, kisebb adagok kijuttatása, vagy gyakoribb takarmány feltolás alkalmazása,
 az etetések időpontjait célszerű a hűvösebb napszakokra tervezni,
 az adagösszeállításnál részesítsük előnyben az ízletesebb és jobban emészthető komponenseket,
 illesszünk a vetésforgóba olyan növény fajokat, amelyek kiváló hőstressz takarmányként tudnak működni

 (magas a Kálium tartalmuk, jól erjednek magas cukor tartalmuk miatt, az optimális savösszetételük miatt ízletesek,
 az állatok szívesen fogyasztják ezeket, szecska méretük miatt homogénen bekeverhetőek a TMR-be), 



 minimalizáljuk az adag emésztési hőtermelését (kevesebb kukszilázs, széna, több szenázs, nedves melléktermék,
 melasz, védett zsír etetésével),

 a jó bendőműködés eléréséért megfelelő mennyiségű és minőségű rostforrást kell  biztosítanunk az állatok számára
 (jól emészthető szenázsok, szójahéj, répaszelet stb.)

 győződjünk meg rendszeresen a TMR megfelelő homogenitásáról, előzzük meg a takarmány válogatást
 (frissen kiosztott TMR és a maradék összevetése),

 ellenőrizzük a TMR részecskeméret arányainak megfelelőségét Penn State rázóládával
 (a felső frakcióval szabályozhatjuk a bendőpasszázst, a középső határozza meg a TMR struktúráját),

 az adagok energiakoncentrációját növelni kell a csökkent szárazanyag felvétel miatt,

 minimalizáljuk a fehérje felesleget, etessünk több bypass fehérjét,

 a TMR megfelelő szárazanyagának beállításához (hógolyó próba)
 használjunk hozzáadott vizet, vegyük figyelembe a ventilátorok szárító hatását is,

 biztosítsunk ad libitum hozzáférést pufferanyagokhoz és takarmány vagy nyalósóhoz,

 a Kálium szintet emeljük 1,4-1,9 %-ra (pl. Kálium-karbonát etetésével),

 a Nátrium szintet emeljük 0,50-0,65 %-ra (pl. 200-300 gramm szódabikarbóna),

 a Klorid szintet minimalizáljuk 0,25-0,30 %-ra (a szódabikarbóna növelésekor a só mennyiségét csökkentsük)

 a Magnézium szintet növeljük a Káliummal, a K:Mg arány 4-5:1 legyen, 0,30-0,40 % Mg,

 etessünk élő élesztőkultúrát a szárazanyagfelvétel és a rostemésztés fokozására és a bendő pH stabilizálása céljából,

 bendővédett niacin etetésével sejtszinten biztosíthatunk védelmet az állat számára a hősokk fehérje termelés növelésével
 és a perifériás vérkeringés élénkítésével,

 különböző növényi kivonatok etetésével serkenthetjük a nyálképződést, lassíthatjuk a fehérjék emésztését, ezzel növelve a 
 bypass fehérje mennyiségét, természetes antioxidánsként védenek a magasabb testhőmérséklet miatt fellépő oxidációs 
 terheléstől, aroma és ízanyagként fokozhatják az állatok szárazanyag felvételét.
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Takarmányozási oldalról tehát jónéhány hatóanyag és praktika áll rendelkezésünkre a hőstressz okozta negatív hatások 
csökkentésére. Azonban ha nem tudjuk megszabadítani az állatokat a testüket körülvevő hőburoktól, akkor mindez hiábavaló 
próbálkozás marad csupán a hőstressz elleni küzdelemben.

Amennyiben egy telephelyre adaptált hőstressz csökkentő programra lenne szüksége,
forduljon bizalommal szaktanácsadó kollégáinkhoz!

Bozsó Péter, szaktanácsadó   +36 30 957 6109
Dr. Galamb Eszter, K+F menedzser   +36 30 520 4069
Kajati Norbert, szaktanácsadó   +36 30 195 0738
Mozsár János, szaktanácsadó   +36 30 658 7345
Paczolay Gábor, szaktanácsadó   +36 30 474 0584
Pócza Szabolcs, technikai igazgató, szaktanácsadó   +36 30 397 1112
Schlosser István, szarvasmarha üzletágvezető, szaktanácsadó   +36 30 677 4258
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