
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТОПЛИННИЯ СТРЕС ПРИ ГОВЕДА
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Терморегулация
Поддържането на постоянна телесна температура 
изисква баланс между произведената и излъчваната 
от тялото топлина. Метаболизмът на топлокръвните 
животни „изгаря“ енергията, получена от храната 
и я превръща в използваема енергия, необходима 
за всички физиологични процеси, при което се 
произвежда топлина. Нивото на използваната 
енергия и съответно на произведената топлина 
се увеличава с продуктивността на животните: 
допълнителна енергия е нужна за производството 
на месо и мляко.          

Терминът „топлинен стрес“ се отнася за ситуации на 
висока температура на околната среда, при която 
от тялото не може да се излъчи достатъчно топлина 
чрез обичайните механизми за топлоотдаване. 
Повишеното топлинно натоварване е вредно 
за здравето на животното. В зависимост от 
климатичните условия наблюдаваме две категории 
топлинен стрес :

Остър топлинен стрес: бързо повишаване на 
температурата за кратко време 
Хроничен топлинен стрес: висока температура на 
околната среда за дълги периоди от време

КАКВО Е ТОПЛИНЕН СТРЕС?

В допълнение към избора на управленски 
мерки, система на отглеждане и генетика, 
продуктивността на животните може да 

бъде стабилизирана и чрез използване на 
подходящи хранителни мерки.

Косвените скрити въздействия на топлинния стрес водят 
до:

Намалена консумация на фураж и продуктивност
Синдром на пропускливите черва
Намален имунен статус
Иконимически последици

ТОПЛИНЕН СТРЕС

Термонеутрална зона

Температура на 
околната среда Най-ниска критична температура Най-висока критична температура

Консумация на фураж

Терморегулация

Термонеутрална зона

Фигура 1: Термонеутралната зона е специфична за всеки вид животни и зависи от температурата на околната среда и влажността на въздуха.



Микроелементи 
Топлинният стрес застрашава оптималната доставка 
на минерали в организма, т.к. предизвиква 
намалена консумация на фураж и промени в 
осмоларитета на чревното съдържимо.

Повишеното кръвоснабдяване към повърхността 
на тялото понижава притока на кислород към 
храносмилателния тракт което води до завишен 
оксидативен стрес.

Добавянето на органични микроелементи помага 
да се преодолее недостига им и осигурява по-добър 
минерален статус::

Подобрява здравината на мамарния епител и 
намалява негативните ефекти на топлинния стрес 
върху плодовитостта

Подобрява реакцията на имунната система в 
ситуации на топлинен стрес

Подпомага здравината и бариерната функция на 
червата  като понижава риска от възпаления и 
оксидативен стрес

ГОВЕДА

Живи дрожди
Промените в състава и намалената консумация на 
фураж имат голямо отражение върху търбушната и 
чревна микрофлора. Това влияе отрицателно върху 
ефективността на храносмилането и здравето на 
животните. Осигуряването на достатъчно кличество 
енергия и влакнини за търбушната микрофлора 
става все по-трудно разрешим проблем в условията 
на топлинен стрес.

В тази ситуация кравите попадат в риск от остра 
търбушна ацидиоза и имат нужда от възможно 
най-добрата подкрепа. Добре известно е, че живите 
дрожди подпомагат търбушната ферментация  по 
няколко начина:

подобряват анаеробната среда и подпомагат 
лактат-разграждащите бактерии, които 
стабилизират pH в търбуха

стабилното pH и анаеробната среда подпомагат 
бактериите, разграждащи влакнини. В резултат 
на по-доброто смилане на NDF влакнините се 
стабилизира млечността и маслеността

По-големият микробиален растеж увеличава 
количеството микробиален протеин

Стабилизирането на търбушната и чревната 
микрофлора намалява риска от мастит, куцота и 
други ендотоксин-зависими проблеми

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
ДОБАВКИ / РЕШЕНИЯ ЗА ФУРАЖА

Фигура 2: Здравите черва са необходими за резорбцията на хранителни вещества и за защита срещу патогени. Когато чревната 
лигавица е възпалена и силно пропусклива, ентероцитите и връзките между тях са увредени. Това води до възпаление на черния 
дроб и увеличава риска от мастити и куцота

Кръвен ток

Здрави черва Възпалени и пропускливи 

P Патогени

Токсини

Хранителни 
вещества



Протектиран Холин
Топлинният стрес е сериозен проблем за кравите 
в транзиторния период. По-големият спад в 
консумацията на фураж около отелването увеличава 
мобилизацията на мазнините и уврежда черния 
дроб. Протектираният холин директно подпомага 
чернодробното здраве:

Предотвратява натрупването на мазнини и 
синдрома на втлъстен черен дроб

Намалява риска от развитие на клинична кетоза

Подобрява здравния и имунен статус

В допълнение на специфичните нужди от холин 
при транзиторните крави, за високопродуктивните 
животни той осигурява допълнителни метилни 
групи.

Стресът и ниската консумация на фураж при висока 
околна температура могат да доведат до дефицит на 
метилни групи, водещ до здравословни проблеми 
и ниска продуктивност. Протектираният холин 
може да помогне за преодоляването на този тежък 
отговор на организма.

Протектиран Ниацин
Повишеното излъчване на топлина от повърхността 
на тялото е важно за предотвратяване 
на прегряването. За целта е необходима 
вазодилатация, което означава, че кръвоносните 
съдове се разширяват и осигуряват по-голям приток 
на кръв към кожата и периферията на тялото. Това 
подпомага потенето. Известно е, че ниацинът 
подпомага този механизъм.

Ниацинът участва и в енергийния метаболизъм. Той 
се включва като коензим в различни метаболитни 
пътища и намалява липолизата при транзиторни 
крави.

Протектираният в търбуха ниацин е най-
ефективният начин за осигуряване на метаболитно 
активен ниацин със следните предимства при 
топлинен стрес:

Повишеното топлоотдаване позволява 
повишаване на млечността

Сухостойните крави са облекчени и защитени от 
развитие на тежка кетоза след отелването

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
ДОБАВКИ / РЕШЕНИЯ ЗА ФУРАЖА

Мастна 
тъкан

Млечна 
мазнина

Холин: 
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телесни мазнини

Фигура 3: Топлинният стрес увеличава риска от кетоза и мастна чернодробна дистрофия при транзиторните крави.



Подобряване консумацията на фураж

Фуражните добавки, които подобряват вкуса на 
фуража, имат важна роля в периоди на висока 
температура, т.к. компенсират намалената 
консумация на фураж. Те могат да:

Повишат консумацията на сухо вещество 
Подобрят дневния прием на хранителни вещества 
от животните

Осигуряването на достатъчно субстрат за 
производството на глюкоза е критично важно 
за кравите в топлинен стрес. Глицеринът може 
да бъде използван като прекурсор в цикъла на 
глюконеогенеза при преживните и да осигури 
допълнително енергия. Освен това, глицеринът 
притежава силно сладък вкус което повишава 
консумацията на фураж и така животното получава 
повече енергия и хранителни вещества от TMR.

В комбинация с консервиращи фуража вещества, 
като органични киселини, течните фуражни добавки 
могат целенасочено да подкрепят животните в 
периоди на топлинен стрес.

ГОВЕДА

Стабилизиране на целодажбената смеска 
(TMR)
При висока външна температура микробната 
активност върху повърхността на силажа, изложена 
на достъп до кислород, е много по-голяма. 
Вторичното загряване е често първа стъпка към 
развалянето му и има отрицателно влияние върху 
консумацията.

Силажирането е основа за доброто качество на 
фуража, но през лятото често е необходима и 
допълнителна защита. В TMR силажът се смесва 
със захари и концентрати, богати на нишесте, които 
допълнително ускоряват микробната активност.

Този процес трябва да се контролира, т.к. 
вторичното загряване на TMR е голям риск за 
кравите, изложени на топлинен стрес:

Микроорганизмите консумират голямо 
количество енергия, което е загуба за кравата

Мирисът и вкусът на фуража се променят 
значително което намаля консумацията на фураж

Честотата на смесване, хигиената на фуража и 
добавянето на продукти, съдържащи органични 
киселини за контрол на микробната активност, са 
основните средства за менажиране и поддържане 
на добро качество на целодажбената смеска.

ДОБАВКИ / РЕШЕНИЯ ЗА ФЕРМАТА



Кравите се чувствителни към топлина

Производството на голямо количество мляко е 
огромна работа за кравите и техния метаболизъм. 
По време на този сложен процес се произвежда 
много топлина. Най-голямата част от нея идва 
от тръбуха и процесите на ферментация в него. 
Повишаването на околната температура и влажност 
намалят потенциала на организма за пасивно 
отдаване на излишната топлината от кожата. Това 
води до топлинен стрес за животното. Същият 
отрицателен ефект се наблюдава при говеда за 
угояване и подрастващи телета.

Топлинният стрес се отразява отрицателно 
върху:

Консумация на фураж
Млечност и състав на млякото
Плодовитост и здраве на вимето
Търбушна микрофлора
Копитно здраве
Цялостна кондиция и състояние

Температурният диапазон за оптимална 
продуктивност при дойните крави е между  
4 - 16°C. В този температурен диапазон те нямат 
нужда допълнително да регулират телесната си 
температура.

ТОПЛИНЕН СТРЕС ПРИ ГОВЕДА
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 2   Кожа
Голямо производство на пот 
за охлаждане на тялото; води 
до загуба на натрий, калий и 
бикарбонати

 1   Бял дроб/кръв
Учестено дишане за намаляне 
на телесната температура; води 
до намалена концентрация на 
бикарнонати в кръвта

 4   Консумация на фураж
Намалена консумация на сухо 
вещество

 5   Копита и имунитет
Ламинити и копитни язви;
подтисната имунна функция

 7   Черен дроб и бъбреци
Големите загуби на натрий и 
бикарбонати с урината водят до 
промяна в pH на кръвта

 6   Мляко
Намалена млечност ; повишен 
риск от мастити

 8   Матка
Негативно въздействие върху 
репродукцията; неуспешно in-
vitro-оплождане

 3   Слюнка и храносмилане
 Голяма загуба на слюнка и 
слаба търбушна активност; това 
влошава храносмилането; води 
до ацидоза



POULTRYГОВЕДА

Целенасочена подкрепа с бърз ефект
Оптималните условия на мениджмънт са основата 
за ефективно ограничаване на негативните 
последици от топлинния стрес:

Оптимизирайте дажбата и времето за хранене
Осигурете добавки, облекчаващи животните
Осигурете прясна вода с оптимален дебит 
Намалете гъстотата
Настройте вентилацията
Осигурете (изкуствена) сянка

От хранителна гледна точка, добрата комбинация 
от фуражни добавки и допълващи фуражи могат 
устойчиво и ефективно да подпомогнат кравите.

Признаци на топлинен стрес при крави
При топлинен стрес кравите променят поведението 
си като първа стъпка на адаптация към променените 
условия. Те:

Опитват да се отдалечат от други животни
Търсят сянка
Ограничават движението и променят времето за 
лежане
Намалят консумацията на фураж
Намалят времето за преживяне
Повишават консумацията на вода
 Учестяват дишането

Таблицата по-долу показва ефектите на околната 
температура при различни нива на влажност върху 
нивото на топлинен стрес при крави.

Таблица 1:
Топлинен индекс < 68: Термонеутрална зона: не са нужни мерки
Топлинен индекс 69 – 71: Лек топлинен стрес, започнете с  мерки  по мениджмънт
Топлинен индекс 72 – 79: Висок риск от топлинен стрес, непрекъснат мениджмънт
Топлинен индекс > 80: Екстремен топлинен стрес, вземете незабавни мерки

°F °C 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
61 16 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61
65 18 61 61 61 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64
68 20 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 67 67 67 67 68 68
72 22 64 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 72
75 24 66 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75
79 26 68 68 69 70 70 71 71 72 72 73 74 74 75 75 76 76 77 78 78 79
82 28 69 70 71 72 72 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79 80 80 81 82 82
69 30 71 72 73 74 74 75 76 77 77 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85 86
90 32 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 83 84 85 86 87 88 89 90
93 34 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Относителна влажност (%)

Те
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Целта е да държим спада в 
продуктивността и здрвословното 
състояние възможно най-нисък.
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