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A partir da investigación realizada en catro países situados en tres 
continentes diferentes, na segunda parte deste estudo mostro como o 
arrefriamento adecuado pode reducir o impacto negativo do estrés por 
calor e a contribuír a aumentar a rendibilidade da granxa.
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Efectos do estrés por calor e do arrefriamento 
das vacas na economía da granxa leiteira (II)  

PARTE II: BENEFICIOS DE ARREFRIAR 
AS VACAS NO VERÁN 

Oestrés por calor considérase 
un factor influente na rendi-

bilidade das granxas leiteiras, es-
pecialmente nas rexións cálidas do 
mundo. Na primeira parte do meu 
artigo (Vaca Pinta 16, pp. 58-62), 

describín a forma en que o estrés 
por calor prexudica o rendemento e 
a rendibilidade da granxa. No artigo 
actual, trato de mostrar, con base na 
literatura e na miña propia experien-
cia e cálculos, como o arrefriamento 
adecuado pode reducir o efecto nega-
tivo do estrés por calor e contribuír a 
aumentar a rendibilidade da granxa. 

Nunha enquisa realizada polo Dr. 
Vincent St. Pierre, economista e in-
vestigador da Universidade de Ohio, 
o estrés por calor caracterizouse en 
diferentes rexións dos EE. UU., entre 
os cales hai “estados fríos”, onde as 

condicións de estrés por calor non se 
cumpren en absoluto, ou nunha taxa 
moi baixa, e “estados cálidos” (princi-
palmente no sur), onde as vacas están 
expostas a condicións de estrés por 
calor durante case a metade de tempo 
do ano. O investigador revisou a litera-
tura, onde se estudaron e publicaron 
estudos que examinan a contribución 
de varios medios de arrefriamento das 
vacas no rendemento e na rendibilida-
de da granxa. Con base nos resultados 
que aparecen nos artigos, e adaptán-
doos ás diferentes rexións dos EE. UU., 
St. Pierre avaliou a mellora potencial 
da aplicación dos coñecementos exis-
tentes á redución das perdas de pro-
dución e descubriu que alcanza case o 
40 % das perdas na produción de leite 
obtidas e descritas anteriormente na 
primeira parte deste artigo.
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 A IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DE 
ARREFRIAMENTO XUSTIFICARASE SÓ NO 
CASO DE QUE O SEU CUSTO SEXA MENOR 
QUE AS PERDAS ECONÓMICAS TOTAIS 
CAUSADAS POLO ESTRÉS POR CALOR

As perdas totais para a industria láctea dos EE. UU. 
caeron de 1,5 a 0,9 mil millóns de dólares por ano. É 
probable que a reconsideración deste problema hoxe 
en día, cos avances e melloras realizados no siste-
ma de arrefriamento durante os últimos vinte anos, 
a implementación de arrefriamento intensivo poida 
reducir as perdas causadas polo estrés por calor no 
verán en maior medida. 

Con base na experiencia adquirida, os investigado-
res da Universidade de Florida compararon o ren-
demento das vacas e a rendibilidade da granxa, con 
e sen un bo arrefriamento das vacas no verán. Sen 
arrefriamento, as vacas pasaron case o 50 % do tem-
po do ano baixo condicións de estrés por calor, cando 
nos meses de verán (de xuño a setembro), as vacas 
foron sometidas a condicións estresantes durante 
as 24 horas do día. Nestas condicións, a produción 
anual de leite por vaca reduciuse en 1.600 litros, dos 
cales 1.400 litros (90 %) perdeuse nos meses de ve-
rán. A caída na produción de leite causou a perda de 
690 USD do ingreso anual esperado por vaca. Cando 
as vacas se arrefriaron efectivamente no verán, o to-
tal de horas nas que foron sometidas a condicións 
de estrés por calor reduciuse a só o 20 % do tempo 
anual, e o 50 % do día, durante os meses estivais. 
O arrefriamento efectivo reduciu a perda anual de 
leite por vaca de 1.600 a 200 litros, case todo nese 
período, e a perda de ingresos anuais reduciuse de 
preto de 700 USD por vaca, sen arrefriamento, a só 
125 USD por vaca, ao implementar un tratamento de 
arrefriamento intensivo.

 Como se presentou na primeira parte deste tra-
ballo, o estrés por calor e o arrefriamento das vacas 
son, sobre todo, un problema económico. A súa miti-
gación mediante o uso de medios de arrefriamento 
só reduce as perdas económicas. De todos os xeitos, 
a implementación destes medios xustificarase econo-
micamente só no caso de que o seu custo sexa menor 
que as perdas económicas totais causadas polo estrés 
por calor. 
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 EN MÉXICO O INGRESO 
ADICIONAL DEBIDO Á 
POSTA EN MARCHA DE 
ARREFRIAMENTO INTENSIVO 
ALCANZOU 600.000 USD POR 
GRANXA ANUALMENTE

Co fin de avaliar este asunto en 
diferentes condicións da granxa, 
participei recentemente no desen-
volvemento dun programa especial 
de Excel computarizado, onde se 
pode analizar a rendibilidade da im-
plementación dos medios de arre-
friamento. O programa consiste en 
datos da granxa (número de vacas, 
nivel de produción e número de días 
de verán por ano), custo (instalación 
do equipo de arrefriamento e o gasto 
da súa operación), así como prezos 
da granxa (alimento, electricidade e 
leite). Para o cálculo supomos un au-
mento esperado na produción anual e 
a eficiencia de alimentación (só para 
os días de verán), todo presentado 
como percentil por encima do nivel 
básico, antes de que se implemente o 
arrefriamento. 

Polo xeral, utilizo o “modo de su-
postos” antes de comezar un novo 
proxecto de arrefriamento de vacas, 
onde podo estudar o “punto de equi-
librio” para o investimento e conven-
cerme de facelo. O “modo de resul-
tados” está en uso ao final do verán, 
en cada un dos proxectos que estou 
a executar no mundo. Neste modo, 
utilízanse números reais en lugar de 
suposicións relacionadas coa mellora 
na produción e, ao facelo, podemos 
confirmar ou negar os cálculos eco-
nómicos realizados antes de come-
zar. No últimos dez anos, desde que 
comecei a usar este programa, “exe-
cuteino” en máis de trinta países di-
ferentes, situados en tres continentes 
diferentes. 

Nalgúns dos casos fíxose só no 
“modo de suposición” para o seu 
uso en conferencias ou reunións cos 
produtores, para convencelos de que 
implementen o sistema de arrefria-
mento na súa granxa. Noutros casos, 
usouse o “modo de resultados”, onde 
os números reais preséntanse ao 
granxeiro, ao final dun verán exitoso, 
sabendo exactamente os gastos adi-
cionais necesarios para arrefriar as 
vacas, por unha banda, e a cantidade 
adicional de leite producido anual-
mente, debido á implementación do 
sistema de arrefriamento, pola outra. 

RESULTADOS DOS PROXECTOS DE 
ARREFRIAMENTO
A continuación presento os resulta-
dos dalgúns dos meus proxectos de 
arrefriamento de vacas, realizados 
en catro países e situados en tres 
continentes diferentes. 

México 
O proxecto levouse cabo nunha 
granxa de 3.000 vacas, situada na 
parte árida do norte de México. 
O investimento en equipos para a 
construción e instalación de equipos 
de arrefriamento en “patios espe-
ciais de arrefriamento” alcanzou os 
800.000 USD (250 USD por vaca). O 
funcionamento do sistema durante 
150 días cada verán tiña un custo 
anual de 45 USD por vaca, dos cales 
30 para enerxía eléctrica e 10 para 
man de obra adicional (seis empre-
gados adicionais foron contratados 
e traballaron en tres quendas por 
día). Entre os beneficios xerados 
polo arrefriamento intensivo das 
vacas, tívose en conta un aumento 
do 10 % na produción anual de lei-
te por vaca obtida ao final do verán. 
Tamén asumimos unha mellora do 
5 % na “eficiencia alimenticia”, para 
os 150 días de verán e unha diminu-
ción de cinco “días abertos” anual-
mente. Os resultados deste proxecto 
mostran que, nas condicións men-
cionadas anteriormente, o ingreso 
adicional debido á implementación 
de arrefriamento intensivo alcanzou 
600.000 USD por granxa anualmen-
te (200 USD por vaca) e esperábase 
que a recuperación esperada do in-
vestimento fose inferior a dous anos. 

Italia 
O proxecto realizouse nunha granxa 
de 930 vacas, situada no nordés de 
Italia. O investimento en equipos de 
arrefriamento instalados no patio de 
espera e na liña de alimentación al-
canzou os 260.000 € (280 € por vaca). 
O funcionamento do sistema durante 
120 días de verán tiña un custo de 30 
€ por vaca ao ano, dos cales 20 € se 
destinaban a enerxía eléctrica. Entre 
os beneficios xerados polo arrefria-
mento intensivo das vacas, obtívose 
un aumento do 8 % na produción 
anual de leite por vaca ao final do 
verán e tívose en conta no cálculo da 
rendibilidade. Neste caso a granxa 
recibiu, ademais do prezo do leite, 
tamén 20 € de bonificación por vaca 
por ano, pola mellora na calidade do 
leite e declarou unha redución de 15 
€ por vaca anualmente, nos gastos de 
medicamentos. Os resultados deste 
proxecto mostran que, nas condi-
cións mencionadas anteriormente, o 
ingreso anual adicional debido á im-
plementación de arrefriamento in-
tensivo alcanzou os 280.000 € por                                                                     
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 PÓDESE CONSIDERAR O 
INVESTIMENTO EN MEDIOS DE 
ARREFRIAMENTO DE VACAS E 
O SEU USO ADECUADO COMO 
UN DOS MELLORES QUE PODE 
FACER O GRANXEIRO

granxa (300 € por vaca) e a recupe-
ración esperada do investimento oco-
rreu en menos dun ano. 

Turquía 
O proxecto realizouse nunha granxa 
de 1.100 vacas, situada no suroeste 
de Turquía. As vacas arrefriáronse 
no patio de espera (antes e entre 
as sesións de muxido), seguido de 
arrefriamento na liña de alimenta-
ción. Ao final do verán do proxecto 
tívose en conta un aumento do 12 % 
na produción anual por vaca obtida 
e unha mellora do 5 % na eficiencia 
alimenticia durante 120 días de ve-
rán. Ao comezo do proxecto, parte 
do equipo de arrefriamento xa exis-
tía, polo que o investimento para a 
instalación de equipos de arrefria-
mento adicionais foi de só 140.000 
USD para equipos (130 USD por 
vaca), mentres que o custo de operar 
o sistema de arrefriamento no verán 
foi de 30 USD por vaca. O ingreso 
neto, debido ao arrefriamento inten-
sivo das vacas, alcanzou os 200 USD 
por vaca (220.000 USD por granxa) 
e a recuperación do investimento foi 
en menos dun ano (sobre todo de-
bido ao investimento relativamente 
menor en equipo). 

Rusia 
O proxecto realizouse nunha granxa 
con 1.100 vacas, situada no suroeste 
de Rusia (rexión do Mar Negro). As 
vacas arrefriáronse no patio de es-
pera (antes do muxido) e na liña de 
alimentación (despois e entre o mu-
xido). Ao final do verán con arrefria-
mento intensivo, houbo un aumento 
do 15 % na produción anual da vaca. 
O investimento en refrixeración foi 
de 290.000 USD (265 USD por vaca), 
mentres que o custo de executar o 
arrefriamento nos 100 días de verán 
(principios de xuño a mediados de 
setembro) foi de 30 USD por vaca. 
O aumento anual de ingresos debido 
á operación de arrefriamento foi de 
260.000 USD (240 por vaca), e o re-
torno do investimento foi dentro dun 
ano. O punto interesante nos datos 
presentados (e os doutros proxectos, 
cuxos datos non se incluíron neste 
artigo), é que, aínda que existen dife-
renzas xeográficas e climáticas entre 
os catro proxectos descritos, así como 
as diferenzas no nivel de produción, 
as prácticas de xestión, o uso e os 
prezos de insumos e leite, os núme-
ros presentados non difiren moito.            

O aumento na produción anual debi-
do ao arrefriamento intensivo (datos 
reais) deu de media o 10 % (rango 
entre 8 e 10 %). En termos de USD 
por vaca, o investimento para a ins-
talación do equipo de arrefriamento 
variou entre 250 e 300 USD e o custo 
de operación media de 30 USD (ran-
go entre 20 e 40 USD). O aumento no 
ingreso neto anual por vaca deu de 
media 250 USD (rango entre 200 e 
300 USD) e a recuperación do inves-
timento variou entre un e dous anos. 

CONCLUSIÓN
Baseándome nos meus máis de co-
renta anos tratando coa produción 
de leite en Israel e no mundo, podo 
concluír que, sen importar a rexión 
xeográfica ou no tipo de sistema pro-
dutiva que viva, se pode considerar o 
investimento en medios de arrefria-
mento de vacas e o seu uso adecuado 
como un dos mellores que pode facer 
o granxeiro. 
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CON TODAS LAS VENTAJAS DE ENERMILK POTENCIADO
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ENERMILK PLUSENERMILK PLUS

Aumenta la digestibilidad de la fibra  
y por tanto, la energía disponible.

Estimula el funcionamiento del rumen.

Incrementa la ingesta.

Disminuye el riesgo de acidosis.

Previene la aparición de la cetosis. 

Mejora los índices de fertilidad.

Alarga la curva de máxima producción.
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Reduce el ESTRÉS POR CALOR
y su efecto sobre la ingesta, la producción y la fertilidad
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