
VROČINSKI STRES GOVEDA 
 

 
O vplivu mikroklimatskih dejavnikov na zdravstveno stanje goveda je narejenih veliko študij. 
Govedo je žival polarnih področjih in se v teh področjih tudi najboljše počuti. Mraz in nizke 
temperature dobro prenaša, občutljivo pa je na visoke temperature. Študije navajajo, da že 
temperature preko 21 ° C, niso najbolj zaželene predvsem pri kravah z visoko prirejo mleka. 
V času podnebnih sprememb pa smo priča zelo velikim nihanjem temperatur v kratkem času, 
predvsem dnevnih. 
Mikroklimatski faktorji, ki vplivajo na dobro počutje in zdravstveno stanje goveda so 
naslednji : 
1. temperatura 
2. relativna vlaga 
3. osvetlitev 
4. gibanje zraka – prepih 
5. koncentracija škodljivih plinov ( amonjak, ogljikov dioksid, metan…) 
Še vedno imamo precej vezanih rej krav molznic, pri katerih je najtežje zagotoviti optimalno 
temperaturo in vlažnost v hlevih. Vzroki zato so različni. Naj jih naštejem nekaj: 

- nizek strop v hlevu 
- pregosta naselitev 
- premalo oken 
- slaba ventilacija 

Poleg naštetega je problematično gibanje krav. Pri vezanih rejah imajo krave možnost gibanja 
50 cm naprej in prav toliko nazaj ( Grabnerjev, ali kakšen drug privez ). Zaradi omejenega 
gibanja so krave nerodne, pogosto prihaja do poškodb vimen in seskov, razen na kmetijah kjer 
krave pasejo. 
Krava kot žival ni hudobna, sovrstnico običajno poškoduje, zaradi okorelih okončin – do 
katerih prihaja predvsem zaradi pomanjkanja gibanja – nerodnosti pri vstajanju in leganju  
privezanih krav. 
 

 
 
Slika 1: Ciljno usmerjeno prezračevanje preko tunela 



 
 
 
 
Za izboljšanje stanja v poletni vročini je nujno ustrezno prezračevanje v sistemih vezane 
reje, v nasprotnem so živali izpostavljene veliki nevarnosti vročinskega stresa. Da 
dosežemo čim boljšo mikroklimo v območju zadrževanja živali se priporoča ciljno 
usmerjeno prezračevanje preko tunelov. 
 
Kaj je vročinski stres ? 
Povečana temperatura okolja ob povečani relativni vlagi vodi do stanja ki mu pravimo 
vročinski stres. Organizem se pregreje in ni sposoben oddati presežne toplote. 

 
Preglednica 1: Temperaturno vlažnostni indeks za pojav vročinskega stresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izboljšanje rejskih pogojev beležimo v Sloveniji z uvajanjem sistemov proste reje krav 
molznic pred 50 leti. Kravam je bilo končno omogočeno prosto gibanje v hlevu, preko  
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Iz Preglednice 1 vidimo, katere temperature in istočasno relativna vlažnost so kritične za 
pojav vročinskega stresa pri govedu. 
 
Vidne posledice vročinskega stresa so:  

• povečano znojenje 
• pospešeno dihanje – sopenje 
• povečano slinjenje 
• povečano pitje vode 
• zmanjšano zauživanje krme – predvsem voluminozne (seno) 
• izgubljanje elektrolitov in vode 



• znižanje pH vampa in krvi 
• hormonske spremembe 
• zniža se prireja mleka 
• zniža se vsebnost beljakovin in laktoze v mleku 
• poveča se pojav acidoze in laminitisa 
• pogostejše so plodnostne motnje – slabše izraženi znaki pojatve in odmrtje embriov 

pred 7. dnevom starosti  
• nevarnost vročinske kapi 

 
Vročinski stres poveča nevarnost acidoze vampa. Znano je da zauživanje strukturne krme kot 
so slama, seno, otava manj travna silaža ob presnovi v vampu sprošča toploto. To sproščanje 
je zelo dobrodošlo pozimi, saj živali greje. Poleti, predvsem v vročih dnevih, pa je sproščanje 
toplote nezaželeno, zato se tudi živali izogibajo zauživanju strukturne krme, kar pa ima vpliv 
na slabo strukturnost dnevnega obroka, premalo vlaknine za rast in razvoj celulitičnih 
mikroorganizmov v vampu in zakisanje – acidozo vampa.  
 

1. PRILAGAJANJE Z GRADNJAMI HLEVOV NA ZMANJŠEVANJE VPLIVOV 
VROČINSKEGA STRESA 

 
1.1. Gradnje hlevov z zunanjo klimo: 

 
Že pred več kot 20. leti so visoki stroški za gradnje in nova spoznanja pri reji krav molznic  
pripeljala do novih tehnoloških rešitev z gradnjo tim. hlevov z zunanjo klimo. Gradnja teh 
hlevov je izredno poceni, edino oprema izmolzišč, molzni roboti, mlekarnice in dozatorji za 
močno krmo so dragi. Izrednega pomena je lokacija in orientacija teh hlevov. Pokazalo se je, 
da ti hlevi v veliki meri zadovoljujejo potrebe po optimalnih pogojih reje krav molznic. 
Novejša znanstvena dognanja potrjujejo naslednje : 
- visoko produktivne živali postavljajo vse večje zahteve po optimalnih pogojih reje 
- govedo je po naravi polarna žival, zato mu bolj odgovarja suh in hladen zrak, kot pa 

vlažen in zatohel zrak v zaprtih hlevih 
- čim bolj je krava produktivna, tem več toplote sprošča 
- osnovna krma ali TMR mora biti na razpolago v zadostnih količinah 
- krave je potrebno ločiti po proizvodnih skupinah   
- zagotoviti dovolj prostora pri napajalnih koritih ali napajalnikih 
 



 
 
Slika 2: Hlev z zunanjo klimo 
 
 
Osnovne karakteristike hlevov z zunanjo klimo : 
- reja živali je usklajena z njihovimi potrebami 
- sama gradnja je enostavna in poceni, prilagojena principu »naredi sam«, z izbiro 

materialov, ki se nahajajo na kmetiji 
- usklajenost objektov je dobra z izgledom kulturne krajine 
- zunanja klima dobro vpliva na zdravje goveda, zrak v hlevu je po temperaturi in vlažnosti 

enak kot zunanji zrak, predvsem v višjih hribovskih legah, z veliko zelenja 
 
1.2. Gradnje hlevov z odprtimi vzdolžnimi linijami in protivetrno mrežo: 
 
Problemi, ki lahko nastopijo v hlevih z odprtimi stenami in protivetrno mrežo v času 
podnebnih sprememb: 
1. temperatura zraka 
2. relativna vlaga 
3. prepih 
Ker se soočamo s klimo, ki ni več celinska, ampak nekaj vmesnega med atlantsko in tropsko, 
je vedno težje zagotavljati optimalne temperature in zračno vlago za govedo. Posebej 
občutljivo so krave molznice z visoko prirejo mleka. Zanimivo je, da pri podnebnih 
spremembah prihajajo valovi vročega in suhega zraka ali pa vlažnega in mrzlega zraka. Tako 
pride do visokih dnevnih temperatur in suše ali obratno do nizkih dnevnih temperatur in 
pretirane moče. Vmesno obdobje je najbolj kritično – torej ko je še visoka relativna vlaga in 
zelo hitra rast dnevne temperature zraka. Ta čas ob prehodu iz hladnega in vlažnega vala v 
vroč in suh val je najbolj kritičen. Vlažnost zraka hitro naraste.  Vlažen zrak nasičen z vodno 
paro - soparo vsa živa bitja slabo prenašajo tako rastline, kot živali in tudi ljudje. Nastopi 
tropska klima, ki paralizira aktivnost vseh živih bitij. 
Pri teh gradnjah je izrednega pomena pravilna orientacija hlevov. V Sloveniji poznam 2 hleva, 
ki nimata vgrajenega niti enega ventilatorja, pa je hlevska klima veliko boljša kot v 
marsikaterem hlevu z 10 ventilatorji. Predvsem bi poudaril, da je okolica teh hlevov zelena: 
drevje, trava, okrasne rastline. To je nekaj povsem drugega kot asfaltirano ali betonirano 



dvorišče okrog hlevov in silosov, kar v poletni pripeki predstavlja dodatni vir pregrevanja in 
sevanja.  Tudi zavetrje je pomembno, da ne prihaja do prepihov. 
 
 

 
 
 
Slika 3: Hlev z odprtima vzdolžnima stranicama in protivetrno mrežo, čelno na obeh straneh 

mreža vse do slemena 
 

Hlev, ki ga prikazuje slika 3, je eden od izredno redkih hlevov v Sloveniji, kjer ni potreben 
noben ventilator pa je v njem odlična klima. Krave molznice se odlično počutijo, tudi prireja 
mleka in plodnostni parametri za lisasto pasmo so vrhunski. 
Problem, ki nastopi je pozimi zamrzovanje vode. Vendar so ta problem rešili z ogrevanjem 
vode s plinom ali elektriko. S tem so celo dosegli izboljšano preskrbo z vodo v zimskem 
obdobju. Znano je dejstvo, da govedo dosti raje pije postano in toplejšo vodo, kot pa ledeno 
hladno ali pa vodo direktno iz vodovodnega omrežja. S tem ko so kravam molznicam ponudili 
toplejšo in postano vodo, se je prireja mleka ob istem obroku povečala za 10 %. Temperaturo 
in vlago v hlevu je možno uravnavati tudi z dvigovanjem in spuščanjem protivetrnih mrež. 
Pri nas je veliko večji problem poleti zaradi izredno visokih temperatur. Pri temperaturah nad 
25 °C, se pri kravah drastično zmanjšuje konzumacija krme, predvsem osnovne, kar poruši 
strukturnost dnevnega obroka in vpliva na povečanje nevarnosti acidoze vampa. 
Zmanjšano zauživanje krme vodi do zmanjšane preskrbe s hranilnimi snovmi. Te pa morajo 
biti na razpolago za tvorbo mleka in mlečnih sestavin. Glede zmanjšane prireje mleka in 
mlečnih sestavin nimamo na razpolago dovolj oprijemljivih podatkov, da bi lahko čisto točno 
povedali, koliko je izgub zaradi neustreznih pogojev reje. 
Zato je nujno prezračevanje hlevov in zagotovitev optimalnih pogojev reje. V 
nasprotnem so posledice izredno hude.  
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