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KRAIBURG опит от практиката

ТЕМА:ЗАБОЛЯВАНЕ НА СТАВИТЕ

Ние сме на пазара в Европа,САЩ и много други страни по света.При тази наша дейност
придобиваме опит които искаме да споделим с вас.Ще се радваме, ако този наш опит бъде
полезен за вас. Моля подскажети ни какви теми ви интересуват.
Благодарим ви, вашият KRAIBURG колектив за развитие и изследване.

СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Здравен статус
Ставните възпаления и нараняванията при лягане(Decubitus) със загуба на косми и изменения по кожата
най-често се срещат при скакателните стави.Определени рискови фактори подпомагат тези заболявания,
които вследствие на прекомерен натиск бърху кожата предизвикват нараняването и.
В легнало полужение на кравата, долната и страна на кожата от тежеста на тялото е сериозно
натоварена.Поради това и тази част на кожата, между твърдата обвивка на кокалите и твърдото легло се
нарушава нормалното кръвообращение.Тогава когато при лежане налягането е разпределено на поголяма площ, вследствие на меката повърхност на лежане, кожата се обезпечава с хранителни вещества
по-добре.
Анатомия
Подкожната мазнина и особенно повърхността на
мускулатурата обезпечават доброто кръвоснабдяване
при временен натиск. Ако това натоварване е голямо
или продължително трябва да се очаква отрицателно
въздействие върху корените на космите и кожата.
Тези наранявания по кожата се появяват най-напред
по местата където кожата е директно върху кокала
т.е. скакателните стави.

Рискови фактори
Фактори които водят до нараняване на кожата и
спомагат за възпаление на ставите наранявания
при лягане:
 Поради силния натиск, кръвта и подхранващите
съставки не стигат до тази част на кожата. С
това се намаля- нарушава обмяната на
веществата в резултат на което бавно и
продължително се намалят и защитните
функции на кожата.
 При нарушена обмяна на веществата в корените
на космите най-напред се забелязва загуба на
косми. Кожата остава още по-незащитена.
 Влажността ( от мляко,урина и изпражнения)
прави кожата мека. В такава кожа бактериите
много леко проникват и спомагат за възпаления.
 Местата за лежане които са в лошо хигиенно
състояние от изпражнения и течни фракции- са
развъдник на бактерии. Те се явяват като
източници на инфекции.
 Не добро балансирано хранене с понижено
съдържание на витамини, минерали и целулоза.

Става на крава върху твърда постелка:
налягането е само в
една точка

Става на крава върху
мека постелка: товара
е разпределен върху
по-голяма повърхност

Какво трябва да направи фермеранашите предложения:
 Мека повърхност на леглата, с което да се
разпредели налягането от тежеста на тялото
върху по голяма повърхност .
 Суха повърхност на леглата, с мека и приятна за
тялото постелка от плява, която да обира и
течностите.
 Чисти боксове за лежане.
 Оптимално хранене
-> Най-добър комфорт за лежане- естествени
условия за кравите ( около 12 часа на ден от по
60 до 90 мин.
Сламен постел

Поръсването на матраците
с плява е по-додро от
дълбокия бокс

Загуба на
косми (cm²)
Матраци покрити
с плява

Дълбок сла
мен бокс

Източник: ресултати от изследвания на Mowbray prey 2003 год. в
унивеситета British Columbia, Канада
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