
 

КУЦУТА И РЕПРОДУКТИВНОСТ 

Куцутата влияе отрицателно върху плодовитостта на млечните крави. 
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1. Поведение по време на разгонването 
Заскачането е важен признак, по който се определя моментът на 
осеменяване. Кравите със здрави копита, които ходят по гумени настилки, 
показват такова поведение много по-често, защото могат да се движат 
безопасно и не изпитват болка. 
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Кравите се чувстват си-
гурни и уверени на подо-
вете покрити с KURA.

При настилките KURA 
заскачането е значително 
по-често 

Подхлъзването на гумена 
постелка е безопасно 

2. Сервиз-период/междуотелен период 
Извършеното изследване от Strues & Malkow-Nerge (2008) показва, че 
животните с проблемни копита имат значително по-дълъг 
междуотелен период, продължаващ от 17 до 45 дни. Това 
потвърждава резултатите на Kremer et al. (2007): при кравите на 
скаров под с KURA S сервиз-периодът е продължил с 39 дни по-малко 
– това означава приблизително два пъти спестяване на разходите от 
повторно разгонване! 

 
3. Репродуктивни нарушения 
Куцащите крави 
 поемат до 16 % по-малко фураж (TM), а това лесно довежда до 

отрицателен енергиен баланс. В следствие на това се повишава 
рискът от проблеми с обмяната на веществата и се влошава 
честотата на зачеване. 

 имат 3,5 пъти по-висок риск от закъснял цикъл, защото 
 функционирането на яйчниците е засегнато (Garbarino et al., 2009). 
 имат около 125 % по-висок риск за кисти на яйчниците и честотата 

на зачеване намалява с 8 % (Melendez, 2002; Wittkowski, 2007). 

4. Преждевременно бракуване на кравите 
В световен мащаб се понасят огромни икономически щети в размер на 10-15 % брак, дължащ се на болестите 
на копитата! Новите изследвания показват, че не заразните заболявания по копитата водят до 
преждевременен брак, а механично-травматичните (Cramer et al. 2009) - меките настилки намаляват появата 
на механично-травматични заболявания на копитата до 80%. 

с подхлъзванебез подхлъзване 

Взаимозависимост 
Здравето на копитата – 
 приемането на храна:  
 След поставяне на меки постелки върху 
скаровите подове кравите посещават 
мястото за хранене 34 % по-често 
(Miethke, 2004). 

 Покритата  с гумени постелки  
хранителна пътека(feedstalls) намаляват 
заболяванията по копитата (Bergsten, 
2002) и подпомагат приемане на храната 
без стрес (DeVries et al., 2006). 

KRAIBURG KURA S 

Обслужване на повторното 
разгонване  струва от 100 до 150 €! 

KURA спомага за 
избягване на куцането. 

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

GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GmbH, D-84529 Tittmoning, Göllstr. 8   
Тел.: +49/8683/701-303, Факс: +49/8683/701-190, Имейл: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-agri.com 
Валидни са нашите общи търговски условия. 
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