
 

ЧЕСТО КРАВИТЕ ЛЕЖЪТ И ПО ПЪТЕКИТЕ 

 Ако някоя дойна крава легне на пътеката, това означава, че 
условията за лежане в бокса са лоши. 

 За да избере кравата бокса като място за лежане, там тя 
трябва да се чувства значително по-добре отколкото на 
пътеката.  

 Животните, които идват от обори, изцяло със скарови 
подове или са били отглеждани вързани, първо трябва да 
свикнат с "новата система" с отделни боксове за лежане. 

 Влияние на климата: при влажност на въздуха от 70 % и 
при повече от 24° C животните страдат от топлинен стрес и 
търсят най-хладните места в обора (напр. отворена врата). 

Февруари, 2010 г. 

Когато кравите лежат в зоната 
за ходене, рискът от 
заболявания на копитата и 
вимето се повишава.  
Животните са мръсни, 
съществува по-голяма опасност 
от нараняване и общото време 
за лежане намалява. 

Оптимално 
• достатъчно място за безболезнено лягане/ставане и за естествени 
пози при лежане 
  напр. гъвкав ( подвижен) тилов ограничител – пасващ към 

крави с различна големина.  
  напр. еластичен подлакътник, който позволява естествена поза 

при лежане с изпънат преден крак и удобна смяна на позата 
при лежане 

• меки и сухи боксове за лежане 
• броят на животните спрямо боксовете да е в съотношение 1:1, 
 т.е. да не е пренаселено! 

Кравата лежи спокойно в бокса, с изпънат 
преден крак, и отново преживя Пренаселеността и липсата на 

удобства в бокса принуждават 
кравите да не лежат само в 
боксовете и да стоят със 

задните си крака в зоната за 
ходене. 

Кравите се цапат повече и са 
изложени в по-голяма степен на 

риск от заболявания на 
копитата. 

Съвет: При животни, които избягват бокса: 
1. Подобрете УСЛОВИЯТА ЗА ЛЕЖАНЕ, 
като обърнете особено внимание на тилния 
ограничител и подлакътника. 

2. Ако е възможно, свикнете младите  
  животни да лежат в боксовете. 

Разлика в големината в едно 
в също стадо 

KRAIBURG - опит от практиката 

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. 

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. 


