
 
КОМФОРТ ПРИ ИЗПРАВЕНО ПОЛУЖЕНИЕ 
Всъщност, за говедото изправеното полужение е неестествена форма на поведение, тъй като първоначално дивото говедо е 
било в движение предимно при търсенето на храна или е преживяло легнало. Когато животните се отглеждат в обор, 
изправеното полужение е просто неизбежно. Когато комфортът по време на лежане е ограничен, кравите стоят 
изправени до осем часа, също така при хранене и доене. Когато комфортът по време на лежане е оптимален, 
кравите стоят изправени около четири часа. Това е приемливо, ако комфортът по време на изправеното 
полужение е със съответното качество. 
 
 Изправеното полужение задължително трябва да е благоприятно за копитата, т.е. кравите трябва да стоят на 
меки и хигиенично сухи места.  
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1) Комфорт в бокса 

Кравата стои изправена с четирите си крака в 
сухия и мек бокс и може да преживя с изправена 
глава.  
Порвижен тилов  ограничител за врата с 
височина около 100-110 cm 

Задните крака на кравата се намират в мръсната 
зона за ходене пред бокса. При изправено 
полужение в бокса тя е възпрепятствана от 
неблагоприятно разположения тилен ограничител. 

2) Комфорт при изправено полужение на мястото за хранене 

пътека 

Разделящи 
прегради 

Гумена постелка

ок. 1,6 m 
0,2 – 0,4 m 

0,2 m 

Повдигнато място за хранене с гумена 
постелка за меко и хигиенично изправено 
стоене по време на хранене 

Ляво: повдигнати места за 
хранене (ясли) 

3) Комфорт по време на доене 

Място за 
хранене 

Гумена постелка 
за меко и 
хигиенично 
изправен 
полужение  по 
време на доене 

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. 

Според шведско изследване:  
• Заболяванията на копитата  
значително намаляват в 
следствие на повдигнатите места 
за хранене (ясли) 

• При хранене кравите с по-нисък 
ранг биват изблъсквани по-рядко  
• Честотата на използване на 
скрепера може да се увеличи, без 
това да пречи на кравите по време 
на хранене 
(Източник: Бергстен, К., 2002) 
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