
 

Проблеми: 
Във фермите често се срещат лошо поддържани боксове. Въпросът е дали това води до намаляване 
на времето за лежане и дали влияе на здравето. Млечните крави трябва да лежат в боксовете от 12 
до 14 часа на ден. 
Изследване на Баварския институт за селскостопанство и защита на животните, LfL Grub, показва 
въздействието на състоянието на поддръжка на дълбоките боксове върху времето за лежане на 
кравите. 

Изследване: 
Целта на изследването беше да се сравнят различните 
етапи при състоянието на поддръжка на дълбоките 
боксове (добро: 20 cm матрак/постеля от слама; лошо: 5 
cm матрак/постеля от слама, около 3600 cm² без 
матрак/постеля от слама) с меки постелки за лежане 
(KRAIBURG KEW Plus) по отношение на поведението при 
лежане и избора. Данните са от обор с 60 сименталски 
говеда и роботизирана доилна система. 

Източник: Райтер, K., Фрайбергер, Ф., Абриел, M., „Създаване на по-добри условия за отглеждане на животни: 
боксове за лежане на млечни крави“, LfL Grub, 2006

Резултати: 
 Натоварването на дълбоките боксове намаля с повече 
от половината. 

 Времето за лежане на всяка крава  на ден намаля с 
над 2 часа.
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Извод: 
Ако състоянието на поддръжка на дълбоките боксове се влоши, това оказва влияние на поведението 
при лежане и позицията на лежане на кравите. Доброто състояние на поддръжка е от особено значение 
за здравето на кравата. Ако стопаните нямат достатъчно време за поддръжка на дълбоките боксове, те 
трябва да използват гумени постелки. 
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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. 


