KRAIBURG опит от практиката
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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 F колектив за развитие и изследване.ung

ПРЕДЕН ОГРАНИЧИТЕЛ - ПОДЛАКЪТНИК
Предния ограничител трябва да възпрепятства кравите да се пързалят напред в бокса и да
нямат проблеми при ставане. Предния ограничител не трябва да нарушава естествената поза и
ритъм на лежане. Ограничаванията за лежане увеличават рисковете от наранявания и
проблеми с копитата.
Върху ливадата кравите заемат
различни пози за лежане.

Важно за здравето на животните:
 Не ограничавайте подвижноста при лежане:
предпочитаните различни и естествени пози
при лежане не трябва да се ограничават.

 Чрез изместване тежеста на тялото може да
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се постигне по добро кръвоуросяване в
основата на космите от към страната за
лежане.
Често наблюдавано:
Отпочиващо лежане с
опънат преден крак
Източник: Естествено лежане според PELZER et al.
(2007): “Cows and more, was Kühe uns sagen“
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Опънат преден крак
Изцяло страничо лежане

Опънат заден крак
Позиция за спане

Оптимално:

Проблемно:

• ограничителя не трябва да е по-висок от 10-12
см. от нивото на леглото
• отгоре да е закръглен
-> удобно опъване на преден крак над
ограничителя

Позицията за лежане с опънат преден
крак е невъзможно

Препоръчително: еластичен ограничител
ergoBOARD: кравата може безболезнено да опъне
предния си крак , да мести тежеста на тялото и така
да не натоварва едно и също място.

Неудобен ограничител: кравите имат опадали
косми в областа на предните стави
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