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„Считам, че гумите пасват идеално на скаровия под. Фекалиите пропадат лесно в цепнатините – по този 
начин подът остава винаги чист и сух. 
По отношение здравословното състояние на копитата сме много доволни. Наистина не се пести толкова 
от регулярните грижите за копитата, които са задължителни, по-скоро от действителните манипулации 
и контрол. Нараняванията на копитата, които имахме преди при вързано отглеждане, вече не се срещат 
изобщо. С въвеждане на доилните роботи е от особено значение, свободното и комфортно придвижване 
на кравите, тъй като в противен случай няма да отиват самостоятелно непринудено за издояване."

Ние работим в много страни по света. При това ние и нашите местни партньори винаги 
получаваме интересни данни и сведения от практици и учени. Ние ги подготвяме за Вас и 
бихме се радвали, ако са Ви от полза. Моля изпращайте ни Вашите отзиви – ние разчитаме на 
това!
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МЕКИТЕ ПЪТЕКИ И АВТОМАТИЧНАТА ДОИЛНА СИСТЕМА - 
СВЕДЕНИЯ ОТ ПРАКТИКАТА

„След монтиране на гумените постелки от KRAIBURG при говедата можем да наблюдаваме пет до шест 
пъти заскачане. Това е предимството на този тип постелки. Също така се подобри и здравния статус 
на копитата. Качеството е добро. Постелките ни са от 2002 година в стария обор и до сега все още 
не установяваме тяхното износване. В новия обор от 2009 сме монтирали KURA P и pediKURA® на 
преходните места. Според нашия техник, който поддържа копитата, е преустановено образуване на 
излишен рог. Грижите за копитата по-скоро са профилактични, целящи осъществяване единствено на 
контрол. С четирите доилни робота в новия обор придвижването на кравите е свободно. Състоянието на 
крайниците трябва да е добро, за да могат кравите да достигат роботите. Вижда се обаче: животните се 
придвижват добре."

Waldemar Dietrich, Agrargesellschaft Prösen, DE

Leonhard und Theresa Brandstetter, Polling, DE

KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА

- 320 дойни крави
- пътеки и скаров  
 под с монтирани  
 върху тях  
 KURA/pediKURA®

- 65 дойни крави
- Скаров под с  
 KURA S
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Предизвикахме ли любопитството Ви?
Подробно споделен опит от практиката относно 
подовите покрития на пътеките ще намерите в книгата 
„10 години KURA“ която може да поръчате при нас.

„Аз виждам предимствата в това, че местата където попадат фекалите и урината, след монтиране на 
гумените постелки вече са по-чисти и сухи. Освен това пътеките за придвижване са по-меки и комфортни 
за копитата на кравите. От август 2010 до април 2011 година преустроихме цялото стадо на доене с робот. 
Новите площи застлахме с KURA P, а междинните свързващи коридори с pediKURA® P. Това което ние 
наблюдаваме, че на тези места кравите много по-рядко се подхлъзват. Важно е безболезненото, удобно и 
сигурно придвижване! В противен случай би трябвало животните да се подкарват твърде много."

„Естественото придвижване на кравите въздейства позитивно при откриване на разгонените и по този 
начин постигаме по-висока заплодяемост.
Освен това движението на кравите в нашата ферма е от особена важност, тъй като те трябва да отиват до 
роботите доброволно и по-често в сравнение с фермите с обичайните системи на доене. При нас средно 
дневно една крава се дои 3,5 пъти. Това е доказателството за удобството с което кравите се придвижват 
върху гумените постелки на KRAIBURG.
При едно свое посещение, официалният ветеринарен лекар е забелязал незабавно колко непринудено 
и с изправен гръб се придвижват кравите, не по начина характерен за други ферми - изгърбени и 
предпазливи. Също така и техника, който поддържа копитата е възхитен от добре оформените и здрави 
копита. Необходимо е само да се подрязват, не и да се лекуват."

Herr Stöckel, Milchgut Triebtal, DE

Hans-Heinrich Laabs, Knüllwald-Remsfeld, DE

други интересни брошури 
съссподелен опит от практ-
иката може да намерите на:
www.kraiburg-elastik.com

- 60 дойни крави
- Пътеки с    
 монтирани    
 KURA P

- 620 дойни крави
- planbefestigte
 Laufflächen, 
 Vorwartehof und  
 Treibegang mit 
 KURA/pediKURA®
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