
KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА
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!

Благодарим – Ваш – KRAIBURG екип ИЗДАНИЕ 34 - декември 2015

ШИРОКИ ЛЕГЛА ≠ ЗАМЪРСЕНИ ЛЕГЛА

Оптималните легла за продължително лежане 
12 часа и повече:

 без пренаселеност  по-добре: леглата да са малко повече от кравите!
 меки, сухи повърхности за лежане
 площите за лежане трябва да са достатъчно широки и дълги 
 достатъчно пространство за главата
 добре позиционирани приспособления за направляване 
 (ограничител за тила и холката, подлакътник)

Дължината на една крава 
е около 240 см. !
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Дължината на леглото е определяща за това, дали кравата ще лежи правилно или дигонално-напречно
 важни са също така: достатъчно пространство за главата и добре позициониран ограничител за 

 холката

Враг на чистото легло е напречно лежащата или напречно стояща крава
 Фекалите и урината се отделят в леглото

През последните 25 години нашите млечни крави са нараснали средно 
с 11 см., а телесната им маса се е увеличила с 20 %1) 
 Те се нуждаят от повече място в обора!

Източник: 
1) Rudolphi B.: „Klasse statt Masse”, 2008
2) Dr. Cook: „Mehr Platz schaffen!”, Elite 5, 2014

Да се съблюдава социалното поведение!
При разположените едно срещу друго легла: ако е възможно, йерархично подчинените животни спазват 
дистанция от доминиращите 
 при твърде малко пространство за главата животните лежат косо

Най-общо: изтърканите, „блестящите” метални прегради са 
лош знак  твърде интензивен контакт с кравите!
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Взаимовръзки между дължина и ширина2)

пространство 
за движение пространство 

за движение

площ за лежане
площ за лежане

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

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Германия  
Тел. +49/8683/701-303, Факс. +49/8683/701-190, Ел. поща: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.com
Юридическа стойност има немската версия на документа.


