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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 36 - Януари 2016

ПРИЧИНИ ЗА БРАКУВАНЕ НА МЛЕЧНИТЕ КРАВИ

Проблем:
 Много крави отпадат преди 4 лактация  все още не е генерирана печалба 
 Разходите за отглеждане са около 1500 € за животно  допълнителна загуба

Увеличаване на доходите (€/крава) при 30.000 кг. 
пожизнена продуктивност1)

Край на 3-та лактация (цена на млякото 0,27 €/кг.) 
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Печалбата зависи от:
  цена на млякото 
  производствени разходи
  млечна продуктивност

Основни причини за брак2):

 Здравословното състояние на копитата оказва влияние върху безплодие, продуктивност и   
 обмяна на веществата3)  
 Често се подценява  Порочен кръг

Източник:
1) Wangler, A.: „Beziehungen zwischen Erkrankungen und Abgangsursache bei Milchkühen”, 2007
2) Wangler, A.: „Forschungsbericht LFA Mecklenburg-Vorpommern”, Elite 1, 2006
3) Werny, R.: „Einfluss elastischer Spaltenbodenauflagen im Boxenlaufstall auf die Fruchtbarkeit und die Energiebilanz laktierender Kühe”, 2014

Около 50 % от брака 
зависи директно 
или индиректно от 
здравословното състояние 
на копитата!
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Движение и лежане върху мека повърхност би могло да 
повлияе позитивно здравословното състояние на копитата!

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


