
- 45 дойни крави
- Високи легла с  
 гумени постелки 

ХАРАКТЕРИ-
СТИКА:

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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САНИРАНЕ НА ЛЕГЛАТА

Оборите за крави от 90-те години са комфортни колкото Голф 1.
За днешните значително по-едри, високопродуктивни крави, 
това не е подходящо. 

Въпросът е, как биха могли да се санират и модернизират леглата ефикасно.
По план, повърхността на леглото не би могла да се промени много постфактум. 
Все пак, подобрения са възможни – и при това напълно целесъобразни, както 
показва този пример от практиката.

При напълно странично лежане, кравите се 
наслаждават в максимална степен на комфорта на 
реконструираните легла.

Посредством монтиране на флексибилни дистални 
механизми тръбата над холката би могла да се 
повдигне.

Дефектните постелки се подменят.

Като подлакътници служеха дъски и греди.

Преди ремонта

Бяха приложени три мерки за подобряване на комфорта на кравите: 

1. Повдигане на горния ограничител  
  на холката

3. Монтиране на подлакътници (гръдни ограничители)

2. Подобряване на комфорта на 
 лежане

След ремонта
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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.

Източник: 
Zäh, M.: „Sanierung von Liegeboxen: Die Kühe werden's 
Ihnen danken!” от profi, 03/2014

Гумените ленти са дълги 175 см. и са високи 11 см. 
За монтажа е необходимо на всеки 35 см. в пода 
да се пробият отвори. След това те трябва така да 
бъдат фиксирани, че краищата на гумените 
постелки да бъдат препокрити.   

При избор на разположение са гуми с дължина 
115 см. и 120 см. и даже са 18,5 см. по-високи 
в сравнение с подлакътниците maxiBOARD. Но 
гумата е по-мека, а оформения в горната част 
вълнообразен профил, улеснява поставяне и 
държане на предните крайници и на главата.

Готово: maxiBOARD позволява изпъване на 
предните крайници, успоредно с това, този вид 
подлакътници контролират много добре отстоенето 
на насрещно разположените животните.

Освен това: Като един полезен страничен ефект произтичащ от 
санирането, е че дефекацията на животните в леглата въпреки 
по-високо разположения ограничител на холката не е увеличена, 
даже съществува тенденция към намаляването й.

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

KRAIBURG maxiBOARD

KRAIBURG ergoBOARD

За теста са монтирани различни варианти на подлакътници:

Още от първия ден ergoBOARD се приема много 
добре от животните. Успоредно с малко слама, 
за постеля, този вид подлакътник удовлетворява 
напълно нуждите на животните по отношение 
постигане на оптимален комфорт на лежане.


