
KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА

Монтираната VITA с подвижна фиксираща врата в 
учебно- експерименталния център Köllitsch

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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ПРЕПОРЪКИ ЗА РОДИЛНИЯ БОКС

Природа: 
Кравата се отделя от стадото за да се отели  Единичните боксове за отелване са целесъобразни

Предимства:
 добра възможност за   
 контрол
 добър хигиенен мениджмънт
 необезпокоявана акушерска  
 помощ

Изисквания за родилния бокс:
 големина: минимимум 4 х 4 метра
 достатъчно голяма поилка
 удобен достъп до храна
 сух и чист
 устойчив на хлъзгане и мек под 
  трябва да се почиства лесно и бързо 

Пример: KRAIBURG VITA
Постелята служи само за абсорбиране на отделените течности 
и може да се подменя след всяко отелване

 родилният бокс никога не  
 трябва да се използва като  

 бокс за болно животно

 самостоятелен в идеалния  
 случай

 след всяко отелване: смяна на  
 постелята

 възможност за почистване и  
 дезинфекция

  прекъсване пътя на   
  инфекцията

 идеално: големи отвори за  
 вентилация и осветяване

Животно

 Възможност за фиксиране на   
 кравата 

  Идеално: фиксатор на яслата/  
  специални подвижни елементи 

 достатъчно светлина и въздух

 евентуално източник на вода и   
 електрически контакт 

 достъпност напр. за трактор 
  в случай, че кравата залежи 

  или умре

НО: да се избегне стреса при преместването!
Родилният бокс трябва да се интегрира с помещението 
за сухостойните крави
 Контакт с обичайните членове на стадото
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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.

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


