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Юридическа стойност има немската версия на документа.

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 40 - Юни 2016

ФОРМА НА КОПИТАТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ ВЪРХУ МЕКИ 
АБРАЗИВНИ ПЪТЕКИ

Цел:
постоянна физиологична форма на копитото с ъгъл около 50° и 
високи петки
 оптимално разпределение на тежестта и минимална опасност от 

 инфекция

Естественото поведение при придвижване означава:
 голяма динамична активност 
 физиологични - дължина на крачката, скорост и разпределение на 
 тежестта

Предпоставки за правилна форма на копитото при оборно отглеждане:
меки абразивни повърхности на пътеките като системата pediKURA® или profiKURA 

 посредством включено абразивно средство корунд и специално профилиране на 
 повърхността се получава износване наподобяващо това в природата 
  

Изследвания на копитата на крави отглеждани върху система pediKURA® 

(20 % от пътеките са покрити с pediKURA®) показват:1,2,3) 
 запазване на постоянен копитен ъгъл
 добра постановка с висока петка
 външните копита (по природа по дълги) без язва от натоварването  
 леко възвишен носещ ръб
 по-малко кръвонасядания (наминки)
 по-малко дигитален дерматит 

Източник: 
1) Benz, B.: „Feldversuch mit weichen, abrasiven Laufflächenbelägen in 6 Milchviehbetrieben”, 2009
2) Günther M.: „Vergleich von Klauenentwicklung und Klauengesundheit bei Milchkühen auf Spaltenboden mit teilweise abrasiven elastischen Auflagen 
 und Betonspaltenboden”, 2015
3) Telezhenko, E. und Bergsten, C.: „Soft or hard alternative for claw wear when using rubber mats in the alleys. 16th Symposium and 8th Conference 
 Lameness in Ruminants, Neuseeland”, 2011

ОПТИМАЛНО
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Ъгъл на копитото около 50°

Дължина на 
предната стена: 
около 7,5 см
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Средни стойности на копитния ъгъл в опитна 
ферма с използване на pediKURA®1) 

profiKURA: по-нататъшно усъвър-
шенс-тване на системата pediKURA®

 оптимизира се изтъркването на копитата в  
 целия обор

отличен с австрийски приз за защита на 
животните

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


