
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

ЗДРАВЕ НА КОПИТАТА: ИЗДИГНАТИ МЕСТА ЗА ХРАНЕНЕ
При стоене до хранилките или върху пътеките, контактът на копитата с фекалии и урина се увеличава. 
Това уврежда копитния рог и благоприятства инфекциозните копитни заболявания. Ако повърхността на 
пътеките и местата за стоене е твърда, биха могли да настъпят допълнителни механично-травматични 
увреждания на копитата.

Погледът върху разпределението на времето на една млечна крава показва следното: престоят на местата 
за хранене заема най-голямата част от „опасното за копитата“ време през деня.
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12 часа:
потенциална опасност за 
здравето на копитата
 натоварване: химично,   

 механично, инфекциозно 

12 часа:
без опасност за 
копитата
 облекчаване

РЕШЕНИЕ: издигнати с гумени постелки 
места за хранене 

 кравите стоят сухи и чисти върху комфортна за  
 копитата мекота
 торовото гребло може да функционира невъзп-
  репятствано
 по-голяма стабилност  необезпокоявано хранене

При неиздигнати места за хранене:
по време на хранене животните се смущават от 
греблото
 

гребло около 2,5 м.гребло около 4 м.

С издигнати места за хранене:
 животните могат да се хранят необезпокоявани
 възможна е по-голяма интензивност на работа на  
  греблото
 1,6 м. място за хранене + 2,5 м. пътека
  не е нужна по-голяма площ!

Хранилка

около 
20 см

Разделителна 
преграда между 
леглата

около 1,6 м
Гумена постелка

Пътека
15 - 20 см

риск от заболяване 

на копитата намаляване на риска от 

заболяване на копитата
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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


