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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

KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА

- около 150 бичета   
 за угояване
- Боксове със скаров  
 под изцяло покрит 
 с  LOSPA SB

Господин Коболд, Лангенпрайзинг, Германия, от 1971 год. стопанисва телеугоителна ферма за около 
150 животни. Бичетата се отглеждат в боксове с изцяло скарови подове. От 2016 год. новия обор е 
бил застлан с гумени постелки LOSPA SB, с извита горна повърхност.

„Гумените постелки са оазис за говедата, те допринасят за по-добро здраве и благополучие на животните. 
Освен това при отглеждане на биците върху гумени постелки се постига една много добра угояемост. Преди да 
бъдат монтирани LOSPA SB, отглеждах биците върху смесена постеля състояща се от фекали, слама и фуражни 
частици. В сравнение с нея, при гумените постелки в рамките на 10 месеца регистрирах 50 кг. по-голям 
прираст!" 

Ферма Kobold, Лангенпрайзинг, DE

LOSPA SB: 
 пригодени и изработвани за обичайните подове 
 с напречни и надлъжни отвори
 с извита горна повърхност

ПОКРИТИЯ ЗА СКАРОВИ ПОДОВЕ ПРИ УГОЯВАНЕ НА БИЦИ:
СВЕДЕНИЯ ОТ ПРАКТИКАТА

Угояването на биците, върху скаров под с гумени покрития е свързано с много предимства:

 подобрена сигурност на придвижване  намален риск от наранявания и брак
 по-малко проблеми при изправяне и лягане
 намаляват разходите за ветеринарно обслужване и лекуване
 по-добър прираст при отглеждане върху скарови подове с гумени покрития в сравнение с бетон1)

 значително по-къс угоителен период при отглеждане върху гумени покрития2)

Източник: 
1) Zerbe F.: „Thermoregulatives Verhalten bei Mastbullen – Inwiefern realisiert eine Haltung auf Gummimatten ein höheres Mastendgewicht?”, 2016
2) Graunke et al.: „Does rubber flooring improve welfare and production in growing bulls in fully slatted floor pens?", 2011
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ХАРАКТЕРИ-
СТИКА:

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


