
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

САНИРАНЕ НА РОДИЛНОТО

За едно спокойно и безопасно раждане кравата, телето и гледачът се нуждаят от следното:

 размери на родилния бокс: най-малко 4 х 4 м
 добро подсигуряване на кравата
  достатъчно голяма поилка

  удобен достъп до фуража

 под: чист, сух, мек, осигуряващ стабилност при стъпване
  трябва да може да се почиства лесно и бързо

 след всяко отелване: подмяна на постелята за оптимална хигиена!

Преди санирането След санирането

KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА

Фермер Мариане Холерсбахер: 

„Усеща се, че кравите се чувстват много добре върху системата. След 
отелване те са в много добра форма, изправят се веднага и облизват 
телето си. Животните с удоволствие предпочитат VITA като място за 
отелване. Единични подканвания малко преди отелване са достатъчни, 
те да бъдат отведени в родилния бокс.
Системата обезпечава добра хигиена при отелване и при това е нужна 
много по-малко постеля в сравнение с бетонен под." 

- около 50 дойни 
 крави
- Високи легла с 
 KEW Plus и KKM
- Скарови подове 
 със система  
 pediKURA® S
- Доилна зала с 
 KURA Flex

VITA: 
 за родилния бокс / точно определено място 
 3 слойното изграждане (гума-гъба-гума)
  мекота и стабилност при стъпване за крава, теле и гледач

 постелята е нужна само за поемане на натрупаните течности
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Трислойната система VITA е била монтирана в родилното:

първоначално по ръба на 
повърхността се поставя рамков 
профил

на следващия етап цялата 
повърхност се застила с гумена 
подложка...

...и позиционира

след това се поставят покривни-
те первази върху постелката 

накрая первазите се закрепват 
посредством SPAX винтове върху 
постелката 

...след това върху нея се налага 
дунапрен (пенопласт)

и самото покритие се разстила... 
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след това рамковия профил се 
закрепва
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Саниране на родилното - 05/2017

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


