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- 60 дойни крави
- плътни бетонни 
  пътеки застлани с 
  KURA/pediKURA®

- високи легла 
  покрити с WING
  FLEX и ergoBOARD

Ние се намираме в Европа, САЩ и в много други страни в целия свят. При това ние събираме, 
анализираме и обобщаваме различния опит и Ви го представяме под формата на практически 
съвети. Бихме се радвали, ако Вие ги намирате за полезни. Моля изпращайте ни Вашите 
отзиви – ние разчитаме на това!

Благодарим – Ваш – KRAIBURG екип ИЗДАНИЕ 59 - май 2018

КОПИТНО ЗДРАВЕ ВЪРХУ МЕКО АБРАЗИВНИ ПОВЪРХНОСТИ – 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРАКТИКАТА

Семейство Hirl оборудва пътеките от самото начало с постелки KURA P. Допълнително през 2009 година 
20 % от площта на пътеките се застила с pediKURA®. Това се осъществява най-вече в областта 
пред доилния робот и преходните пътеки. Фермерът и техникът по поддръжка на копитата са много 
доволни от досегашните резултати. От тогава здравословното състояние на копитата продължава да 
се подобрява. Формата на предният зацепен (дорзален) копитен ръб се запазва като след подрязване, 
със стойности на ъгъла близки до 45 - 50°, както е видно от снимката.

Ферма Hirl, Falkenberg, DE

KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА

  
Система pediKURA®:
80 % от пътеките са застлани с изцяло меки KURA-постелки 
20 % с меко-абразивни pediKURA®-постелки.

По-нататъшно развитие на тази система: profiKURA 
 оптимизира изтриване на копитата в целия обор

- 320 дойни крави
- плътни пътеки и 
  решетъчни подове
  застлани с KURA/
  pediKURA®

„В новия обор (2009) монтирахме KURA P и pediKURA® на преходните места. Според нашия техник по
поддръжка на копитата, рогът е „престанал“ да расте. Грижите за копитата вече не са лечебни, 
а по-скоро профилактични, респ. за да бъдат контролирани.

Waldemar Dietrich, Земеделска служба, Prösen, DE
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Източници:  
Gummiwerk KRAIBURG: „10 Jahre KURA", 2012; www.kraiburg-elastik.de 

- 45 дойни крави
- решетъчен под 
  със система pedi-
  KURA® S
- високи легла с 
  KEW Plus
- ergoMILK

След разширението на помещенията през 2009 г. г-н Feitzinger монтира системата pediKURA®. 
Фермерът обобщава, че от тогава рязко са намалели дефектите на страничната стена на копитата, 
и профилактичното им обслужване се осъществява много бързо и лесно (на ръка). Откакто беше 
подсигурен нов станок, в момента копитата се подрязват само при нужда. Въпреки това формата им е 
почти идеална.

Ферма Feitzinger, Straßwalchen, AT

- 48 дойни крави
- скаров под със
  системата 
  pediKURA® S
- Melkstand mit
 KURA

Новопостроеният обор е бил обзаведен и населен през 2000 година. Скаровият под е застлан с първите 
варианти на KURA S. След 2006 г. оборът е обновен и оборудван с актуалните модели постелки от 
системата  pediKURA® S. „След като обновихме обора с pediKURA® това се отрази много добре на 
износването на копитата. Сега ние подрязваме на всеки 8 месеца, а преди беше през 6 месеца.“

Ферма Hollersbacher, Tarsdorf, AT

  

Провокирано ли е Вашето любопитство?
Подробни материали представляващи споделен опит 
от практиката касаещи застилане на пътеките може да 
намерите на www.kraiburg-elastik.com/Practice

КОПИТНО ЗДРАВЕ ВЪРХУ МЕКО АБРАЗИВНИ ПОВЪРХНОСТИ – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРАКТИКАТА- 05/2018

Идеална форма на копитата:
Контролирайте копитата със специалния тестер KRAIBURG pediKURA®! 
(Може да се намери при вашия търговски представител или директно при КРАЙБУРГ)

www.kraiburg-elastik.com Юридическа стойност има немската версия на документа.
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други интересни брошури
съссподелен опит от практ-
иката може да намерите на:
www.kraiburg-elastik.com


