
 

Размери: 

Издигането на местата за хранене се препоръчва най-вече в 
случаите, когато  пътеките за придвижване са твърдо заложени в 
архитектурните планове и са в комбинация с автоматични доилни 
инсталации (роботи). При използване на тази система, приемът на 
храна в стадото е асинхронно. Издигането на местата за хранене 
гарантира и при учестено скреперно почистване необезпокояван 
прием на храна, а копитата остават сухи и чисти  

Оборудване: 
 автоматични фиксатори при хранене 
 прости ограничители, без строго индивидуално разделяне 
 Повдигнато място за хранене  – вж. съседната снимка  

-> по този начин повърхността е издигната и суха (цялата крава) 
 
 
 
 
 
 
Изисквания към повърхност за залагане фуража  
(хранителната лента): 
 устойчива на киселини (киселините във фуражите да агресивни !) 
 широка 60 см., равна и лесна за почистване  
 без миризма (кравите имат 15 пъти по-силно обоняние от човек!) 
 гладка, тъй като кравите имат чувствителен език 
 
Мениджмънт: 
 Съотношение животно-площ на мястото за хранене да е  1:1 
 Минимум двукратното на ден хранене действа позитивно върху приема на 
храна  

 Ако повърхността на пътеките за придвижване е по-мека, се увеличава 
честотата, с която животните посещават местата за хранене 
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МЯСТО (ЯСЛА) ЗА ХРАНЕНЕ 

Височина на горния 
ограничител : минимум 
150 - 160 см. над  
повърхността, не трябва да 
влиза в контакт с холката  
 

Широчина на 
хранителния фронт:  
минимум 75 см. за крава 

При проектирането на мястото за 
хранене, се препоръчват следните 

размери  (Wandel, 2006).  
Повдигането на пода с наличието на 

странични прегради намалява 
взаимното блъскане на животните по 

време на хранене 

Съвет: Хранителната решетка може 
да се наклони напред под ъгъл 20°, 
особено когато е твърде ниска 

Издигането на местата  за хранене действа благоприятно върху приема 
на храна при кравите. Тези, които се намират на ниско йерархично ниво 
биват отблъсквани и избутвани рядко от хранителния фронт. Животните 
прекарват по-малко време в непосредствена близост до хранителната 

площадка, без да приемат храна в момента (De Vries et al., 2006). 

Колкото по-добре е сепариран хранителния 
фронт, толкова по- рядко кравите се 
изблъскват взаимно при хранене 
(Keyserlingk, 2008). 

При нараняване в областта 
на холката трябва да се 
проконтролира нивото  
на хранителната  
лента и  
състоянието на 
фиксаторите, 
ораничителите  
в областта на  
хранителната  
решетка, респ. и  
горния ограничител 

 

Ниво на хранителната лента:  
15 – 20 над нивото на бокса  (един 
вид компенсиране на „крачката” 
напред при естествената паша  
При по-високо стъпване само на 
предните крайници -минимум 20 см. 

KRAIBURG - опит от практиката 
Ние сме на пазара в Европа, САЩ и много други страни по света. При тази наша дейност 
придобиваме опит, който искаме да споделим с вас. Ще се радваме, ако този наш опит бъде 
полезен за вас. Моля, подскажете ни какви теми ви интересуват.  
 
Благодарим ви, вашият KRAIBURG колектив за развитие и изследване. 

GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GmbH, D-84529 Tittmoning, Göllstr. 8   
Тел.: +49/8683/701-303, Факс: +49/8683/701-190, Имейл: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-agri.com 
Валидни са нашите общи търговски условия. 


