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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 60 - ноември 2018

KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА

- Около 65 дойни 
   крави
- Дълбоки легла с
   POLSTA

Фермерът Achim Gerth, Büdingen, Deutschland отглежда 65 крави. През май 2018 16 от дълбоките 
легла ги оборудва с възглавници POLSTA (ПОЛСТА).

„С изпитателна цел оборудвахме 16 легла с POLSTA и сме много доволни от тези подложки. Животните се 
разположиха и легнаха незабавно в новообзаведените боксови легла. Свободните места оборудвани с POLSTA 
винаги се заемат първи, с предимство преди останалите. При стопанисване икономисваме около една четвърт от 
постелята. В обора имаме 5 крави, които непрекъснато рият в леглата си и разпръскват и изхвърлят постелята 
си. При тези оборудвани с POLSTA това не се случва.“

Ферма Gerth, Büdingen, DE (Опитна ферма на немската 
земеделска  камара)

НОВАТА ВЪЗГЛАВНИЦА НА КРАЙБУРГ ЗА ДЪЛБОКИ ЛЕГЛА -  
POLSTA: ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА

POLSTA (ПОЛСТА): 
 "възглавница" с дебелина 10 см, състояща се от 
 2 функционални слоя
 замества долния, дебел слой от постеля в трудната за 
 обслужване предна част (до главата) на дълбокото легло
 осигурява трайно, стабилно и удобно долно уплътняване
 улеснява обслужването и спестява постеля

Дължина 91 см

Постеля

ХАРАКТЕРИ-
СТИКА:



KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА2

- около 240 дойни
   крави
- легла с POLSTA

Фермерът Theo Zerbe, Kamp-Lintfort, Германия отглежда 240 крави. Той е преустроил 
съществуващите високи легла-боксове в дълбоки такива. През март 2018 год. в тях са монтирани 
130 POLSTA.

„За нашата ферма POLSTA е идеалното решение, при постигане на удобни, високи и същевременно дълбоки 
легла. Без това решение, подложката оформена от постеля, не би се задържала в предната част на леглото. 
Посредством POLSTA се обезпечава много добър комфорт на кравата в предната част на тялото. Очевидно, 
нашите крави имат много по-добри условия за лежане, в сравнение в случаите когато за подложка използвахме 
обикновена гумена лента. При изправяне и лягане прави впечатление облекчението което изпитват. Ние сме 
възхитени от този тип постелки и улеснената експлоатация и обслужване ! Просто се изсипва слама в дълбокото 
легло-бокс от към страна на главата и от към пътеката, изравнява се бързо и е готово.“

Ферма Zerbe, Kamp-Lintfort, DE

НОВАТА ВЪЗГЛАВНИЦА НА КРАЙБУРГ ЗА ДЪЛБОКИ ЛЕГЛА -  POLSTA: 
ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА - 11/2018

Юридическа стойност има немската версия на документа.
www.kraiburg-elastik.com

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

ХАРАКТЕРИ-
СТИКА:


