
 

ПОСИПВАНЕ С ПЛЯВА 

KRAIBURG - опит от практиката 

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

Върху високите  боксове за лежане на дойните крави се посипва с плява 
която да поемат влажноста, но едновременно с това да предава мекота и 
да не дразни кожата.  

Април 2010 г. 

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. 

ИЗДАНИЕ 7 – 07.06.2010 
TEMA: ПОСИПВАНЕ С ПЛЯВА 

СЛЕДВАЩО ИЗДАНИЕ: 21.06.2010 - TEMA: УГОЯВАНЕ НА ТЕЛЕТА ЗА МЕСО - 

Защо изобщо е необходимо да се посипва с плява във високите боксове? 
- Боксът постоянно се замърсява от изпражнения, урина или мляко.  
- В зависимост от външните температури лежащата крава  се и изпотява . 
Последиците:  
1. Корените на космите се увреждат и започват да падат.  
2. Кожата става мека, а това намалява защитната и функция. 
Затова влагата трябва да се абсорбира от посипаната плява.  

Ясен резултат: плявата 
притежава най-висока  
хигроскопична способност 
(попива 4-5 пъти повече вода от 
теглото си) и е най-
благоприятният за кожата 
вариант. 
Източник: лаборатория DLG в 
сътрудничество с LfL Freising, от 
специално издание на DLZ, бр. 21, 
2008 г. 

Плява, нарязана слама  (поотделно или като смес с 
хидратна вар  в съотношение 1:1 (Top Agrar 
07/2008)) 
> плява /нарязана  слама: от 300 до 500 g на ден 
 

Състояние на ставите при използване на различни 
материали върху постелките за лежане KEW Plus 

KEW Plus  
без плява 

KEW Plus с 
нарязана 
слама 

30 - 50 mm

KEW Plus  
с дървени 
стърготини  

KEW Plus 
с плява 

< 10 mm 
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Източник: Изпитвателна лаборатория DLG в сътрудничество с LfL Freising, от 
специално издание на DLZ, бр. 21, 2008 г. 

Стави, за които няма данни Леко нараняване Средно нараняване

Недостатък: 
Талаш/дървени стърготини: възможно 
е разраняване на кожата от острия 
ефект или малките дървени частици.  
 

Внимание: 
Хидратна вар и хигиенизиращи 
прахове: спазвайте препоръките на 
производителите им, тъй като при 
предозиране кожата може да изсъхне 
и да се раздразни! 
 

Съвет: Редовно тествайте 

материала за поръсване на 
постелката, като разтриете част от 
него  (особено при талаш, дървени 
стърготини и хидратна вар) на 
горната страна на дланта си!  


