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Най-важната цел при отглеждане на високопродуктивтните крави

Желана телесна кондиция

Най-добрия здравен статус

Максимални пожизнена млечност и 

експлоатационна продължителност

Максимална ефективност

Предпоставка за това е оптималния мениджмънт – хранене и гледане –

намиращи израз във 

Опорно-двигателен апарат

Плодовитост 

Млечна продуктивност

Обмяна на веществата



Телесната кондиция е обуславена главно от обяната на веществата

Анаболитен 
метаболизъм

Катаболитен 
метаболизъм

Лактация

Различават се катаболитен и анаболитен метаболизъм

Катаболитните са процеси на разграждане

Анаболитните са процеси на натрупване

Два важни момента

Кога ?

В каква степен ?

150-160-и ден

Колкото по-рано след 

отелването вземат превес 

анаболитните процеси, 

толкова по-добре това се 

отразява на млечната 

продуктивност и на здравния 

статус



• Във Лудвиг-Максимилиан-Университет в град Мюнхен, 

Германия, са проведени два експеримента (Manuela Günther) 

• Целта на изследванията е да се определи, дали едно меко-

еластично покритие освен върху растежа и развитието на 

копитния рог, оказва влияние и върху обмяната на веществата 

при млечните крави



Опитна постановка

 Включените в опита животни са разделени на две групи по 40 

крави

 При първата животните се отглеждат свободно боксово върху 

гумени покрития,  като при 20% от тях са интегрирани 

абразивни (триещи) елементи, а останалите 80% са 

обикновена традицинна гума

 Втората група животни се отглеждат върху бетонен под

 Наблюдението на животните започва три седмици преди 

отелването и продължава през цялата последвала лактация

 Изследвани параметри (показатели)

 Репродуктивен статус

 Копитно здраве

 Момент на промяна от катаболитен към анаболитен 

метаболизъм
 Чрез определяне на кръвната захар и чрез ежеседмично определяне на дебелината на мастната 

тъкан в областта на гърба



РЕЗУЛТАТИ

 При кравите отглеждани върху гумени покрития се 

установяват: 

 По-ниска концентрация на кръвната захар

 По-добри репродуктивни показатели (заплождане)

 По-ранно преминаване към анаболитен 

метаболизъм



Отслабване на имунната система

Копитни заболявания

По-късно преминаване към анаболен 
метаболизъм

Повишаване на 
кортизоловите 

нива

Стрес

Намален прием 
на храна 

Кравите отглеждани върху бетонен под изпитват дискомфорт дори 

болезненост при движение, стоене и лежане

Защо?

Хипотеза



Резултатите показват: 

 Еластичните гумени покрития оказват много добро въздействие върху копитния 
здравен статус, чрез спомагане за правилното му оформяне, като по този начин 
предотвратяват нефизиологичното натоварване на петката (задната част на 
стъпалото)

 В сравнение с бетонния под, при гумените подови покрития, не само че не 
установява увеличаване на случаите на копитна язва през първите 150 дни от 
лактацията, но се регистрира и едно значително подобряване на този вид 
проблематика през втората половина на лактацията

 По отношение разпространението на дигиталния дерматит - през първата 
половина на лактацията при отглеждане върху бетонен под ситуацията е 
достоверно по-неблагоприятна в сравнение с еластичните покрития



Изводи

 Еластичното покритие има благоприятно въздействие 

върху обмяната на веществата при млечните крави

 Внедряването върху 20 % от площта на гумените покрития 

на абразивни елементи осигурява достатъчно изпиляване 

на копитата. Това елиминира функционлното натоварване  

на копитният рог, а потенцияла на гуменото покритие е 

оползотворен най-пълноценно.

Източник : Prisca V. Kremer



Един пример от практиката

 Две бременни сухостойни крави – осеменени в един и същи ден

 При едната крава съществува заболяване на предния ляв крайник

Кои са последствията от това

Редуцирана е двигателната активност на животното

Приемът на храна е редуциран

Болка, стрес

Закъснели анаболни процеси

Недостатъчна подготовка за отелването 

Очаквани са – по-малка млечност, следродилно залежаване, кетоза



Физиологичен едем 

на вимето

“празно” виме”

………две сухостойни крави, един и същи срок на бременност……

!
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