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Kàmisko vo vo¾nom ustajnení s leiskovými boxami
Kravy v priebehu dòa strávia pri raní asi 5 hodín, preto je potrebné pre vetky kravy zabezpeèi pri
kàmnom ¾abe miesto 700 mm iroké, aby mohli ra v rovnakom èase. Tým sa zamedzí konkurencii a
agresivite medzi kravami v skupine a nedostatoènému príjmu krmiva u kráv s niím sociálnym
postavením.
V kàmisku vo vo¾nom ustajnení s leiskovými boxami okrem miesta na ranie je potrebné kravám
zabezpeèi priestor pre pohyb na zmenu kàmneho miesta poèas kàmenia. To znamená, e kàmisko musí
by dostatoène iroké. Jeho írka musí kravám umoni chodi poza erúce kravy stojacie pri ¾abe.
írka kàmiska by preto mala by minimálne 3000 mm. Táto írka umoòuje pohyb za radom stojacích
kráv pri ¾abe v jednom smere. Ak chceme umoni kravám pohybova sa v oboch smeroch musíme
kàmisko rozíri minimálne o 900 mm.
Kravám je potrebné zabezpeèi prirodzenú polohu pri raní. Priestor, kde sa dávkuje krmivo (dno
kàmneho ¾abu) musí by vyie
oproti podlahe kàmiska o 100 a 150
mm. Tým sa docieli ¾ahí prístup
kráv ku krmivu.
Po¾abnica ani kàmna zábrana
nesmie kravy pri raní obmedzova
a musia im umoni prístup do
celého ¾abu. Výka po¾abnice
môe by 500 mm, pri väèom
telesnom rámci kráv a 600 mm od
podlahy kàmiska. Vstup kráv do
¾abu zabraòuje kàmna zábrana
hrudná alebo kohútiková. Z h¾adiska
finanèného, ale aj z h¾adiska vhodnosti pre kravy je lepie poui kohútikovú zábranu. Je ju vhodné
predsunú nad kàmny ¾ab o 200 mm. Pri tejto vzdialenosti oproti umiestnení nad po¾abnicu sa zabráni
otláèaniu kohútika kráv a kravy nevyvíjajú na òu tak vysoký tlak (neohýba sa). Zábrana sa montuje vo
výke 1150 mm od podlahy kàmiska, aby zabránila vstupova najmením kravám do ¾abu.
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