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Napájacie miesta a hnojná chodba
vo vo¾nom ustajnení s leiskovými boxami

Prísun èerstvej, èistej vody v dostatoènom mnostve a v èase, keï to kravám vyhovuje je ve¾mi dôleitý.
Napájaèky vo vo¾nom ustajnení by mali by umiestnené v blízkosti kàmneho ¾abu s ¾ahkým prístupom
kráv. Vo väèích skupinách (viac ako 20 kráv) by mali by aspoò dve napájacie miesta. Zabezpeèí sa
tým prístup menej priebojných kráv k vode pri obsadení jedného napájacieho miesta dominantnými
kravami. Je lepie napájaèku umiestni tak, aby bol k nej prístup z dvoch strán.
Napájaèky sa zväèa montujú do spojovacích ulièiek medzi kàmiskom a hnojnou chodbou. Ulièka musí
by dimenzovaná tak, aby za pijúcimi kravami bol dostatoèný priestor na prechádzanie ïalích kráv
aspoò v jednom smere. Z toho vetkého vyplýva, e spojovacia ulièka, v ktorej je umiestnený napájací
¾ab by mala by iroká 3300 mm. V prípade, e chceme, aby za pijúcimi kravami bol priestor na
prechádzanie kráv v oboch smeroch musí sa ulièka rozíti o ïalích 900 mm.
Pri dvojpriestorovom usporiadaní vo¾ného ustajnenia s leiskovými boxami vytvárame v ustajòovacom
priestore hnojnú chodbu, z ktorej je vstup do jedného, prípadne dvoch radov boxov. Rozmery chodby
musia kravám umoni pohodlne sa pohybova v dvoch smeroch a vstupova a vystupova z boxov.
írka hnojnej chodby 2000 mm umoòuje kravám robi tieto úkony na primeranej úrovni. Druhým
rozhodujúcim faktorom ovplyvòujúcim írku tejto chodby je írka mechanizmov, ktoré chceme vyuíva
pre podstielanie a vyhròovanie hnoja v chodbe. Zväèa pre ne táto írka nevyhovuje. írka chodby 2400
mm umoòuje vyuíva väèinu dostupých mechanizmov na podstielanie a vyhàòanie hnoja.
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