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Rieenie podstielaného leiskového boxu
Základom technologického systému pre chov kráv je ustajòovací priestor, ktorý musí umoòova:
· prirodzené správanie kráv
· èistotu kráv
· vysokú produktivitu práce
· ekologické poiadavky
Najlepie monosti pre dodranie uvedených poiadaviek poskytuje vo¾né ustajnenie s podstielanými
leiskovými boxami. Dokonalé vyuitie predností leiskových boxov je závislé na správnej vo¾be ich
rozmerov pod¾a rámca dobytka. Pre dojnice holtajnského typu s hmotnosou 590 - 725 kg sa majú
by boxy:
· dlhé minimálne 2400 mm, kratie boxy 2200 mm sa môu poui iba bez pevnej èelnej steny
· iroké 1200 mm.
Priestor leiskových boxov vymedzujú boèné zábrany. Zbrana má by vysoká 1100 - 1200 mm od
podlahy boxu (výka, v ktorej sa intaluje kohútikova zábrana). Výka spodnej trubky zábrany v zadnej
èasti boxu má by 400 mm od podlahy boxu, aby sa kravy pri leaní nemohli pod òu dosta panvou a
v prednej èasti 300 mm, aby mohli kravy nad òou manipulova hlavou pri vstávaní a líhaní.
Polohu dojnice pri kalení a moèení v boxe vymedzuje kohútiková zábrana. Táto zábrana zabraòuje
dojniciam vstupova hlbie do boxu, ale pritom jej vytvára priestor pre manipuláciu s hlavou pri vstávaní
a líhaní. Pre dojnice holtajnského typu sa odporúèa montova túto zábranu do výky 1100 mm a
umiestni ju vo vzdialenosti 1900 mm meraných diagonálne od zadnej hrany boxu. Zábrana sa montuje
ako prestavite¾ná a mala by sa nastavova pre kadé stádo tak, aby umoòovala pohodlné vstávanie a
líhanie najväèích kráv a pritom zabraòovala kali do boxu najmením kravám.
Pre vymedzenie priestoru pre telo a hlavu môe by v boxe umiestnená tzv. hrudná doska, ktorá
vyènieva 100 mm nad podlahou boxu. Jej optimálne umiestnenie je 1850 a 1900 mm od zadnej hrany
boxu.
Rozhodujúcim faktorom pre pohodlie kráv, okrem priestorových parametrov boxov, je podlaha boxu,
na ktorej dojnice leia. Dojnice uprednostòujú mäkkú podlahu s dobrými izolaènými vlastnosami. Pre
tento úèel sa v naich podmienkach najviac vyuíva slama. Mala by ma hrúbku minimálne 150 mm,
aby vytvárala dobre formovate¾né lôko pre telo dojníc a dobre izolovala.
Podstielané leiskové boxy sa rieia ako vyvýené s rovnou podlahou alebo prehåbené so stelivovým
prahom. Boxy s rovnou podlahou vyadujú väèie mnostvo podstielky (4 kg slamy na kus a deò v
dvoch dávkach). V prehåbených boxoch vynáaniu slamy z boxu pri migrácii kráv bráni stelivový prah.
Výka tohoto prahu má by minimálne 150 mm. Do týchto boxov sa môe podstiela menej slamy.

D

PORADCA ZOOTECHNIKA

Kohútiková zábrana

Hrudná doska

Vyvýený podstielaný leiskový box

Kohútiková zábrana

Hrudná doska

Stelivový prah

Prehåbený podstielaný leiskový box so stelivovým prahom

Autor textu: Ing. V. Brestenský, CSc., VÚV, Hlohovská 2, 949 92 Nitra
Tel.: 087/ 546 380, Fax: 087/ 546 483

D

