ПСС “АГРОРАЗВОЈ” НИШ

СТОЧАРСКИ
БИЛТЕН
ОБЈЕКТИ ЗА КРАВЕ
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ У ПЛАНИРАЊУ ОБЈЕКАТА ЗА КРАВЕ
Изградња објеката за краве се мора планирати врло пажљиво јер су они скупи и
морају дуго да трају. Ако се објекти подигну правилно они дуго трају и у њима се добро
осећају и краве и човек. У супротном, ако се они не подигну добро, онда се код крава
смањује производња млека, више је повреда и болести, а рад човека је отежан.
Клима у стајама не представља већи проблем јер краве добро подносе и ниже и
више температуре, поготово ако могу да се крећу. Ипак, треба водити рачуна када су
температуре ниске да се спречи промаја, а када су температуре високе да се
обезбеди хладовина.
Површине за лежишта морају да буду довољне не само за лежање, већ и за
несметано спуштање и подизање (легање и устајање). Најчешће димензије су 175-190
x 120 cm. Међутим, сама површина треба да испуни бар 3 групе услова:
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Основне димензије
везаног држања
Хранидбени ходник
1-3м
Јасла
0,60,6-0,8м
0,8м
Лежисте
1,51,5-1,9м
1,9м
Канал за изђубравање 0,5м
0, м
Прљави ходник
1,2м
1,2м
Ширина
ирина лежишта
1,2м
1,2м
Висина
2,7м
2,7м

Микроклима у објекту
Температура

4-21°С

Вентилација

50-250м³

Релативна влажност 80%маx.
Светлост

• да има топлотну изолацију- да под “не односи” топлоту тела краве; то се постиже
простирком, гуменом подлогом или термо-изолацијом пода.

• да има добру еластичност, што се такође добија простирком или гуменом
подлогом,

• подлога не сме да буде клизава, односно мора да буде стабилна.

Основне димензије
слободног држања:
Хранидбени ходник
Јасла
Простор за кретање
Лежисте
Ширина лежиста

3м
0,6м
0,6м
3-3,6м
3,6м
2,22,2-2,4м
2,4м
1,2м
1,2м

Савремени објекти за краве треба да обезбеде:
- што природнији начин гајења,
пре свега преко кретања и услова
смештаја,
- да се са што нижим
инвестицијама обезбеди што
јефтиније грађење објекта,
- да рад човека буде што
повољнији и свакако што мањи.
Краве се држе на два начина:
- везано (појединачно)
- слободно (групно).

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ВЕЗАНОГ НАЧИНА ДРЖАЊА
Везани начин држања крава се
све више смањује из следећих
разлога:
везани систем и даље остаје
само тамо где се не могу
формирати групе крава а то су
мале фарме, односно фарме које
држе до 5 или 10, а највише 20
крава.

ограничен и мали. На малом
простору се око кравa обављају
све функције: лежање, исхрана,
мужа, нега – чишћење, па чак и
тељење.

Тај простор мора да задовољи
много услова међу којима су: да
им буде удобно, да није ни сувише
хладно ни сувише топло и да
Због потреба да се краве држе имају довољно чистог ваздуха.
природније
што
у
већини
Код овог начина држања има
случајева значи и здравије.
пуно преноса терета: доношење
хране, воде и простирке, а
одношење млека и стајњака што
Код везаног начина држања значи да је код овог начина
кравама је укупан простор јако потребно више рада.

Везани начин држања крава
има и неке погодности:
лакша, једноставнија и сигурнија
контрола и нега сваке краве.
Искључено је међусобно узнемиравање или чак и повређивање
крава.

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ СЛОБОДНОГ НАЧИНА ДРЖАЊА
Код слободног начина држања
краве се крећу у слободним
групама. То има
за последицу:
Сви радови око краве су
одвојени
(исхрана,
чишћење,
мужа), па свака може да се обави
на бољи начин, објекти за краве
не морају да буду топлотно
изоловани (осим измузишта), па
су тиме и јефтинији, мање је
укупног
транспорта,
па
је
једноставнија
механизација
и
мањи је утрошак рада.
Код већих фарми крава, почев
од 15-20, а нарочито од 40 крава
по фарми, краве се скоро без
изузетка држе групно и слободно.
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ВЕЗАНИ (ПОЈЕДИНАЧНИ) НАЧИН ДРЖАЊА КРАВА
Код везаног начина држања буде могуће са мало рада и мање
краве су стално на једном месту. простирке,
Свака крава има свој одређен
•у целом простору треба
простор
као
лежиште
и
стајалиште. Тај простор мора да спречити “промају”.
испуни много захтева, као што су:
Везани начин држања крава
•да омогући све нормалне има у пракси три типа (врсте)
функције, пре свега спуштање на лежишта
лежиште (легање) и устајање, а
•“дугачко” лежиште, које је
затим дуже лежање, исхрану, већ одавно превазиђено и не
напајање,
мужу,
избацивање препоручује се,
измета;
•“средње” и “кратко” која су и
•простор лежишта мора да буде даље савремена и могу се
добро
топлотно
(термички) препоручити.
изолован и еластичан (а не крут);
•одржавање чистоће мора да

Средња и кратка лежишта
Најважнија
карактеристика
средњег лежишта је – нижа
(предња) висина јасала. Она је
најчешће 32 цм (ређе 35 цм).
Просечна
дужина
средњег
лежишта се креће око 170 цм.
Иза лежишта је плитки канал
од 10 до 15 цм дубине. На овим
лежиштима се најчешће користи
простирка, али само 1 до 2 кг
дневно по крави.
У
принципу
кратки
тип
лежишта за краве је сличан
средњем типу лежишта. И код
њих се користе ниска јасла
(предње висине 32-35 цм), која

омогућавају да се главе у току
лежања држе изнад јасала.

гуме (или у комбинацији
вештачким масама).

са

Дужина лежишта је 145-150 цм.
Иза лежишта је редовно дубоки
канал, који има решетке. Решетка
је увек у висини лежишта (у истој
равни), или само мало ниже. Тиме
се дужина лежишта на неки начин
продужава, пошто краве могу да
стоје задњим ногама (па макар
неко
краће
време)
и
на
решеткама.
Код кратких лежишта се ретко
користи
мало
простирке.
Површина лежишта се “прекрива”
простирком, која је најчешће од

Особине лежишта
Везане краве проводе највећи
део времена на једном местулежишту-стајалишту. У добрим
условима, већи део тог времена
краве би требало да мирно леже.
Да би се то остварило, велики
утицај има квалитет подлоге
лежишта.
Главне особине лежишта би
биле:
-да је довољно комотно за
несметано лежање, спуштање и
устајање,
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-подлога
да
буде
добро
топлотно изолована и сува,
-подлога мора да има довољну
еластичност,
-подлога не сме да је клизава,
чак при нагибу од 2-3%.
Сигурно је да су и даље
најпогоднија лежишта са сламом.
Она су истовремено и упола
јефтинија. Када краве имају
могућност избора, све одаберу
лежишта на којима је довољно
простирке. Та количина простирке
зависи од годишњег доба, али се у

просеку креће од 1 до 2 кг/крава/
дан. Међутим, са смањењем
производње жита добија се све
мање сламе за простирку. Из тог
разлога најчешће се користе
вештачке простирке. Још увек су
најбоље
гумене,
или
у
комбинацији
са
пластичним
масама. Имају дебљину од 2-3 цм.
Ако
су
квалитетне,
овакве
простирке могу да трају најмање
5, али чак и 10 година. По
правилу, овакве подлоге су топле,
еластичне, нису клизаве, али су
тврђе у односу на природну
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СЛОБОДНИ (ГРУПНИ) НАЧИН ДРЖАЊА КРАВА
Са боксевима за лежање
(“лиге-боксеви”)
Ово
је
најпознатији
и
најраширенији слобо-дни начин
држања крава у пракси. Његова
најважнија карактеристика је то
што свака крава има (неко) своје
лежиште. Таква лежишта се
називају боксеви.
Свако лежиште (бокс) мора да
омогући мирно и удобно лежање
сваке краве, односно несметан
одмор.
У нашој земљи се такође почиње
са применом овог начина држања
крава.

Краве у току лежања не
померају тело. Али, глава се
помера, без обзира из ког разлога.
Конструкција лежишта мора да
омогући несметано померање
(кретање) глава. То се нарочито
односи на моменте при легању и
при устајању. Тада глава служи
кравама
као
“баланс”,
који
олакшава легање и устајање. У
том погледу веома важну улогу
имају преграде између појединих
лежишта. Преграде се најчешће
праве од цеви. Најбоље је када је
цеви што мање, али да су
лежишта
међусобно
добро
раздвојена.

Димензије (дужина x ширина)
лежишта зависе од типа лежишта,
али и од расе крава. Димензије се
крећу у границама од око 220-250
x 115-125 цм. Лежишта уза зид су
за 10-20 цм дужа.

Преграде
између
лежишта
треба да омогуће и слободно
опуштање ногу у току лежања
крава. Висина преграда је 80-100
цм. Осим цеви користе се и
дрвене гредице, али и нека врста
Да би бокс, односно лежиште каишева. Веома је важно да
био добро урађен мора да преграде немају оштрих ивица да
задовољава неколико услова:

не би изазвале повреде.
Важан детаљ преграда је и
попречна цев. Она се поставља
изнад преграда, а удаљена од
краја лежишта за око 50-70 цм.
Њен положај би требало да се
мења у зависности од величине
краве.
Основни задатак попречних
цеви да спрече да краве не уђу
сувише “дубоко” на лежишта.
Тиме се истовремено краве
“натерују” да науче да на лежиште
легну што правилније, а то значи
да легну што ближе средини
лежишта.
Други задатак попречних цеви
је да спрече да краве стоје на
лежишту. У ствари, при устајању и
изласку краве морају да иду
унатраг. Ако одмах после устајања
краве
избаце
измет,
онда
попречне цеви спречавају да
измет пада на лежиште.

-несметан
улаз
(главом
унапред) и спуштање на лежиште
(легање), а затим устајање и излаз
(повлачењем уназад),
-што
удобније,
мирније,
неометано лежање на сувој,
топлој и еластичној подлози,
-да се измет избацује изван
лежишта (бокса),
-да се
повреде.

спрече

било

какве

Постоје висока и ниска лежишта
Висока су уздигнута на
простор (ходник) за кретање за
око 20-25 цм. Овај тип лежишта је
у изградњи скупљи. Али, оваква
лежишта
омогућавају
боље
одржавање хигијене, и то уз мање
рада. На њима се редовно користи
гумена подлога (простирка), а
ређе природна простирка од
сламе. Пад (нагиб) ка простору за
кретање мора да износи око 2%.
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Ниска лежишта се праве у
нивоу са простором за кретање.
На њима се користе природне
простирке (слама, мешавина са
пиљевином и сл.). При крају
лежишта према простору за
кретање поставља се попречна,
углавном дрвена гредица. Тиме се
лежиште
ограничава.
Висина
гредице је 20-25 цм. Она је са
горње стране заобљена. Гредица
има за циљ
да
задржава

простирку, па се тиме на лежишту
формира нека врста “гнезда”. То
јако одговара кравама. Тиме се
истовремено смањује количина
простирке: довољно је рачунати
само 0,2 кг/крава/дан (простирка
се често даје само једном или два
пута недељно). Ако је простирка
сува, то има повољан утицај и на
стање папака.

СТОЧАРСКИ БИЛТЕН

ПРОСТОР ЗА КРЕТАЊЕ КРАВА
Простор за кретање крава у
стаји мора бити довољно велики и
комотан за несметано кретање
крава. Тај простор треба да
омогући несметан приступ до
места за исхрану, за узимање
воде и до лежишта, а затим ка
измузишту. Осим тога, на овом
простору краве дневно проводе
бар 3-4 сата. У том времену краће
стоје, а дуже су у кретању (па
пређу дневно 500-700 м).

На крајевима редова лежишта
праве се пролази за краве ширине
око 2,3 м.
Врста и квалитет подлоге за
кретање у овом простору има

велики значај. Подлога треба да
буде сува и да не клизи, али и да
не изазива повреде ногу. Подлога
може да буде као пуни и као
решеткасти под.

Просечно простор за кретања
износи око 3 m 2 по крави.
Највећа ширина простора
(ходника) за кретање је уз јасла.
Она износи 3,0-3,3 м. Најмања
ширина је између два реда
лежишта и износи око 2,5 м.

Пуни под
Пуни под предвиђа се тамо,
где треба да се користи природна
простирка (слама) на лежиштима.
Тада је цео простор за кретање
као плитки канал, који је спуштен
за 10-12 цм. Ка средини простора
за кретање је благи пад, око 2%, а
баш по средини обично мали
“ригол” за отицање осоке.

Чишћење се обавља једноставно
и стандардно помоћу двокраке
подлоге (“фалтшибера”). Њихова
мала брзина од око 2-5 м/мин не
омета краве чак и када стоје на
поду у моменту чишћења.

Код пуног пода најтеже је
остварити услов да не будеклизав. У ствари, да не буде
мокар и клизав. О томе треба јако
водити рачуна.

Решеткасти под
Решеткасти под се у пракси
чешће користи, него пуни под. Са
њим се управо постижу она два
основна услова: да је мање мокар
и да није клизав.

У погледу редова лежишта у
пракси се најчешће граде стаје са
два реда лежишта (боксева), а
ређе са три реда.

Прави се од армирано-бетонских
гредица. Гредице су ширине око 8
цм, а “шпицеви” око 3,0-3,5 цм.
Код ових гредица веома је важно
да немају оштре ивице. Оне се по
правилу на крају израде “скидају”
неком врстом турпије.
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