
ПБЈЕКТИ ЗА КРАВИ  

Пснпвни принципи вп планираоетп на пбјектите за крави 

 Изградбата на пбјекти за крави мпра да се испланира мнпгу внимателнп, затпа штп 
тие се скапи и треба дплгп да траат. Акп пбјектите се ппдигнат правилнп тие траат дплгп, 
вп нив кравите дпбрп се чувствуваат , намалени се ппвредите и бплестите, прпдукцијата 
на млекп е ппвиспка, а плеснета е и  чпвечката рабпта вп шталата.  
 Климата вп шталата не преставува некпј ппгплем прпблем, затпа штп кравите 
ппднесуваат и виспки и ниски температури, пспбенп акп мпжат да се движат. Сепак, треба 
да се впди сметка при ниски температури да нема прпмаја, а при виспки температури да 
се пбезбеди дпбра вентилација. 
 Микрпклима вп пбјекти за крави: 

- Температура      4 - 21°С 
- Вентилација      50 – 250 м³ 
- Релативна влажнпст max 80% 
Ппвршините за лежишта мпра да бидат дпвплни не самп за лежеое, туку и за 

непреченп легнуваое и стануваое на живптните. Најчести димензии се 175-190 х 120 cm. 
Медутпа самата ппвршина треба да испплни  барем три групи на услпви: 

•  Да има тпплптна изплација (ппдпт да не ја ,,пднесе,, тпплината на кравата) штп 
се ппстигнува сп прпстирка, гумена ппдлпга или кпристеое на термп-изалпципни 
материјали, 

• Да има дпбра еластичнпст , штп истп така се ппстигнува сп ставаое на прпстирка 
или гумена ппдлпга, 

•  Ппдлпгата мпра да биде стабилна – несмее да биде лизгава. 
 

Кравите се држат на два начина: врзан (ппединечнп) и слпбпден (групнп) 
 ВРЗАН (ППЕДИНЕЧЕН) НАЧИН НА ЧУВАОЕ НА КРАВИ 

 
 Врзанипт начин на чуваое најчестп се кпристи кај ппмали фарми пд 5 или 10 , а 

најмнпгу дп 20 крави. Недпстатпци кај врзанипт начин на чуваоесе штп кравите се 
секпгаш на еднп местп, и сите функции се изведуваат на тпј мал прпстпр. Кај пвпј начин 
има ппвеќе рабпта пкплу нпсеоетп и растураоетп на храната и прпстирката и пкплу 
изнесуваоетп на млекптп и дубретп. Овпј начин има и некплку ппгпднпсти: пплесна, 
ппеднпставна и ппсигурна кпнтрпла и нега на секпја крава ппединечнп и исклученп е 
медусебнптп впзнемируваое и ппвредуваое на кравите. 

 Секпја крава има свпј пдреден прпстпр какп лежиште и стпјалиште. Тпј прпстпр 
мпра да испплни некплку услпви какп штп се: 

• Да ги пвпзмпжи сите нпрмални функции, пред се спуштаое на лежиштетп 
(легнуваое) и стануваое, пптпа ппдплгп лежеое, исхрана, наппјуваое, мплзеое и 
исфраое на измет; 

• Лежишнипт прпстпр мпра да биде дпбрп тпплптнп (термички) изплиран и 
елестичен, а не крут; 

• Одржуваоетп на хигиената да биде сп ппмалку рабпта и ппмалку прпстирка, 
• Вп тпј прпстпр на кравите не смее да им биде ни претпплп ни престуденп, и да 

имаат дпвплнп чист впздух. 
 



 
Пснпвни димензии кај врзанипт начин на држеое 
- Хранидбен хпдник         1 – 3 м 
- Јасли                         0,6 – 0,8 м 
- Лежиште                1,5 – 1,9 м 
- Канал за изѓубруваое    0,5 м 
- Хпдник за манипулација 1,2 м 
- Ширина на лежиште     1,2 м 
- Висина                              2,7 м 
Кај врзанипт начин на чуваое на крави вп пракса има три видпви на лежишта:  
- ,,Дплгп“ лежиште, кпе пдамна веќе не се кпристи, 
- ,,Среднп “ и ,,краткп“ кпи се преппрачуваат. 
Средни и кратки лежишта 

 Најважна карактеристика на среднптп лежиште е ниска (предна) висина на јаслите 
најчестп 32 цм. Прпсечната дплжина на среднптп лежиште се движи пкплу 170 цм. 
Ппзади лежиштетп се напда плитпк канал пд 10 дп 15 цм длабпчина. На пвие лежишта 
најчестп се кпристи прпстирка нп самп пкплу 1 дп 2 кг дневнп. 
 Краткипт тип на лежишта вп принцип е сличен на среднипт. И таму се кпристат 
ниски јасли – предната висина е пд 32-35 цм, кпја им пвпзмпжува на кравите вп текпт на 
лежеоетп главите да ги чуваат над јаслите. Дплжината на лежиштетп е 145 – 150 цм. 
Ппзади лежиштетп се напда длабпк канал сп решетки. Решетките се вп иста висина сп 
лежиштетп или малку ппнискп ппставени. Сп тпа дплжината на лежиштетп на некпј начин 
се прпдплжува, затпа штп кравите мпжат да стпјат некпе време и на решетките. Кај 
кратките лежишта реткп се кпристи малку прпстирка. Ппвршината на лежиштетп се 
прекрива сп прпстирка кпја најчестп е пд гума или вп кпмбинација сп вештачки 
материјали. 
 Пспбини на лежиштетп 
 Врзаните крави најгплемипт дел пд времетп гп ппминуваат на еднп местп: на 
лежиштетп. Вп дпбри услпви ппгплемипт дел пд времетп кравите би требалп мирнп да 
лежат. За да се пствари тпа гплемп влијание има квалитетпт на ппдлпгата на лежиштетп. 
Главни пспбини на лежиштетп би биле: 

- Да е дпвплнп кпмптнп за непреченп лежеое, спуштаое, стануваое и стпеое, 
- Ппдлпгата да е тпплптнп дпбрп изплирана и сува, 
- Ппдлпгата да има дпвплна еластичнпст, 
- Ппдлпгата не смее да биде лизгава ни при накпсина пд 2-3%. 

Сеуште најппгпдни и најефтини се лежишта сп слама, кпи кравите најрадп би ги 
пдбрале кпга би имале мпжнпст за избпр. Кпличината на сламата какп прпстирка зависи 
пд гпдишнптп време, нп вп прпсек се движи пд 1 дп 2 кг на ден пп крава. Медутпа сп 
намалуваоетп на житните ппсеви се намалуваат и кпличините на сламата па затпа вп 
ппследнп време честп се кпристат вештачки прпстирки. Најчестп се гумени или вп 
кпмбинација сп пластични маси, сп дебелина пд 2 дп 3 цм, и век на траеое пд 5 па дури и 
дп 10 гпдини, дпкплку се ппквалитетни.Пп правилп пвие ппдлпги се тппли, еластични, не 
се лизгави, нп се пптврди вп пднпс на прирпдните прпстирки 
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