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večjimi prosto vrtljivimi kroglami in fiksnimi polkroglami z brusilno površino, na
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parklje. Predpostavljamo, da bi s tipom tal s fiksnimi večjimi in manjšimi
polkroglami, dosegli učinek popolne funkcionalne obrabe parkljev, ob tem, da bi
kravam pravzaprav obogatili okolje v hlevu. Strošek takšnega tipa tal po m 2 ne bi
bil bistveno večji od trenutno dostopnih komercialnih rešetk na trgu, bi pa precej
pripomogel k izboljšanju počutja krav, predvsem pa k zdravju parkljev. Zasnovali
smo tudi tip odebeljene brusilne plošče za nego parkljev, s katero bi rejci lahko
opravili glavnino preventivne korekcije parkljev, česar jim brusilne plošče, ki so
trenutno dostopne na trgu ne omogočajo.
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In Slovenia, the construction of new barns for cattle is done by modern systems of
building and cutting-edge equipment of European and world standards. The reasons
for this originates in the fact that the decision for modernization or construction of
new stables comes mainly from farmers, who are familiar with new trends and
developments in the construction of stables. In the first part of the thesis, we
introduce certain trends in the construction of barns for dairy cows and young
cattle. In the second part of the thesis, we have, in the context of our own work,
designed several innovative types of devices and floors that would solve, or at least
reduce, the problems of insufficient wear of hooves, namely: electrical device with
abrasive cylinders that would turn on automatically and grind and wear hooves
every time the cow steps on them; type of floor with larger free rotating spheres and
the fixed hemispheres with a grinding surface, where cows would wear and grind
the hooves while spontaneously walking through the transitional corridors paved
with this type of floor. We assume that we would achieve completely functional
wear of hooves with the type of floor with fixed larger and smaller abrasive
hemispheres and at the same time actually enrich cow’s environment in the barn.
The cost of this type of floor per m 2 would not be significantly higher than the
currently available commercial grates, but would significantly contribute to
improving the welfare of cows, especially to the health of hooves. We have also
devised a type of thickened grinding plate for the care of hooves, with which
breeders could perform majority of preventive correction of hooves, which the
currently available grinding plates do not allow.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
GVŽ

glav velike živine

EU

Evropska unija

FAO

Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo

SS

suha snov
SEZNAM GESEL

KONZUMACIJSKA SPOSOBNOST: Količina krme (suha snov - SS obroka), ki jo lahko
krava na dan poje, je osnovno izhodišče za izračun obroka in za učinkovito vodenje
prehrane krav. Odvisna je od pasme krav, telesne mase in mlečnosti. Na zauživanje krme
vplivajo tudi lastnosti (kakovost) krme in sestava krmnega obroka.
SLEUFVLOER TLA: Tla, ki se uporabljajo v hlevih za krave molznice (slika 14). Gre za
polna tla s kanalčki za urin in fekalije, ki se čistijo s strgalom, ki potuje po teh kanalčkih v
tleh. V teh kanalčkih se nabira gnojevka, tla pa se čistijo s pehali s prilagojenimi ugrezi za
čiščenje teh kanalov.
ROTOLAKTOR: Tip molzišč, ki je narejen tako, da krave vstopajo na vrtečo okroglo
platformo, ki se enakomerno vrti okoli svoje osi. Ko se krava pripelje na platformi okoli na
mestu kjer je vstopila, izstopi. Na zunanji ali na notranji strani te vrteče platforme je
molznik, ki krave pripravi na molžo in jim namesti molzne enote. V času ko se krava
pripelje naokoli, je praviloma pomolžena.
MLEČNOST: Količina mleka namolženega bodisi pri posamezni molži, na molzni ali
krmni dan, v standardni laktaciji (v 305 dneh), v celi laktaciji, v življenjski dobi.
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1 UVOD
Hlevi za krave molznice in mlado živino v Sloveniji so v povprečju močno zastareli, saj so
stari 30 in več let. V starih hlevih je težko zagotoviti ustrezno zračnost in svetlobo. Stojišča
so prekratka in preozka glede na sedanji okvir krav molznic, dovoz krme in odstranjevanje
gnoja in gnojevke marsikje predstavljata velik problem. Kljub tem dejstvom, se v Sloveniji
pojavljajo predvsem manjši rejci, ki še vedno gradijo oz. adaptirajo hleve po zastarelem
načinu gradnje hlevov. Sedanji trend je, da so hlevi čim bolj odprti, zračni in svetli, da
omogočajo enostaven dostop živali do krme in vode, so dovolj prostorni in enostavni za
oskrbovanje. V takšnih hlevih se živali dobro počutijo. V sodobni reji krav molznic je eden
od resnejših problemov oskrba parkljev in vse večji pojav šepavosti. Dejstvo je, da se vsi
materiali, ki se uporabljajo za tla, slej kot prej zgladijo (izgubijo grobost), kar pomeni, da
je obraba podplata parklja nezadostna.
Lastnosti zunanjosti, med katere prištevamo tudi lastnosti nog, imajo predvsem vpliv na
proizvodne lastnosti in na mlečnost. Zaradi gospodarnosti reje živali je potrebno živali
selekcionirati, jih opazovati in pridobiti čim več podatkov o lastnostih, ki imajo
gospodarski pomen (Pogačar in sod., 1998).
Velik problem predstavlja šepavost v čredah krav molznic, ki se pojavi kar pri 30 % krav v
čredi, seveda pa je odstotek med posameznimi čredami lahko precej različen. Poudariti je
potrebno, da v primeru, ko se šepavost pojavi pri več kot 15 % krav, govorimo o
problematični čredi. Funkcionalna korekcija parkljev je trenutno najbolj znana in priznana
v svetu. Funkcionalna korekcija parkljev pomeni, da z redno korekcijo parkljev
nadomestimo nezadostno obrabo parkljev in vzpostavljamo ravnotežje z rastjo parkljev.
Funkcionalno korigirani parklji so enakih dolžin, imajo izrezan notranji rob podplata do
1/3 podplatne površine, primerno debelino podplata, na vrhu ravno nosilno površino ter so
brez vidnih sprememb roževine. Poglavitni cilj korekcije parkljev je, da dosežemo
enakomerno obremenjenost parkljevih površin. Če hočemo ohraniti zdrave in korektne
parklje, moramo preventivno korekcijo izvajati vsaj dvakrat letno, najbolj priporočljivo je
v spomladanskem in jesenskem času (Zemljič, 2009).
Pri raziskavi vpliva obrezovanja parkljev na mlečnost je bilo ugotovljeno, da ima
obrezovanje parkljev pri kravah lisaste pasme, pozitivne učinke na vsebnosti v mleku.
Izkazalo se je, da so imele krave po obrezovanju parkljev boljšo konzumacijsko
1
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sposobnost vlaknin in stabilnejšo fermentacijo krme v vampu. Iz podatkov raziskave je
bilo možno razbrati, da se mlečnost ni bistveno izboljšala, se pa je znatno povečala
vsebnost beljakovin in maščob (Nishimori in sod., 2006).
Namen našega dela je bil proučiti trende na področju gradnje hlevov za krave molznice in
mlado živino. Hkrati pa tudi poskusiti rešiti problem oskrbe parkljev in zmanjšati pojav
šepavosti z zasnovo idejnega načrta priprave za obrabo in nego parkljev, ki se je pokazal
kot eden izmed ključnih problemov v novodobni reji krav molznic. Predvidevamo, da naj
bi načrtovana inovacija izboljšala zdravje in počutje krav v čredi ter prispevala k manjši
pojavnosti šepavosti in manj pogosti korekciji parkljev.

2
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2 PREGLED OBJAV
2.1 PREGLED SISTEMOV REJE ZA ODRASLO GOVEDO
Tako v svetu kot v Evropi lahko sisteme reje goved v grobem lahko razdelimo v dve veliki
skupini in sicer poznamo vezano in prosto rejo govedi. Način reje in ureditev hleva v veliki
meri vplivata na zdravje živali (Dairy …, 1997a).
2.1.1 Vezana reja
Kljub temu, da bo v tej magistrski nalogi govora o trendih na področju gradenj hlevov za
govedo, moramo omeniti tudi ta sistem reje, ki je sicer zastarel, vendar se še vedno
pojavlja tudi v Sloveniji. Dejstvo je, da je za vsako načrtovanje novega hleva ne glede na
sistem reje, osnova žival, kateri je hlev namenjen. V takšnem sistemu reje so vse aktivnosti
živali združene na mestu priveza. Pod te aktivnosti spadajo zauživanje krme, stoja, ležanje,
blatenje in uriniranje ter molža pri kravah. Bartussek in sod. (1996) navajajo, da v takšnem
sistemu reje potrebe živali po socialnih stikih in gibanju niso zadoščene.
Popescu in sod. (2013) so spremljali počutje treh skupin krav molznic, in sicer so
spremljali skupino krav, ki so bile celo leto uhlevljene na sistemu vezane reje, skupino
krav, ki so jih tekom dneva spustili na pašo oz. v skupni prostor za sprehajanje in skupino
krave, ki so bile ves čas nastanjene v prosti reji. Ugotovili, so, da so imele tiste krave, ki so
bile ves čas nameščene v prosti reji in tiste, ki so imele dnevno omogočen izpust, veliko
bolj ugodne kazalnike dobrega počutja, v primerjavi s kravami, ki so bile ves čas
privezane.
Pri gradnji hlevov je potrebno upoštevati predvsem zahteve glede dobrega počutja živali.
Za ugotavljanje dobrega počutja živali se v Sloveniji uporablja Indeks ustreznosti reje
živali (IURŽ), ki vključuje pet področij: možnost gibanja, socialne stike, stanje tal,
svetlobo, zračenje, hrup in kakovost oskrbe (Pravilnik o ekološki …, 2014).
Povšnar (2011) navaja, da moramo pri novogradnjah s sistemom vezane reje upoštevati
predvsem tehnične parametre in dimenzije pri postavitvi jasli, napajalnika, priveza, stojišča
oz. ležalne površine in blatnega kanala. Potrebno je upoštevati predvsem naslednje
(Povšnar, 2011):
-

jasli morajo imeti dno korita dvignjeno za 12 do 15 cm nad stojiščem krave, širina
jasli naj bo 60 cm, pregrada med stojiščem in ležiščem, ki preprečuje raztros krme,
3
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pa naj bo visoka med 25 in 28 cm ter izdelana iz gume, ker se s tem preprečujejo
-

poškodbe pri vstajanju,
privez mora omogočati kravi gibanje v smeri stojišča (±30 cm) in vzporedno z jasli
(±30 cm) ter vertikalno gibanje, priporočljiv je sistem dvo-zglobnega okvirja in pa
nizki dvojni prevez,

-

stojišče in ležišče mora živali omogočati nemoteno leganje in vstajanje;
priporočljivo je, da je podlaga stojišča iz gume, dolžino in širino stojišča
izračunamo po formuli in sicer:
o formula za dolžino stojišča: 0,95xdolžina telesa + 30
o formula za širino stojišča: 0,9xvišina vihra,

-

blatilni kanal je lahko pokrit z rešetkami ali pa se uporablja klasičen kanal s
sistemom odstranjevanja gnoja s pehali ali ročno.

Slika 1: Dvojni nizki privez

Poleg zgoraj navedenih tehničnih parametrov, ki pa se nanašajo predvsem na stojišče
živali, je potrebno hlev zgraditi tako, da je živalim zagotovljena zadostna osvetlitev ter
zračnost.

4
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Sistem vezane reje ima sicer tudi nekaj prednosti in te so (Šobar, 1996):
-

preprosta individualna kontrola in krmljenje krav,
asocialni pojavi v čredi živali so minimalni,

-

potrebna površina na žival je manjša.

Seveda pa ima tudi veliko slabosti in sicer Šobar (1996):
-

težave pri vstajanju in leganju živali,
omejeno gibanje,

-

pogostejše poškodbe nog in seskov,

-

oteženo odkrivanje pojatev,

-

težje vzdrževanje higiene molže in kontrola mlečnosti,

-

majhen in omejen kontakt med živalmi,

-

medsebojna nega živali je onemogočena.

V sistemu vezane reje lahko redimo le govedo starejše od 6 mesecev. Reja telet v sistemu
privezov je v Sloveniji prepovedana (Pravilnik o minimalnih pogojih…, 2010).

Slika 2: Hlev na vezano rejo s kratkim stojiščem in blatilnim kanalom

5
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Novogradnje hlevov s sistemom vezane reje v prihodnje v Evropski uniji niso zaželene
tudi zaradi vse večjega zavedanja potrošnikov o dobrem počutju živali in etičnega ravnanja
z njimi. O tem govori tudi strategija Evropske komisije za izboljšanje pogojev dobrega
počutja živali na kmetijah in živalih v živalskih vrtovih ter živalih, na katerih se izvajajo
poskusi, s katero Evropska komisija priznava živali kot čuteča bitja (EU Animal …, 2012).
Tako v EU kot tudi v Sloveniji bodo predvsem na manjših kmetijah in na kmetijah z
ostarelo delovno silo še vedno sistemi vezane reje. Ti sistemi omogočajo starejšim
kmetovalcem lažje in varnejše manipuliranje ter oskrbo živali.
2.1.2 Prosta reja
Sistem proste reje v kakršnikoli obliki oz. kombinaciji s pašo, je novodoben sistem reje.
Njegov delež tako v svetu, EU in tudi Sloveniji se iz leta v leto povečuje. Sistem proste
reje se je najprej pojavil v ZDA na velikih farmah, nato pa se je v letih po 2. svetovni vojni
razširil v Evropo (Rist, 1993). Bistvena značilnost tega sistema reje je, da imajo živali
ločeno prostor za počitek in prostor za zauživanje krme ter da se prosto gibljejo preko
pohodnih površin v hlevu. Prosta reja govedi ima veliko prednosti, pa tudi nekaj slabosti.
Prednosti proste reje govedi kot jih navaja Bartussek in sod. (1996) so:
- svoje vedenjske potrebe živali lažje zadovoljijo,
-

znaki pojatve so bolje izraženi,

-

manj motenj v vedenju živali,

-

obseg in frekvenca poškodb vimena in seskov je manjša,

-

manj poškodb pri vhlevljanju živali,

- boljše zdravje vimena.
Prednosti, kot jih omenja Šobar (1996), so še:
-

mikrobiološka kakovost mleka je boljša,

-

kontrola mlečnosti je natančnejša,

-

vstajanje in leganje živali je lažje,

-

možnost krmljenja krmil z avtomati.

Slabosti proste reje goved, kot jih navaja Bartussek in sod. (1996) pa so:
- preglednost nad živalmi je slabša,
-

bolj umazane živali,

-

večja obremenitev parkljev predvsem zaradi izvedbe in higiene tal.

Bartussek in sod. (1996) navajajo, da hleve s prosto rejo lahko v grobem razdelimo na:
6
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-

hlev s polnimi tlemi z mehanskim odstranjevanjem gnoja (pehala),

-

hlev z rešetkastimi tlemi,
hlev s kombinacijo polnih in rešetkastih tal.

Pri reji krav molznic nadalje ločimo hleve proste reje tudi glede ležišč (Rist, 1993):
-

hlevi z ležalnimi boksi, kjer ima vsaka žival svoj prostor,

-

hlevi s skupno ležalno površino brez ležalnih boksov.

Golob (2014a) omenja tudi:
-

hlev na tlačen gnoj,

-

hlev na globoki nastilj,

-

kompostni hlev.

2.1.2.1 Hlevi s polnimi tlemi
V sistemih proste reje s polnimi tlemi se pojavljajo različne izvedbe polnega tlaka in sicer
so lahko ravna tla ali tla z naklonom. Navadno imajo ravna tla utore za odtekanje seča, tla
z naklonom pa so na najnižjih mestih, kamor se steka urin, drenažna. Gnoj se odstranjuje s
pomočjo preklopnih pehal različnih izvedb.
Bergsten (2010) je v poskusu preučeval vpliv različnih tipov polnih tal in rešetkastih tal.
Ugotovil je, da na vseh tipih polnih tal živali hodijo hitreje, kot na rešetkastih tleh. Krave
so najbolj naravno hojo in gibanje izkazovala na polnih tleh pokritih z gumo, za njimi so
sledila tla pokrita z asfaltom. Rezultati njegove študije so pokazali, da se tudi polna tla
splača prekriti z gumo, saj ima to številne pozitivne učinke na zdravje in posledično tudi na
ekonomičnost reje. Bergsten (2010) navaja, da so se živali po tleh pokritih z gumo v
primerjavi z betonskimi tlemi več gibala, poškodbe in obolenja nog so bila manj pogosta,
posledično je bilo večje zauživanje krme in vode, kar je omogočalo povečanje
produktivnosti, izboljšala pa se je tudi plodnost. Vse to pa je omogočalo zmanjšanje
stroškov zdravljenja in povečalo produktivnost.
Fjeldaas in sod. (2011) so preučevali vpliv tipa tal na frekvenco gibanja in poškodbe
parkljev. V raziskavi so ugotovili, da so se krave, ki so bile nastanjene na polnih betonskih
tleh, ki niso bila prekrita z gumo, najmanj gibale in imele več poškodb ter manj vnetij
parkljev. Razlog je v tem, da beton preprosto parklju ne nudi dovolj oprijema, da bi se
krava počutila med hojo varno, posledično prihaja do zdrsov in poškodb parkljev. Krave,
ki so bile v reji na polnih tleh prekritih z gumo, so se več gibale in imele manj poškodb
7
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parkljev, vnetij pa je bilo več. Razlog je predvsem v tem, da se na gumi zadržuje več urina
in posledično, če je parkelj vseskozi v preveč vlažnem okolju, se mehča in prihaja do vnetij
ter razjed. Temu se je najlažje izogniti s tem, da se tla prekrita z gumo večkrat dnevno čisti
z roboti in se tako vzdržuje primerno higieno. Krave, ki so bile v sistemu reje s
kombinacijo pokritih in nepokritih polnih tal z gumo, so se v raziskavi najbolje odrezale,
saj so se več gibale, imele manj poškodb in vnetij parkljev. Krave, ki so bile v sistemih reje
na rešetkah, pa so bile po številu poškodb in vnetij parkljev nekje vmes med polnim tlemi
pokritimi z gumo ter kombinacijo sistema reje pokritih in nepokritih polnih tleh. Frekvenca
gibanja je bila seveda v tem primeru manjša. Že Telezhenko in Bergsten (2005) sta v eni
od raziskav ugotovila, da se krave na rešetkastih tleh nepokritih ali pokritih z gumo,
gibljejo manj v primerjavi z ostalimi tipi tal.
Prav tako je bilo v drugi raziskavi ugotovljeno, da se krave raje zadržujejo in hodijo po tleh
prekritih z gumo, kot pa po betonskih tleh. In sicer ko so kravam v poskusu omogočili
izbiro med tlemi pokritimi z gumo in betonskimi tlemi, se je večji odstotek krav zadrževal
v delih hleva s tlemi prekritimi z gumo (Telezhenko in sod., 2007).
Elmore in sod. (2015) so v svoji raziskavi ugotavljali vpliv tipa tal na obnašanje, zdravje in
počutje volov. Živali so bili nameščene v boksih z betonskimi rešetkami, v boksih z
rešetkami pokritimi z gumo in boksih, kjer je bilo 60 % boksa pokrito z gumo, ostalih 40
% boksa pa so pokrivale betonske rešetke. Izkazalo se je, da se je sistem reje z betonskimi
rešetkami pokritimi z gumo najbolje obnesel, saj je bilo manj poškodb nog in manj oteklih
sklepov, le čistoča živali je bila nekoliko slabša.
Naes in sod. (2014) so v svoji raziskavi ugotavljali akumulacijo gnoja na hodnikih med
ležalnimi boksi in krmilnimi hodniki v posameznem tipu tal. Ugotovili so, da je najmanjša
akumulacija gnoja na betonskih rešetkastih tleh. Akumulacija gnoja na polnih tleh pokritih
z gumo ali brez in pa rešetkastih tleh pokritih z gumo pa je približno enaka. To pomeni, da
so živali v splošnem čistejše na betonskih rešetkastih tleh, pri sistemu polnih tleh, polnih
tleh pokritimi z gumo ali betonskih rešetkah pokritih z gumo pa glede čistoče ni bistvenih
razlik.
V Veliki Britaniji, pri gradnji hlevov s polnimi betonskimi tlemi, v beton potopijo gume s
heksagonalnimi ali prečnimi vzorci, kar zmanjšuje možnost, da bi tekom let tla postala
drseča, saj kombinacija gume in betona preprečuje drsenje. Gradnja hlevov s polnimi tlemi
je razširjena tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Ta sistem ima tako svoje prednosti kot tudi
8
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pomanjkljivosti. Na osnovi številnih raziskav ugotavljamo, da pomanjkljivosti hlevov s
polnimi tlemi, odpravimo s tem, da hlev s polnimi tlemi kombiniramo tudi z rešetkastimi
tlemi, kar pa ni težko, saj se navadno vsaj na prehodih uporabljajo betonske rešetke
(Floors, 2012).

Slika 3: Polna betonska tla z heksagonalnimi vzorci iz gume (Floors, 2012)

2.1.2.2 Hlevi z rešetkastimi tlemi
Reja goveda na betonskih rešetkah je razširjena tako v svetu kot tudi v EU in se še vedno v
veliki meri uporablja pri novogradnjah. Temelji na principu, da izločki živali padajo prek
rež rešetk in se zbirajo v gnojnih jamah pod rešetkami. Pomembno za rešetkasta tla je to,
da so rešetke dovolj masivne, da prenesejo obremenitve, da nimajo ostrih robov ter imajo
hrapavo površino, da nudijo živalim čim boljši oprijem (Dairy …, 1997b).
Poznamo različne izvedbe rešetk. Vsem pa je skupno to, da za odraslo govedo velja, da je
širina rešetke, po kateri živali stopajo, med 140 in 160 mm, reže med rešetkami pa so lahko
široke med 30 in 35 mm. Za ostale kategorije govedi so dimenzije rešetk ustrezno manjše
(Floors, 2012).
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V zadnjih letih se pojavljajo tudi najrazličnejše izvedbe robotov za čiščenje rešetkastih tal,
kar povečuje čistočo površine na kateri živali stojijo oziroma po kateri se gibljejo. Prav
tako so izkušnje kmetov pokazale, da so rešetke s prečno postavitvijo kratkih rež, glede na
ležišče bolj primerne, kot rešetke s klasično vzdolžno postavitvijo rež. V večini primerov
novogradenj hlevov se v zadnjem času uporabljajo izključno rešetke prekrite z gumo, vsaj
na tistih mestih v hlevu, kjer se živali najdlje zadržujejo, saj guma na rešetkah izboljšuje
zdravje in počutje vseh kategorij govedi (Floors, 2012).

Slika 4: Rešetke s kratkimi režami prekrite z gumo (Floors, 2012)

2.1.2.3 Kompostni hlevi
Je eden od tipov hleva, ki se je pojavil pred slabimi 10 leti v ZDA in Izraelu, v EU pa so se
šele pred kratkim začele pojavljati novogradnje s takšnim tipom hleva. Raziskovalci že od
razvoja klasičnega tipa hleva za prosto rejo, iščejo alternativne rešitve izgradnje, ki
izboljšujejo počutje živali, zmanjšujejo obremenitve okolja ter so stroškovno primerljive.
Plod takšnega raziskovanja je tudi kompostni hlev, ki je eden izmed zadnjih trendov
alternativne gradnje hlevov (Galama, 2014).
Galama (2014) navaja, da je bistvo pri kompostnih hlevih to, da je v hlevu namesto
ležalnih boksov, skupna površina namenjena za počivanje. Živali imajo tako na voljo večjo
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površino za počivanje. Najpogosteje se za nastilj uporablja žagovina, slama, lesni sekanci
... in kombinacije med njimi. Pri tem je pomembno, da je nastilj dobro vpojen ter mehak za
počivanje in hojo. Od globokega nastilja se sistem loči v tem, da se to debelo plast nastilja
vsaj enkrat dnevno, lahko pa tudi večkrat, kultivira, kar pospešuje sušenje vrhnje plasti in
kompostiranje spodnje plasti. Frekvenca kultiviranja je odvisna predvsem od obremenitev
ležalne površine in pa od podnebja, v katerem se hlev nahaja.
Boer (2014) je ugotovil, da s sistemom kompostnega hleva v primerjavi z rejo govedi na
rešetkah, zmanjšamo izpuste amonijaka iz hlevov in pridobimo kakovosten kompost.
Uporabna vrednost in kakovost komposta kot gnojila, je primerjavi z gnojevko, veliko
večja. Zato lahko lažje vzdržujemo oz. povečamo produktivnost njivskih in travnih
površin.
Galama (2014) je pri uvajanju sistema kompostnega hleva ugotovil, da živali potrebujejo
manj časa za leganje, kot pri ležiščih, živali ležijo bolj udobno, kazalniki dobrega počutja
so boljši, živali so bolj čiste in bakterijske okužbe vimena so manj pogoste. Pogoj pa je, da
se ležalna površina redno kultivira.

Slika 5: Kultiviranje ležalne površine v kompostnem hlevu (Endres in Janni, 2008)
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Endres in Janni (2008) navajata, da je potrebno ležalno površino v kompostnem hlevu vsaj
dvakrat dnevno kultivirati do globine 25 cm ali celo do 40 cm. Primeren nastilj za sistem
kompostnega hleva so lesni sekanci ali žagovina, razrezana slama, ki mora biti dobro
vpojna ali kombinacije različnih vrst nastilja. Priporočena ležalna površina na kravo pa je
od 7,5 do 30 m2 . Pomembna je tudi višina zidu, ki ločuje krmilni in ležalni del hleva in
sicer je optimalna višina zidu 1,2 m. Priporočena širina prehodnih hodnikov in krmilnega
dela hleva pa naj bo najmanj 3,6 m.

Slika 6: Krave na kompostnem ležišču v kompostnem hlevu (Endres in Janni, 2008)

2.1.2.4 Hlevi na tlačen gnoj
Ta sistem se uporablja predvsem za vzrejo mladega pitanega goveda. Gre sicer za podoben
princip kot pri globokem nastilju, vendar je razlika v tem, da so tla pri tem načinu nagnjena
za 5 do 10 % proti gnojni reži (Dajčman, 2015). Nastilja se le v sprednjem delu boksov,
kjer so jasli, nato pa živali z gaženjem spravljajo gnoj skozi odprtine za gnoj na drugi
strani boksa, kjer pada na gnojišče oz. gnojni kanal. Za optimalno polzenje gnoja je
potrebno upoštevati, da je lahko širina boksov za odrasle živali do 7 m, za mlajše živali pa
do 5 m, ob tem moramo upoštevati, da je priporočljiva ležalna površina na žival 5 m 2. S
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pregradami lahko dosežemo, da se govedo giblje vzdolžno po boksih in s tem povzroča
boljše polzenje gnoja. Za nastilj se običajno uporablja slama, katere poraba je nekje do 4
kg dnevno na GVŽ, lahko pa se uporabljajo tudi druge vrste nastilja, katerih dnevno
količino moramo ustrezno prilagoditi potrebam živali (Golob, 2014a).
2.1.2.5 Hlevi na globok nastilj
Takšen sistem reje se uporablja predvsem za rejo mladega pitanega goveda. Lahko se v
takšnem sistemu reje vzreja tudi teleta in telice mlečnih pasem. Bistvo takšnega sistema je,
da se živalim redno nastilja, gnoj pa se odstranjuje na daljša časovna obdobja. Pomembno
je, da so hlevi odprti in zračni, da se produkti fermentacije gnoja v prevelikih količinah ne
zadržujejo v hlevu. Ležalna površina na žival znaša 6 m2 na GVŽ. Samo z zadostno
količino nastilja pa živalim zagotovimo čista in suha ležišča. Za nastilj se uporablja slama
in sicer njena poraba znaša okrog 8 kg na GVŽ dnevno. Gre sicer za star sistem reje, ki pa
se od njegove moderne različice tako imenovanega kompostnega hleva razlikuje v tem, da
se ležalne površine ne rahlja, ampak se ji vsak dan dodaja svež nastilj (Golob, 2014a).

Slika 7: Preprost hlev za krave molznice z ležišči na globok nastilj in blatilnim hodnikom
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2.2 PREGLED SISTEMOV REJE ZA MLADO ŽIVINO
Vzreja zdravih in vitalnih telet ter telic je investicija v prihodnost. Zato moramo pri načinu
vzreje mlade živine še posebej paziti. Povprečni strošek vzrejene telice znaša nekje okrog
1.500 €. Zato je pomembno, da med samo vzrejo telic ne delamo napak, ki bi zmanjšali
proizvodno sposobnost bodoče krave molznice, še posebej ne napak v smislu napačne
izbire sistema oz. tehnologije vzreje (Farm …, 2016).
Za teleta in mlado živino je pomembno predvsem to, da jim zagotovimo čisto okolje, suho
ležišče, primerno klimo in zračenje ter dovolj svetlobe. Temperatura okolja v času telitve
in do 1 tedna starosti teleta, ne sme biti nižja od 7 oC, pod pogojem, da ima tele na voljo
suho ležišče z nastiljem. V primeru, da ne uporabljamo ležišč z nastiljem, pa mora biti
temperatura 2 do 2,5 krat višja (Youngstock and heifers, 2012).
2.2.1 Sesna teleta
Teleta se po telitvi prestavi v individualne bokse, ki morajo biti takšni, da teletu omogočajo
nemoteno vstajanje in leganje, dobro odtekanje urina, enostavno oskrbo in zadosten
pregled oskrbniku ter preprečujejo poškodbe telet. Vsak individualni boks, ne glede na
način izvedbe mora vsebovati posodo za vodo, krmilnik za močna krmila in jasli za seno.
Poleg tega Pravilnik o minimalnih pogojih in zaščito rejnih živali (2010) določa tudi
minimalne dimenzije in površino individualnega boksa za teleta.
Preglednica 1: Predpisane minimalne dimenzije in površine individualnega boksa (Pravilnik …, 2010)

Starost (tedni)
do 2
do 4
do 8

Dolžina (cm)
130
140
150

Širina (cm)
90
95
100

Površina (m2)
1,10
1,25
1,50

V grobem razdelimo individualne bokse v dve skupini in sicer tiste, ki so nameščeni v
notranjosti hlevov in tiste, ki s nameščeni zunaj hlevov (sistem iglujev). Prednost iglujev
je v tem, da ne rabimo skrbeti za zračnost, ker so živali zunaj hlevov.
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Slika 8: Individualni boksi za teleta nameščeni zunaj (levo) in znotraj hlevov (desno) (Wojcik in sod., 2013)

V tujini prakticirajo, da teleta po 3 do 4 tednih uhlevijo v skupinske bokse, v Sloveniji, pa
je s Pravilnikom (2010) določeno, da morajo biti teleta v skupinski uhlevitvi od 8 tedna
starosti dalje. Prav tako Pravilnik o minimalnih pogojih in zaščito rejnih živali (2010)
določa minimalno neovirano talno površino, ki je mora imeti vsako tele v skupini.
Preglednica 2: Predpisana minimalna talna površina v skupinski reji telet (Pravilnik …, 2010)

Masa živali

do 150 kg
do 220 kg
nad 220 kg

Eno-prostorski
boks
talna površina
(m2/žival)
1,5
1,7
1,8

Več-prostorski
boks
ležalna površina
(m2/žival)
1,1
1,5
1,6

Širina hodnika
ob krmilni mizi
(m)

Širina
krmilnega mesta
(cm/žival)

1,3
1,5
1,6

42
45
50

Prednost skupinske uhlevitve je predvsem v tem, da se živali socializirajo ter, da teleta
drug drugega stimulirajo k večkratnemu in obilnejšemu krmljenju. Večje kmetije v tujini
imajo živali stare do 12 mesecev in živali starejše od 12 mesecev med sabo ločene v
različnih hlevih oz. nekateri imajo celo hleve na ločenih lokacijah. Študija opravljena na
Poljskem, je pokazala, da je bila rast telet nekoliko hitrejša pri sistemu skupinske uhlevitve
znotraj hlevov, zdravstveno stanje telet pa je bilo boljše v sistemu uhlevitve zunaj hlevov
(Wojcik in sod., 2013).
V tujini prakticirajo, da se teletom vedno nudi več kot le minimalno dovoljeno površino.
Holmes (2000) navaja, da naj bi površina igluja in pohodna površine pred njim znašala
skupno vsaj 4 m2. V naslednji preglednici je prikazano, kako se spreminjata minimalna in
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priporočena velikost boksa v odvisnosti s telesno maso in starostjo telet (Youngstock and
heifers, 2012).
Preglednica 3: Minimalna in priporočena velikost boksov pri uhlevitvi telet (Youngstock and heifers, 2012)

Masa teleta (kg)
45
46 - 99
100 - 149
150 - 199
> 200

Povprečna starost
(meseci)
0
0-2
3-5
5-7
>7

Minimalna velikost
boksa (m2/tele)
1,5
1,5
1,5
2,0
3,0

Priporočena velikost
boksa (m2/tele)
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Kar se tiče krmljenja, je pomembno, da imajo teleta že od rojstva na voljo vodo. Od prvega
tedna naprej pa tudi seno in starter. Priporočeno je, da se teleta nekaj dni individualno
napaja vsaj v času kolostralnega obdobja, potem, pa se na večjih kmetijah prakticira
avtomatsko napajanje telet preko mlečnega avtomata. Za napajanje telet je najbolj
primerno polnomastno mleko in mlečni nadomestki, nekateri napajajo tudi z zakisanim
mlekom. Prednost avtomatskega napajanja je predvsem v tem, da lahko teletom
prilagajamo potrebno količino mleka gleda na potrebe, mleko oz. mlečni nadomestek je
ogret na primerno temperaturo, pa tudi vsi podatki o sesanju se zbirajo na računalniku, kar
nam omogoča, da smo vseskozi na tekočem, koliko žival popije, kdaj sesa ... Avtomatsko
napajanje nam zelo olajša odstavljanje telet, saj lahko le-to storimo postopoma in
kontrolirano, tako da prehod skozi odstavitev tele čim manj občuti (Calf feeding, 2014).

Slika 9: Mlečni avtomat za napajanje telet (Calf feeding, 2014)
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2.2.2 Plemenske telice
Pravilna vzreja kakovostnih plemenskih telic je eden ključnih dejavnikov, ki vpliva na
uspešnost kmetij, usmerjenih v prirejo mleka. Pomembno je, da izberemo takšne sisteme
reje, ki omogočajo, da živali dosežejo 85 % odrasle telesne mase ob telitvi pri starosti 26
mesecev. Pri vzreji plemenskih telic moramo prilagoditi velikost skupine glede na velikost
boksa, običajno okrog 6 do 8 živali na boks. S starostjo pa se številčnost skupine lahko
povečuje. Ne glede na sistem reje plemenskih telic, pa naj bo vsaj del boksa pokrit s
polnimi tlemi (Murphy, 2004).
Holmes (2000) navaja, da morajo biti prostori za vzrejo telic urejeni tako, da omogočajo
dober pregled nad živalmi, varno rokovanje ob zdravljenju in osemenjevanju, čisti in suhi
ter da imajo na voljo vsaj 5 % več krmilnih mest in ležišč, kot je živali v skupini.
Pri vzreji telic se uporabljajo enaki sistemi vzreje kot kasneje za krave molznice.
Pomembno je, da imajo telice na voljo dovolj prostorna ležišča in vsaj del polnih tal v
boksu. Prav zaradi rasti in razvoja parkljev so najbolj primerni hlevi s polnimi tlemi. Ne
glede na sistem reje, pa je vsaj v obdobju vzreje zelo priporočljiva tudi paša, ki ima mnogo
pozitivnih učinkov tako na fizične kot socialno-psihološke sposobnosti bodoče krave
molznice (Flaba in sod., 2014).
2.3 TRENDI PRI ZAGOTAVLJANJU DEJAVNIKOV DOBREGA POČUTJA
IN ZDRAVJA ŽIVALI
Zagotovitev optimalnih pogojev reje je eden ključnih dejavnikov za uspešno rejo krav
molznic. Pogoje reje definirajo predvsem svetloba, vlaga in temperatura, tla, ležalni boksi,
številnost krmilnih mest in napajalnikov (Bartussek in sod., 1996).
2.3.1 Svetloba
Svetloba je eden izmed ključnih dejavnikov, ki vpliva na bioritem živali. Na področju
režima in jakosti osvetlitev, je bilo narejeno veliko študij, ki so pokazale, da krave
molznice, ki so dalj časa izpostavljene svetlobi, zaužijejo večjo količino krme, posledično
pa je tudi prireja mleka večja. Prav tako lahko z režimom osvetlitve vplivamo na količino
mleka v laktaciji. V času presušitvenega obdobja tiste krave, ki so nameščene v hlevih z
neustrezno dolžino in jakostjo osvetlitve, izločajo manj prolaktina, kar vodi v slabše
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ovimljanje pred telitvijo in ima za posledico manjšo količino mleka v naslednji laktaciji
(Light, 2012).
Priročnik za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti (2013), zahteva, da morajo imeti hlevi
za govedo čim več naravne osvetlitve, za svetlobo prepustne površine pa morajo znašati
več kot 5 % talne površine hleva. Hlevi, ki nimajo dovolj za svetlobo prepustnih površin,
morajo biti osvetljeni vsaj 8 ur dnevno z jakostjo svetlobe vsaj 80 lx ali 11 W/m2.
Trendi gradnje hlevov za govedo sledijo rezultatom študij iz tega področja. Zato se pri
novogradnjah hlevov, ustrezno osvetlitev doseže z vgradnjo za svetlobo prepustnega
območja na strehah. Prav tako pa osvetlitev izboljšamo še z gradnjo odprtih sten, ki so
zaščitene le z protivetrno mrežo. V primeru potreb po dodatni osvetlitvi, predvsem v
območju krmilnih hodnikov in molzišč, pa se uporabljajo luči, ki oddajajo svetlobo na
veliko površino (dolge fluorescentne luči). Pri sodobnih hlevih poskušajo graditi strehe
tudi iz drugih materialov, kot so folije (šotori) in stekleni zastori (sistem rastlinjakov). V
južnih predelih sveta poskušajo z gradnjo čim nižjih slemen, da se s tem poveča odprtost
stranskih sten (Light, 2012).
2.3.2 Vlaga in temperatura
Vlaga in temperatura v hlevu vplivata na počutje in zdravstveno stanje živali. Kadar so
živali v stanju vročinskega stresa, zauživajo manj krme, pijejo več vode, hitreje dihajo,
manj ležijo in manj počivajo, posledično pa se zmanjša njihova prireja in poslabša se
plodnost (Palmer, 2005).
Vlago in temperaturo v hlevu uravnavamo z ventilacijo. Z ventilacijo odstranjujemo
škodljive pline in vlago iz hleva, dovajamo pa svež zrak in uravnavamo temperaturo.
Poznamo sistem naravne, umetne ali kombinirane ventilacije. Pri novogradnjah se običajno
uporablja sistem kombinirane ventilacije, saj je v vročih poletnih mesecih praktično
nemogoče samo z naravno ventilacijo zagotovi primerne temperature v hlevu (Ventilation,
2012).
Pri novogradnjah se uporablja sistem kombinirane ventilacije in sicer naravna ventilacija,
ki poteka preko odprtih sten s protivetrnimi mrežami in uporaba prezračevalnih
ventilatorjev. Sistem ventilacije mora zagotoviti pozimi izmenjavo zraka vsaj 6-krat, v
vročih poletnih mesecih pa do 60 krat na uro (ProFarm, 2015).
18

Glač S. Sodobni trendi gradnje hlevov … ter možnosti za zmanjšanje pogostnosti korekcije parkljev.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

Pri prezračevalnih ventilatorjih se najpogosteje uporabljajo trije tipi prezračevanja:
-

tunelsko zračenje – to temelji na principu izsesavanja zraka iz hleva (najboljša
izvedba takšnega sistema je nažagana streha s protivetrnimi mrežami),

-

mešalno zračenje - zaporedna postavitev ventilatorjev v hlevu,

-

vertikalno prezračevanje - najnovejši sistem, ker se veliki viseči ventilatorji vrtijo z
manjšo hitrostjo

-

kombinacija ventilatorjev in meglenja - najpogosteje se meglenje uporablja v južnih
predelih sveta, priporočljivo tudi pri nas v poletnih mesecih (ProFarm, 2015).

Slika 10: Sistem nažagane strehe (ProFarm …, 2015)

Slika 11: Veliki stropni ventilator (ProFarm …, 2015)

19

Glač S. Sodobni trendi gradnje hlevov … ter možnosti za zmanjšanje pogostnosti korekcije parkljev.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

2.3.3 Tla
Tla, po katerih se živali gibljejo morajo živalim omogočati nemoteno gibanje in izražanje
bioloških potreb, morajo biti dovolj čista in hrapava. Prednosti različnih tipov tal so bile
opisane v prejšnjih poglavjih. Na tem mestu bi omenil le najnovejše izvedbe rešetkastih in
polnih tal.
Alternativa rešetkastim tal so tako imenovana zelena rešetkasta tla, ki so na polnem delu
rešetke pokrita s plastično prevleko, med rešetkami pa so nameščena zapirala, ki
preprečujejo oz. zmanjšujejo izpuste plinov iz gnojevke. Ta sistem rešetke izboljša
profiliranost in gibanje živali po takih rešetkah (Klopčič, 2013).

Slika 12: Rešetkasta tla z zapirali iz plastičnih mas (Klopčič, 2013; Introducing …, 2016)

Podoben rezultat dosežemo tudi z uporabo teniških žogic v gnojnih kanalih, ki s stikom
eno ob drugo pokrivajo gnojevko in ravno tako zmanjšujejo izhajanje plinov iz gnojevke.
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Slika 13: Teniške žogice za v gnojne kanale (Klopčič, 2013)

V novih hlevih za krave molznice se vedno bolj uveljavljajo tudi tako imenovana
»Sleufvloer tla«, ki so narejena na principu rešetkastih tal, le da so tla pod rešetko polna .
Pri teh tleh dobimo ožje kanalčke, v katerih se nabira gnojevka, tla pa se čistijo s pehali s
prilagojenimi ugrezi za čiščenje teh kanalov. Bistvo takšnega sistema tal, je da urin čim
hitreje odteče iz površine v kanale ter naprej v gnojno jamo. S tem se zmanjšajo izpusti
plinov (Klopčič, 2013).

Slika 14: »Sleufvloer tla« s kanalčki za odtekanje urina (Klopčič, 2013)
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Rešetke z gumo, so sicer na trgu že nekaj časa, pa vendar jih je potrebno omeniti, mogoče
bi bila še boljša izvedba rešetk z gumo po principu polnih tal z gumo vgrajeno v beton, kar
pomeni, da bi v polni del rešetke v sam beton potopili gumo, ki bi se tekom let z obrabo
rešetke postopoma dvigala iz polnega dela rešetke in na dolgi rok preprečevala gladkost
rešetke. Tako zasnovana rešetka bi bila bolj čista, saj je znano, da na rešetkah z gumo,
večinoma bolj zastaja gnoj in so takšna tla bolj umazana.
2.3.4 Ležalni boksi
Ležalni boksi so eden izmed najpomembnejših elementov hleva, saj živali kar 60 % dneva
počivajo, prav tako pa ravno v času počivanja nastaja mleko. Zaradi teh dveh razlogov je
zelo pomembno, da s pravo izvedbo ležišča omogočimo kravam maksimalno udobje
(Anderson, 2008).
Udobje ležišča je odvisno od primerne dimenzije ležišča in materiala, na katerem krave
ležijo. Pri novogradnjah so klasična ležišča zgrajena iz betona. Običajno se na to betonsko
podlago doda podloga iz pene in na vrhu gumo, ki nudi živali udobje ob počivanju. Ne
glede na podlago se običajno v ležalnih boksih uporablja tudi nastilj: najpogosteje
žagovina, sekanci, slama, mivka ... Bistvo nasilja je, da ostaja ležišče suho, ustrezna
podlaga iz gume pa poskrbi za mehkobo ležišča (Bedding …, 2014).
Količina nastilja je odvisna od vrste nasilja, se pa glede na vrsto nastilja največ porabi
mivke in sicer do 16 kg/dan/kravo; slame in žagovine pa se porabi nekje med 1 do 2,2
kg/dan/kravo (Housing systems, 2012).
Rezultati številnih raziskav so pokazali, da krave, če imajo izbiro, najraje uporabljajo
ležišča pokrita z gumo, sledijo jim ležišča z mivko in na zadnjem mest so betonska ležišča.
Prav tako se čas počivanja podaljša za 1 uro pri tistih kravah, ki imajo ležišča globoko
nastlana z žagovino in za 1,3 ure pri tistih, ki imajo ležišča nastlana s slamo (Cubicles,
2012).
Živali morajo v ležišče zlahka vstopiti, se uleči, vstati in zlahka izstopiti. Da zadostimo
tem pogojem moramo upoštevati naslednje priporočene dimenzije ležalnega boksa
(Pravilnik o ekološki …, 2014):
-

širina: od 1,20 do 1,30 m,

-

višina: od 1,20 do 1,30 m,
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-

prsna zapora: 40 cm,

-

dolžina: od 2,50 do 2,90 m (ob steni) in od 2,30 do 2,50 m (nasproti ležeči),
prostor za glavo: 40 cm.

Tuje priporočene dimenzije ležalnih boksov se nekoliko razlikuje od slovenske, saj v tujini
prikazujejo dimenzije ležalnega boksa glede na velikost živali.
Pregrade boksov so običajno iz železne konstrukcije; se pa poslužujejo najrazličnejših
izvedb. Obstajajo tudi lesene konstrukcije, konstrukcije iz gibljivih palic, ki so iz steklenih
vlaken, ležalni boksi brez pregrad, ... Konstrukcija ležišča naj živali le usmerja kam naj
legajo, ob vstajanju pa je vsekakor zaželeno, da je gibljiva, kar preprečuje poškodbe ob
vstajanju (Klopčič, 2013).

Slika 15: Prikaz enostavne izvedbe ležalnih boksov iz gibljivih palic (Klopčič, 2013)

V Kanadi so ta princip gibljivih palic še nekoliko nadgradili in patentirali pod imenom
zelene gibljive pregrade. Bistvo njihove tehnologije je v tem, da so dodali poleg gibljivih
palic, ki ločujejo posamezne ležalne bokse, še gibljivo prečno 'vratno zaporo', kar omogoča
tudi kravam, ki so večjega okvirja, nemoteno vstajanje, saj se prečna 'vratna zaporo' lahko
dvigne vsaj za 10 cm. To premikanje prečne 'vratne zapore' omogoča patentiran spoj, kar je
vidno na sliki 16 (Floating, 2016).
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Slika 16: Prikaz gibljivih zelenih palic, ki so alternativa klasičnim ležiščem (Floating, 2016)

2.3.5 Napajalna in krmilna mesta
Kar se tiče krmilnih in napajalnih mest, velja pravilo, da mora imeti vsaka žival na voljo
svoje krmilno mesto in neomejen dostop do pitne vode. Pri napajalnih koritih je pomembna
predvsem razporeditev in prostornina korit. Potrebe krav molznic po vodi so velike, zato so
najbolj primerna napajalna korita, kjer je zaloga vode v njih takšna, da krava ob pitju lahko
pije po volji. Skodeličasti napajalniki so iz tega vidika slabši, saj kljub ustreznemu pretoku,
nastajajo ob pitju zračni žepi, kar vpliva na manj zaužite vode ob posameznem pitju, saj
efekt pitja traja določen moment in v tem času je pomembno, da krava pije na »polno«.
Napajalna korita so nameščena na višini 80 do 85 cm nad tlemi, površina napajalnega
korita na posamezno žival pa naj znaša vsaj 10 cm2 (Water provision, 2012).
Napajalna korita je treba dnevno pregledovati in jih po potrebi čistiti, da je voda v njih
čista in neoporečna. Ker prihaja ob pitju včasih tudi do agresivnosti višje rangiranih živali
nad nižjimi, je potrebno napajalna korita namestiti na več različnih mestih in seveda tako,
da so živalim lahko dostopna. Korita so navadno izdelana iz vodotesnega betona,
nerjavečega jekla ali plastičnih mas. Priporoča se eno korito za 10 do 15 živali (Lavrenčič,
2007).
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Slika 17: Napajalno korito nameščeno na prehodnem hodniku

2.3.6 Molža
Kar se tiče molže je na voljo nekaj standardnih tipov molzišč. Pri novogradnjah hlevov s
prosto rejo, se vgrajuje naslednje tipe molzišč in sicer ribja kost, tandem, avto-tandem,
molzišče »side by side« in rotolaktor. Vsak tip molzišča imajo svoje prednosti in slabosti.
V Sloveniji se pri novogradnjah hlevov za krave molznice pojavljajo vsi tipi molzišč,
predvsem zaradi različno velikih čred in glede na prostor, ki je namenjen za molzišče.
Skupni pogoji vseh tipov molzišč so, da nudijo molžo molznikom stoje, tla v molzišču
morajo biti vodotesna in odporna proti kislinam ter obrabi, nedrseča in so dobro prezračena
in osvetljena (Hulsen, 2010).
V zadnjem času se pojavljajo tudi molzni roboti, ki rejcem prihranijo delo z molžo, saj
krave molze molzni robot 24 ur dnevno. Pomanjkljivosti molznih robotov so v tem, da
rejec izgubi vsakodnevni dvakratni stik s kravo, vendar to težavo dokaj uspešno
odpravljajo razni sistemi senzorjev, s pomočjo katerih lahko ugotavljamo najrazličnejša za
rejo pomembne spremembe živali, kot so pojatev, šepavost, mastitis, ... Nakup molznega
robota je ekonomsko upravičen, kadar se na molznem robotu molze vsaj 60 krav. Običajno
naj bi ena robotska enota zadostovala za molžo do 74 krav v čredi (Hulsen, 2010).
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Slika 18: Računalniški programi omogočajo nadzor robotske molže

Bevc (2009) navaja, da se zaradi robotske molže skrajša interval med molžama, kar
pripomore k večji prireji mleka, preprečuje se slepa molža, prve curke mleka se zbira v
ločeno cisterno in omogočeno je avtomatsko štetje somatskih celic, jemanje vzorcev in
analiziranje mleka, kar pripomore k boljši higienski kakovosti mleka. Obstajajo tudi že
izvedbe tako imenovanih izločitvenih boksov, za krave, ki jih rejec želi po robotski molži
imeti ločne od ostalih krav v čredi za izvajanje različnih živinorejskih ukrepov
(osemenitev, korekcija parkljev, zdravljenja, ocenjevanja ...).
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Slika 19: Molzni robot

Slika 20: Separacijski prostor za izločitev določene krave po robotski molži

Najnovejši in najbolj učinkovit tip molzišča je seveda rotolaktor, ki omogoča molžo do 250
krav/h. Te vrste molzišče je narejeno tako, da krave vstopajo na enem koncu na vrtečo
okroglo platformo, ki se enakomerno vrti okoli svoje osi. Ko se krava pripelje na platformi
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okoli, skoraj do točke, kjer je vstopila, lahko izstopi. Medtem je na zunanji ali notranji
strani te vrteče platforme molznik, ki krave pripravi na molžo in jim namesti molzne enote.
Molzišče zahteva veliko prostora. Obstajajo tudi že avtomatske robotske roke, katere
kravam očistijo vime in jim namestijo molzne enote. Prednost takšnega molzišča je v tem,
da imajo krave zelo kratko pot do molzišča, krave pridejo same do molznika, hitrost
platforme je prilagodljiva glede na velikost črede krav ter glede na nivo mlečnosti. Molzna
mesta so enaka, vstop in izstop krav v molzišče pa je vedno na istem mestu, kar omogoča
nadzorovano prehajanje krav. Krave se hitro naučijo postopka molže, ker samo sledijo
kravam pred njimi (DeLaval …, 2009).

Slika 21: Rotalaktor
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Slika 22: Vhod v molzišče rotolaktor

2.3.7 Obogatitev okolja in senzorji
Praktično v vseh novih hlevih se za krave molznice namešča krtače za krtačenje krav.
Krtače nudijo kravam imitacijo dreves na pašnikih, kjer se lahko popraskajo, prav tako si
lahko odstranjujejo umazanijo, prah in parazite. Krtačenje pospešuje pretok krvi in
zmanjšuje možnost nastanka mastitisa ter na splošno povečuje ugodje (Marsden
Engineering, 2016).

Slika 23: Krava ob krtačenju
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V modernih hlevih praktično ne gre brez uporabe tehnologije senzorjev. Senzorje se
uporablja na krmilnih avtomatih, na molznih robotih, v avtomatskih napajalnikih za teleta,
za ugotavljanje estrusa, za vodenje ustreznega managementa paše, za ugotavljanje časa
ležanja, krmljenja in stoje krav molznic, za označevanje ...
Roelofs in sod. (2005) navajajo, da z uporabo pedometra lahko ugotovimo čas ovulacije. V
raziskavi so ugotovili, da se ovulacija pojavi približno 30 ur po začetku povečane
frekvence korakov pri posamezni kravi.

Slika 24: Pedometer (Roelofs in sod., 2005)

Kajava in sod. (2014) so s pomočjo pedometrov ugotavljali čas hoje, stoje in počivanja
živali. Na podlagi odstopanj porabe časa od povprečja črede so lahko ugotovili, s katero
živaljo je mogoče kaj narobe. Na primer, če se je krava premalo gibala, je to nakazovalo na
morebitne probleme s parklji; če je žival preveč časa počivala, je bil lahko vzrok v moteni
prebavi ...
V času intenzivnega tehnološkega razvoja, praktično za vsa področja nadzora oz.
monitoringa posamezne živali obstaja senzor, ki rejcu lahko omogoča boljši vpogled v
dogajanja pri posamezni živali in celotni čredi.
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 OPIS PROBLEMA IN PREGLED TRGA
Pri kravah molznicah imajo lastnosti nog izredno velik vpliv na proizvodne lastnosti,
mlečnost, zdravje in dobro počutje. V čredah krav molznic velik problem predstavlja
šepavost, saj se le-ta pojavi kar pri tretjini krav molznic v čredi. Preventivna funkcionalna
korekcija parkljev, ki se izvede vsaj dvakrat letno, je trenutno najboljša rešitev za
ohranjanje zdravih parkljev v čredi in preprečevanje šepavosti. Cilj strokovne korekcije
parkljev je, da dosežemo enakomerno obremenjenost parkljevih površin na vseh štirih
nogah.
Cilj našega dela, je bil zasnovati idejni načrt naprave oz. tipa tal, ki bi zmanjšali problem
šepavosti v modernih hlevih oz. bi zmanjšal potrebe po večkratni korekciji parkljev.
V Sloveniji se po podatkih Statističnega urada Slovenije dobrih 6.000 kmetij ukvarja s
tržno prirejo mleka (Stele, 2014). Velik delež teh kmetij redi krave molznice v sistemu
vezane reje. V EU 28 se po podatkih Evropske komisije več kot 500.000 kmetij v EU
ukvarja s tržno prirejo mleka (EUROSTAT, 2016). V svetu je po podatkih FAO okrog 270
milijonov krav molznic, kar pomeni, da ima bodoči izdelek ogromno potencialnih kupcev
(FAO, 2013).
Zaradi teh dejstev, bi bila prodaja priprave za čiščenje in korekcijo parkljev samo na
slovenskem trgu nerentabilna. Zato bi bilo potrebno s to inovativno napravo prodreti vsaj
na območje EU. Evropski, še posebej pa svetovni trg, na področju sektorja prireja mleka je
ogromen.
3.2 IZHODIŠČNE MERIT VE IN IDEALNA OBLIKA PARKLJEV
Za osnovo vseh tipov idejnih načrtov je služila meritev dolžine in širine podplatov parkljev
10 naključno izbranih krav črno-bele pasme v čredi kmetije Curhalek iz Dolenjske.
Naključno izbranim kravam smo po končani korekciji parkljev s kljunastim merilom
izmerili dolžino in širino podplatov levih in desnih prednjih ter zadnjih nog. Po končanih
meritvah smo ugotovili, da se dolžina parkljev giblje med 10 in 12,5 cm, širina parklja pa
med 10 in 12 cm. Rezultati meritev naključno izbranih krav so prikazani v spodnji
preglednici.
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Preglednica 4: Rezultati meritev dolžine in širine parklja pri naključno izbranih kravah v čredi
Št.
kra
v

Prednji nogi (v cm)
Ld

Lš

Dd

Dš

Pd

Pš

Ld

Lš

Dd

Dš

Zd

Zš

1
2

12
11,7

11
12

12
11,5

11
12

12,0
11,6

11,0
12,0

13,0
11,7

11
11,6

13,0
12,1

11
11,6

13,0
11,9

11,0
11,6

3

12

12,3

12

12,5

12,0

12,4

11,4

12,5

11,6

12,5

11,4

12,5

4

11,8

11,6

11,8

11,6

11,8

11,6

11,6

10,8

11,8

10,8

11,7

10,8

5

11,8

11,2

11,6

11,4

11,7

11,2

12,0

10,5

12,2

10,7

12,1

10,6

6

12,1

11

12,1

10,8

12,1

10,9

12,3

11,2

12,3

11,2

12,3

11,2

7

12,1

12,2

12,1

12,0

12,1

12,1

11,8

11,3

12,4

11,1

12,1

11,2

8

10,7

10,6

10,9

10,8

10,8

10,7

10,1

9,9

10,3

9,9

10,2

9,9

9

11,5

11,3

11,3

11,3

11,4

11,3

11,7

11,2

11,9

11,0

11,8

11,1

10

11,9

11,5

11,7

11,3

11,8

11,3

11,8

10,9

11,6

11,1

11,7

11,0

11,73

11,45

11,82

11,09

Povprečje d. in š. parkljev prednje
noge

Povprečje

Zadnji nogi (v cm)

Povprečje

Povprečje d. in š. parkljev
zadnje noge

Legenda: Ld (dolžina parkljev na levi nogi), Lš (širina parkljev na levi nogi), Dd (dolžina parkljev na desni
nogi), Dš (širina parkljev na desni nogi)

Nadalje smo želeli ugotoviti, kakšen mora biti pravilno obrezan parkelj. Kot smo omenili
že v uvodu te naloge, so pravilno korigirani parklji enakih dolžin, imajo izrezan notranji
rob podplata do 1/3 podplatne površine (slika 25), primerno debelino podplata, na vrhu
ravno nosilno površino ter so brez vidnih sprememb roževine (Zemljič, 2009).

Slika 25: Prikaz izreza notranjega roba podplata na korigiranem parklju (Zemljič, 2009)
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Tudi ICAR-jev atlas o zdravju parkljev, ki prikazuje različne poškodbe in bolezni parkljev,
stremi k temu, da rejci oz. tisti, ki izvajajo korekcijo parkljev, ne glede na obseg poškodbe
oz. bolezni, vedno poskušajo parklje korigirati v idealni približek pravilnemu izgledu
zdravega parklja. To poskušajo doseči, tudi z določenimi podstavki – »neke vrste
protezami za parklje«, ki začasno nadomestijo manjkajoči del parklja, kar prikazuje slika
26 (ICAR, 2015).

Slika 26: Prikaz podstavka na podplatu parklja (ICAR, 2015)

Kot zanimivost naj omenimo nasvet starih kovaških mojstrov iz Dolenjske, ki so povedali,
da se že iz roda v rod prenaša pravilo, ki pravi, da če hočemo videti, kako je videti pravilno
oblikovan parkelj, moramo pogledati parklje 3 mesece starega teleta. Ta nasvet smo
upoštevali in v nadaljevanju prikazujemo sliki parkljev prednje in zadnje noge 3 mesece
starega teleta (Uršič, 2016). Po preučitvi literature, kriterijem pravilno korigiranih parkljev,
dejansko ustreza videz normalno razvitega parklja 3 mesece starih telet.
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Slika 27: Izgled parklja na prednji nogi pri 3 mesečnem teletu

Slika 28: Izgled parklja na zadnji nogi pri 3 mesečnem teletu

Vsi naši poskusi izdelave načrta naprave za brušenje parkljev so bili usmerjeni v to, da bi
izdelali napravo tako, da bi omogočala kravam pravilno obrabo parkljev in približek
idealnemu videzu parkljev, ki naj bi ga predstavljali parklji 3 mesečnih telet.
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V času snovanja idejnih naprav za nego in korekcijo parkljev smo obiskali nekaj kmetij v
času, ko so izvajali korekcijo parkljev pri kravah molznicah. Poleg tega sem v letu 2016 v
okviru zaposlitve pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu spremljal videz parkljev krav na
območju Dolenjske, ki so poginile in so bile odpeljane iz kmetij v okviru veterinarsko
higienske službe. V tem času sem pregledal parklje okrog 300 različnih krav. Pri veliki
večini teh krav se je pokazal problem nepravilne korekcije parkljev pred-tem. Le tiste
krave, ki so prihajale iz manjših rej in pa krave, ki so bile pred poginom na pašniku, so
imele videz parklja v okviru sprejemljivega. Vse ostale krave, predvsem krave, ki so
prihajale iz večjih v tržno prirejo mleka usmerjenih kmetij, pa so imele parklje nepravilnih
oblik kar je predvsem posledica nepravilne ali nezadostne korekcije. Eden izmed razlogov
je verjetno tudi to, da večji rejci pri korekciji parkljev uporabljajo skoraj izključno samo
brusilke, noža pa praktično ne uporabljajo, zato da lahko korekcijo parkljev čim hitreje
opravijo.
Pri večini živali so bile stene podplatov na parkljih preveč pobrušene, ni bilo izdelanega
notranjega žleba parklja. Največja strokovna napaka, ki je bila storjena med korekcijo, pa
je bila ta, da so bile zunanje in notranje stene parklja pobrušene. Kot vemo, so stene
podplata nosilni del parklja, ki nosi vso maso živali. Z brušenjem teh sten pa povzročimo,
da krave praktično ves čas šepajo. Nekaterim kravam niti v pol leta, kolikor naj bi bil čas
med dvema preventivnima korekcijama parkljev, stena parklja ne zraste do te mere, da bi
bila funkcionalna (Zemljič, 2009). To pomeni, da krave praktično od prve nestrokovne
preventivne korekcije parkljev pa do konca življenjskega obdobja hodijo po notranji strani
podplata, kar jim povzroča kronične bolečine celo življenjsko obdobje. Zaradi tega se
zmanjša dolgoživost, poslabšajo se parametri plodnosti in zmanjša se prireja mleka po
kravi tako v laktaciji kot tudi v življenju.
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Slika 29: Nepravilno korigiran parkelj krave molznice

Na sliki je prikazan parkelj krave molznice po preventivni korekciji, ki jo izvajajo nekateri
rejci. Stene parklja so preveč pobrušene, ni izdelanega notranjega žleba, kar pomeni, da bo
krava hodila po podplatu parklja, kar bo povzročilo šepavost in bolečine pri kravi molznici,
posledično bo tudi manjša prireja mleka. Na dolgi rok lahko pride do različnih vnetij
parklja oz. drugih primarnih bolezni parkljev.
3.3 IDEJNA ZASNOVA NAČRT A NAPRAVE ZA BRUŠENJE PARKLJEV Z
BRUSILNIMI VALJI
Ideja o napravi za brušenje in korekcijo parkljev se je pojavila po pregledu že obstoječih
naprav na trgu. Ugotovili smo, da na trgu ne obstaja ničesar, kar bi kravam avtomatsko
brusilo parklje. V Nemčiji obstaja sicer naprava, ki omogoča suho čiščenje parkljev, na
osnovi valjev s krtačami (The Intelligent …, 2016).

Slika 30: Avtomatski čistilec parkljev (The Intelligent …, 2016)
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Koncept naprave je podoben osnovnemu konceptu naše naprave, ker gre v obeh primerih
za valje, ki so nameščeni na rešetko. Bistvena razlika je, da je naprava iz Nemčije, ti. The
automatic Clawcleaner, namenjena samo čiščenju parkljev, naša naprava pa bo parklje
brusila. Posledica tega so drugačni valji. Pri nemški napravi se valji vrtijo okrog fiksne osi,
njihova površina pa je sestavljena iz krtačk. V našem primeru so valji trdi (brez krtačk),
poleg tega moramo za brušenje zagotavljati precejšnjo silo, kar je povzročilo, da so naši
valji vzmeteni. Posledica tega je popolnoma drugačen pogonski del kot ta, ki je opisan v
nemškem patentu (The Intelligent …, 2016).

Slika 31: Čiščenje parkljev z krtačami - naprava razvita v Nemčiji (The Intelligent …, 2016)

Osnovno geometrijo naprave smo zasnovali na Katedri za znanosti o rejah živali (ZORŽ)
Oddelka za zootehniko na Biotehniški fakulteti, nadaljnje tehnične podrobnosti in končne
skice 3D modelov pa so bile narejene na Strojni fakulteti v okviru predmeta Metodike
konstruiranja pod mentorstvom doc. dr. Janeza Benedičiča. Modeli so bili izrisani v
programih za načrtovanje in konstrukcijo Siemens NX (Siemens …, 2016), simulacije
delovanja pa s programom Abaqusom (Simulia, 2016). Model je izrisal študent strojne
fakultete gospod Gregor Bolka ob načrtih in navodilih Staneta Glača pod mentorstvom
doc. dr. Janeza Benedičiča.
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Slika 32: Funkcijska struktura naprave (Bolka, 2016)

Ideja je, da bi naprava za korekcijo parkljev delovala kot samostojna enota nameščena
nekje v hlevu, po principu krtač za praskanje, kar pomeni, da bi krava sama po potrebi šla
na napravo, kjer bi se avtomatsko prižgali brusilni valji in bi brusili parklje, dokler bi kravi
to ugajalo. Nato pa bi se krava sama umaknila z naprave in ta bi se samodejno ustavila. V
nadaljevanju je prikazana idejna skica (slika 31) ter načrt tlorisa (slika 32) in stranskega
pogleda (slika 33) naprave za brušenje parkljev.

Slika 33: Osnovna skica naprave za brušenje parkljev z brusilnimi valji
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Slika 34: Tloris naprave za brušenje parkljev z brusilnimi valji

Slika 35: Stranski pogled naprave za brušenje parkljev z brusilnimi valji
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3.4 IDEJNA ZASNOVA NAČRT A NAPRAVE ZA BRUŠENJE PARKLJEV Z
ROTIRAJOČIMI KROGLAMI IN FIKSNIMI POLKROGLAMI
Pri prvi verziji naprave se je tekom preračunov tehničnih parametrov in skic ugotovilo, da
bo izdelava takšne naprave velik strošek, zato smo preučevali, kaj bi se dalo izboljšati in to
nas je vodilo do zasnove naslednjega načrta naprave, ki ima v osnovi podobno funkcijo,
vendar bi bila izdelava te naprave neprimerno cenejša.

Slika 36: Osnovna skica rešetke za brušenje parkljev z rotirajočimi kroglami

Ideja je, da bi naprava delovala kot imitacija naravnega okolja na kamnitih pašnikih in
sicer bi bila lahko kot samostojna enota nameščena na tistem mestu v hlevu, kjer je
nameščena krtača za praskanje, kar pomeni, da bi vse tiste krave, ki bi obiskale krtače,
morale stopiti na to napravo. Idejna skica je prikazana na sliki 34. Večkratno prestopanje
ob iskanju ugodnega položaja za krtačenje, pa bi povzročalo obrabo parkljev. To bi veljalo
za hleve s polnimi tlemi. V hlevih z rešetkami pa bi bila enota te naprave vgrajene v
določenem delu hleva namesto rešetke, saj dimenzije ustrezajo rešetkam, ki so v teh časih
na trgu. Najbolj primerno mesto bi bili zagotovo prehodni hodniki, saj bi živali večkrat
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dnevno prehodile enoto te naprave in obraba parkljev bi bila večja. Preveliki obrabi
parkljev bi se izognili s tem, da bi bila enota te naprave nameščena samo na eni strani
prehodnih hodnikov, na drugi strani hleva pa bi bile prehodni hodniki iz klasičnih rešetk. V
nadaljevanju je na sliki 35 prikazan tloris, na sliki 36 pa stranski pogled naprave za
brušenje parkljev z rotirajočimi valji.

Slika 37: Tloris rešetke za brušenje parkljev z rotirajočimi kroglami
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Slika 38: Stranski pogled rešetke za brušenje parkljev z rotirajočimi kroglami

3.5 IDEJNA ZASNOVA NAČRT A NAPRAVE ZA BRUŠENJE PARKLJEV Z
RAZLIČNO VELIKIMI FIKSNIMI POLKROGLAMI
Tudi po prvi in drugi verziji naprave smo še naprej preučevali, kaj bi se dalo še izboljšati
oz. poenostaviti in to nas je vodilo do zasnove še tretjega načrta naprave, ki ima v osnovi
enako funkcijo, vendar bi bila izdelava takšne naprave še bolj enostavna in cenejša od
prvih dveh. Osnovne skice naprave so prikazane na slikah 37 in 38.
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Slika 39: Osnovna skica rešetke za brušenje parkljev z različno velikimi fiksnimi polkroglami

Pravzaprav gre za zelo podobno verzijo naprave, kot pri prejšnji točki in sicer bi naprava
delovala kot imitacija naravnega okolja na kamnitih pašnikih in bi bila lahko kot
samostojna enota nameščena na tistem mestu v hlevu, kjer je nameščena krtača za
krtačenje krav. To bi veljalo za hleve s polnimi tlemi. V hlevih z rešetkami pa bi bile enote
te naprave vgrajene na prehodnih hodnikih. Razlika pri tem tipu je samo v tem, da
praktično še zmanjšamo sestavne dele, kar pomeni, da ni vrtečih krogel, ampak samo
nazobčana valovita površina, z večjimi in manjšimi nazobčanimi fiksnimi polkroglami, ki
so nameščene na rešetko, vmes pa so reže za polzenje gnoja in gnojevke, kot pri klasičnih
rešetkah.

43

Glač S. Sodobni trendi gradnje hlevov … ter možnosti za zmanjšanje pogostnosti korekcije parkljev.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

Slika 40: Stranski pogled rešetke za brušenje parkljev z različno velikimi fiksnimi polkroglami

3.6 IDEJNA ZASNOVA NAČRT A BRUSILKE ZA BRUŠENJE PARKLJEV
Kot se je izkazalo na terenu, večina rejcev uporablja brusilke kot glavno orodje za
korekcijo parkljev, kar povzroča, da so parklji pogosto nepravilno obrezani. Iz tega razloga
smo se odločili, da zasnujemo načrt brusilke, ki bi dejansko lahko bila kot glavno orodje
pri brušenju parkljev in bi z noži le minimalno popravljali obrezan parkelj. Vse kar je bilo
potrebno narediti, je bilo to, da smo površino zdajšnjih brusilk ukrivili in zadebelili, da
smo dobili v principu rahlo upognjeno ovalno brusilno površino, ki se bi prilegala parklju
(slika 39). S takšno brusilko bi dejansko lahko hitro, učinkovito, predvsem pa strokovno
pravilno obrezali oz. korigirali parkelj pri govedu.
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Slika 41: Osnovna skica brusilke za brušenje parkljev
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 MODEL NAPRAVE ZA BRUŠENJE PARKLJEV Z BRUSILNIMI VALJI
Po izrisu vseh tehničnih detajlov in preučitvi simulacije vzdržnosti materialov, smo dobili
napravo z naslednjimi dimenzijami in sicer dolžina naprave je 200 cm, širna 120 cm in
višina 18 cm. Sestavljena je iz 6 brusilnih valjev s hitrostjo vrtenja 100 obratov/min,
premer valja znaša 10 cm, višina valja, ki gleda iz rešetke je 5 mm. Valji so nameščeni na
vzmeti, ki nudi odpor 25 kg, kar pomeni, da, če stopi krava na valj z obema nogama, je sila
odpora le še 12,5 kg. Polna reža na rešetki je široka 8 cm, reža z valjem pa 7 cm, kar
pomeni, da krava lahko stopi na rešetko tako, da je valj pod podplatom parklja. Valji so
gnani preko dveh elektromotorjev z verižnim prenosom, ki se avtomatsko prižgejo ob
vstopu krave na rešetko, ko se pojavi zadosten pritisk.
Naprava bi bila sestavljena iz 29 različnih kosov, kot prikazuje kosovnica na sliki 40.
Strošek te naprave pa bi znašal okrog 3.500 Eurov za prototip. Če bi zaživela serijska
proizvodnja te naprave, bi se stroški izdelave verjetno še zmanjšali, saj bi serijska
proizvodnja omogočila, da bi potrebne dele za izdelavo od določenih proizvajalcev
pridobili po nižjih nabavnih cenah, kot veljajo v maloprodaji.
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Slika 42: Kosovnica za izdelavo naprave za brušenje parkljev (Bolka, 2016)

Na kosovnici, ki je prikazana na sliki 40, so predstavljene dimenzije elementov, ki bi bili
potrebni za izdelavo naprave za brušenje parkljev. Na sliki 41 in 42 je prikazan končni
videz naprave v obliki 3D modela, vidni so tudi vsi bistveni elementi naprave,
predstavljeni na kosovnici.
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Slika 43: Končni 3D model naprave za brušenje parkljev z brusilnimi valji (Bolka, 2016)

Slika 44: Spodnja stran 3D modela naprave za brušenje parkljev z brusilnimi valji (Bolka, 2016)
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Napravo bi bilo potrebno izdelati in preizkusiti v pogojih reje. Vendar se zaradi
sorazmerno visokega stroška za to nismo odločili. Prav tako bi bil obseg izdelave in
preizkusa v pogojih reje preveč zahteven za to magistrsko nalogo. Kar se tiče samega
poskusa v pogojih reje bi bil le ta sprva zasnovan tako, da bi napravo namestili v določen
del hleva, potem pa opazovali živali ali bi napravo dejansko uporabljale in kako pogosto.
Princip bi bil isti kot pri uporabi negovalnih krtač, kar pomeni, da bi se krava sama
odločila ali bo napravo uporabljala ali ne.
V primeru, da bi se izkazalo, da naprava služi svojemu namenu, bi bilo potrebno nadalje
ugotoviti, kako dolgo lahko traja brušenje ter kakšna frekvenca brušenja bi bila potrebna,
da bi krave imele parklje obrabljene oz. obrušene v dovoljenih mejah korekcije, skratka, da
ne bi prišlo do prevelike obrabe parkljev, kar bi lahko vodilo v šepavost. Če bi ugotovili
pozitivne učinke naprave in ugotovili pravilne parametre brušenja predvsem čas in
frekvenco, bi lahko v odvisnosti od teh rezultatov, krave molznice v določenih intervalih
rejci »prisili«, da se sprehodijo prek naprave, nekaj podobnega, kot sedaj rejci krav
izvajajo pri razkuževanju parkljev. V poskusu bi bili pozorni predvsem na naslednji dve
bistveni zadevi in sicer:


prva je ta, da bi spremljali ali bi valji ustrezno brusili telo podplata parklja, stene
parklja ...



druga zadeva pa je predvsem s pomočjo rezultatov in potekom poskusa, ugotoviti,
kako oz. kakšno tehnično rešitev bi bilo potrebno doseči, da bi pri brušenju prišlo
tudi do brušenja notranjega žleba parklja. Ravno iz tega razloga bi bilo potrebno še
vedno izvajati korekcijo parkljev, vsaj kar se tiče izdelave notranjega žleba parklja.
To bi se mogoče dalo izboljšati z namestitvijo takšnih valjev, ki bi imeli na vsake 3
do 4 cm nameščene še nekje 2 cm debele in nekaj milimetrov visoke brusne ovalne
obročke, ki bi dejansko povzročili razpiranje obeh polovic parklja in brušenje
notranjega žleba parklja. Težko pa bi bilo doseči, da bi prišlo res samo do brušenja
notranjega žleba.

Prav zaradi ekonomskega vidika ter finančnih omejitev in omenjenih težav, za katere lahko
upravičeno sklepamo, da bi se pojavile, smo skušali zasnovati še druge verzije naprav z
enako funkcijo. Zunanje mere naprave so prilagojene že obstoječim industrijskim
dimenzijam rešetk, mere dodanih elementov, pa so podane na podlagi meritev povprečnih
dimenzij parklja. Optimalne mere efektivnih elementov (premer valjev, brusilni drobci ...)
v napravi, bi ravno tako dobili šele skozi test naprave. Sicer obstaja o tej napravi cela
zbirka tehničnih skic in preračunov ter simulacij s strojnega vidika, ki se jih lahko dobi na
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Strojni fakulteti pri doc. dr. Janez Benedičiču, pripravil pa jih je študent Gregor Bolka v
projektni nalogi z naslovom Naprava za brušenje parkljev pri predmetu konstrukcijske
tehnike v šolskem letu 2015/2016 (Bolka, 2016).
Preostale 3D modele naprave za brušenje parkljev z rotirajočimi kroglami in fiksnimi
polkroglami in naprave z različno velikimi fiksnimi polkroglami ter model brusilke za
brušenje parkljev, je po idejnih skicah in navodilih Staneta Glača, izrisal Matej Drobnič,
študent fakultete za strojništvo, v programu za načrtovanje in konstrukcijo SolidWorks
(SolidWorks, 2016).
4.2 MODEL NAPRAVE ZA BRUŠENJE PARKLJEV Z ROTIRAJOČIMI
KROGLAMI IN FIKSNIMI POLKROGLAMI
Po izrisu in preučitvi primernih materialov smo dobili enoto naprave z naslednjimi
dimenzijami in sicer dolžina naprave je 220 cm, širna 150 cm in višina 17 cm. Sestavljena
je iz 24 vrtljivih krogel nameščene v osmero kotne izreze v konstrukciji in 15 fiksnih
polkrogel nameščenih na konstrukciji. Vrtljive krogle so premera 20 cm, fiksne polkrogle
pa premera 10 cm. Vsa površina krogel in nosilne konstrukcije je nazobčana z brusilnimi
zobci, podobnimi, kot se že sedaj uporabljajo na brusilnih ploščah za govedo. Vrtljive
krogle gledajo iz površine 8 cm, polkrogle pa imajo vrh 6 cm iz osnovne konstrukcije.
Vmes med kroglami so na konstrukciji reže, ki omogočajo polzenje in odstranjevanje
gnoja in gnojnice (slika 43 in 44).
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Slika 45: Končni 3D model rešetke za brušenje parkljev z rotirajočimi kroglami (pripravila: Drobnič in Glač,
2016)

Slika 46: Spodnja stran 3D modela rešetke za brušenje parkljev z rotirajočimi kroglami (pripravila: Drobnič
in Glač, 2016)

Naprava bi bila sestavljena iz 7 različnih vrst kosov in sicer:
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konstrukcija iz debelostene pločevine izdelana v enem kosu,



vrtljivih krogel in polkrogel, prav tako iz debelostene pločevine z brusilnim zobci,
vijaki, grede in ležajnega ohišja ter nosilcev gredi.

Strošek take naprave bi znašal okrog 1.500 Euro. Vrtljive krogle in polkrogle prikazane na
sliki 45 so samostojne enote pritrjene na napravo, zato bi se jih dalo ob obrabi posipa
zamenjati, izrabljene pa vsaj enkrat obnoviti. Seveda je to cena prototipa. Če bi zaživela
serijska proizvodnja, bi se stroški izdelave tudi tukaj verjetno zmanjšali, saj ima večji
obseg proizvodnje določenega izdelka, največkrat za posledico nižji strošek proizvodnje le
tega.

Slika 47: Valji in fiksne polkrogle rešetke za brušenje parkljev z rotirajočimi kroglami (pripravila: Drobnič in
Glač, 2016)

Tudi to napravo bi bilo potrebno izdelati in preizkusiti v pogojih reje, vendar se zaradi
sorazmerno visokega stroška za to nismo odločili, prav tako pa bi bil obseg izdelave in
preizkusa v pogojih reje enostavno prevelik zalogaj za to magistrsko nalogo. Kar se tiče
samega poskusa v pogojih reje, bi le tega izvedli tako, da bi več enot te naprave namestili v
hlevih s prosto rejo na enega izmed obeh prehodnih hodnikov ali pa na polovico prehodnih
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hodnikov. Potem bi lahko spremljali, kako pogosto, bi se krave odločale za prehod hodnika
z nameščenimi enotami te naprave v primerjavi s prehodi hodnika s klasičnimi rešetkami.
Da krave molznice v primeru, ko imajo možnost izbere, res izberejo tip tal, po katerih raje
hodijo, je dokazal že Telezhenko (2007) v svoji doktorski disertaciji, kjer je preučeval
vpliv različnih tipov tal na gibanje živali. V poskusu so imele živali del prehodnega
hodnika prekrite z rešetkami, del pa z rešetkami prekrite z gumo in za hojo so rajši večkrat
izbrale slednjega. To izbiro si lahko tolmačimo tako, da krava v danem trenutku izbere
tisto opcijo, ki je zanjo boljša.
Naprava je imitacija naravnega okolja na kamnitih planinskih pašnikih, kjer se po kamnitih
stezah teh pašnikov pojavljajo večji in manjši kamni, krava pa mora praktično pazljivo
naredit vsak korak. Ne trdimo, da je takšna pazljiva hoja kravam všeč, hočemo samo
povedati, da so krave sposobne prehoditi, tudi neravna oz. razgibana tla. Prav to
razgibanost terena posnemajo vrtljive krogle tako, da se ob morebitnem koraku krave na
kroglo, le-te zavrtijo. Šele poskus v pogojih reje, bi nam razkril, ali in kako rade bi krave,
šle prek teh vrtljivih krogel. Naprava je zasnovana tako, da je možnost padca krave
minimalna, ker je vmes na konstrukciji dovolj prostora, da lahko s celim podplatom parklja
po neuspešnem koraku na vrh krogle pristane na konstrukciji. Menimo, da bi ta naprava
prinesla boljše rezultate pri obrabi parkljev od predhodne naprave.
Zunanje mere naprave so prilagojene že obstoječim industrijskim dimenzijam rešetk, mere
dodanih elementov, pa so podane na podlagi meritev povprečnih dimenzij parklja, višina
vrha krogel in polkrogel iz podlage, pa na osnovi dosedanjih opažanj, hoje krav po
pašnikih. Nikakor ne smemo predpostavljati, da so mere efektivnih elementov (premer
krogel, polkrogel, brusilni drobci ...) v napravi optimalne, saj bi na to dal prave odgovore
šele test naprave. Poleg optimalnih dimenzij bi poskus pokazal ali bi bile kakšne težave s
samo čistočo tal, ker bi lahko prišlo do zastajanja gnoja na konstrukciji, ni pa nujno, ker se
da konstrukcijo še bolj prepresti z režami. V poskusu, bi bilo potrebno spremljati predvsem
to, kako visoko nad površino so lahko krogle, saj bi se v poskusu v pogojih reje izkazalo,
da so mogoče krogle preveč nad površino, kar bi potem rešili z namestitvijo krogel
manjšega oz. ustreznega premera. Skratka v odvisnosti od rezultatov poskusa, bi nadalje
iskali ustrezne tehnične rešitve. Če bi v poskusu ugotovili pozitivne učinke naprave ter
ugotovili primerno frekvenco prehodov te naprave, bi lahko v odvisnosti od teh rezultatov
krave molznice v določenih intervalih rejci »prisili«, da se sprehodijo prek naprave, ki bi jo

53

Glač S. Sodobni trendi gradnje hlevov … ter možnosti za zmanjšanje pogostnosti korekcije parkljev.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

namestili v določen del hleva, nekaj podobnega, kot sedaj rejci krav izvajajo pri
razkuževanju parkljev.
4.3

MODEL

NAPRAVE

ZA

BRUŠENJE

PARKLJEV

Z

RAZLIČNO

VELIKIMI FIKSNIMI POLKROGLAMI
Po izrisu in preučitvi primernih materialov smo dobili enoto naprave z naslednjimi
dimenzijami in sicer dolžina naprave je 220 cm, širna 100 cm in višina 17 cm. Sestavljena
je iz 20 fiksnih večjih in 20 manjših polkrogel nameščenih na konstrukciji. Večje polkrogle
so premera 30 cm, manjše polkrogle pa premera 20 cm. Vsa površina polkrogel in nosilne
konstrukcije je nazobčana z brusilnimi zobci, podobnimi kot se že sedaj uporabljajo na
brusilnih ploščah za govedo. Polkrogle z večjim premerom gledajo iz površine 7 cm,
polkrogle z manjšim premerom pa imajo vrh 5 cm dvignjen iz osnovne konstrukcije (slika
46). Vmes med kroglami so na konstrukciji reže, ki omogočajo polzenje in odstranjevanje
gnoja ter gnojnice (slika 47).

Slika 48: Končni 3D model rešetke za brušenje parkljev s fiksnimi polkroglami (pripravila: Drobnič in Glač,
2016)

Ta tip rešetke bi bil sestavljena iz 4 različnih vrst kosov in sicer konstrukcija iz debelostene
pločevine izdelana v enem kosu, manjših in večjih polkrogel iz debelostene pločevine z
brusilnimi zobci in vzmeteni vijaki. Strošek naprave bi znašal okoli 800 Eurov. Polkrogle
bi bile pritrjene na konstrukcijo s spodnje strani z vzmetenimi vijaki, kar pomeni, da bi se
ob obrabi brusilnih zobcev na njihovi površini enostavno zamenjale z novimi, stare pa bi se
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lahko vsaj enkrat obnovile z brusilnim posipom. Tudi tukaj govorimo o ceni prototipa. Če
bi zaživela serijska proizvodnja, bi se stroški izdelave zmanjšali.

Slika 49: Spodnja stran modela rešetke za brušenje parkljev s fiksnimi polkroglami (pripravila: Drobnič in
Glač, 2016)

Tako kot prejšnja dva tipa naprav, bi bilo potrebno ta tip rešetke izdelati in preizkusiti v
pogojih reje, vendar se zaradi stroška in pomanjkanje časa za to nismo odločili. Predvsem
pa je to delo razvojnih inženirjev v podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem hlevske opreme.
Sam poskus v pogojih reje bi bil izvedljiv, tako da bi kot pri tipu naprave opisane pod
prejšnjo točko, več enot te naprave namestili v hlevih s prosto rejo na enega izmed obeh
prehodnih hodnikov ali na polovico prehodnih hodnikov. V poskusu pa bi spremljali, kako
pogosto bi se krave odločale za prehod hodnika z nameščenimi enotami takšne rešetke v
primerjavi s prehodi hodnika s klasičnimi rešetkami, kakšen pritisk se vrši na parkelj in
kako se razporedi masa po samem parklju in ali je predpostavljena višina večjih in manjših
polkrogel ustrezna. Ravno tako kot pri merah naprav v prejšnjih dveh poglavjih, ne trdimo,
da so mere efektivnih elementov (premer manjših in večjih polkrogel, brusilni drobci ...) na
predlaganem tipu rešetke optimalne, saj bi na to dal prave odgovore šele test.
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Slika 50: Pogled na reže rešetke za brušenje parkljev s fiksnimi polkroglami (pripravila: Drobnič in Glač,
2016)

Slika 51: Fiksne različno visoke polkrogle z zobci (pripravila: Drobnič in Glač, 2016)

Naprava je imitacija naravnega valovitega okolja na paši, vendar je za razliko od naprave
opisane pod prejšnjo točko, v milejši obliki. Pravzaprav je za idejno zasnovo tipa tal v
takšni obliki kot je sedaj prikazan na sliki 48, kriv pojav stez na pašnikih in opazovanje
krav na domačem pašniku. Dejstvo je, da govedo na pašniku v sistemu paše vsepovprek
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ustvari steze. Ob večletnem spremljanju goveda v sistemu paše vsepovprek na naši kmetiji,
sem ugotovil, da so krave in telice, ki so na paši, ravno tako kot na drugih pašnikih,
ustvarile pohodne steze. Steza sama po sebi sicer ni nič nenavadnega, vendar pa je
nenavaden sam način, kako se govedo odpravi na pašo. Gre za 2 ha ograjen pašnik, s
sistemom paše vsepovprek, živali imajo 24 urni vstop v hlev, vsako leto pa je od spomladi
na jeseni na paši 5 do 7 živali (krave in telice). Ključni moment pojava stez na pašniku pa
je opazovanje, kako se krave odpravijo na pašo in sicer krave gredo na pašo vedno po
stezah pašnika, katere so ustvarile že pred 10 leti prve živali, ko smo ogradili površino za
pašnik. Glede na to, da imajo krave na izbiro celotno površina pašnika, gredo na pašo v
nižji del pašnika vedno le po obstoječih stezah, je bil zame dokaz, da krave vedno izberejo
za hojo tisto podlago, ki jim v danem trenutku najbolj ustreza. Tla na stezah pašnika so od
mnogih prehodov živali tekom 10 let neprimerno bolj zbita in trša kot preostali del
pašnika. Ker opazovane krave in telice kljub možnosti izbire za hojo do določenega
predela pašnika raje izberejo zbita tla stez kot preostala mehkejša tla pašnika (mehkobo tal
ustvarja travna ruša in prepletenost koreninskega sistema le te), je bila za osnovo te
naprave ravno struktura in trdota tal stez na pašniku (slika 50).

Slika 52: Prikaz strukture tal na eni izmed stez pašnika
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Tudi Telezhenko (2007) je v svoji doktorski disertaciji ugotovil, da krave rajši hodijo in se
zadržujejo na tleh opremljenih z gumo (mehki površini), vendar pa imajo krave, ki so
nameščene na takšnih tleh, težave s premajhno obrabo parkljev, zato je nujno potrebno, da
se vsaj v delu hleva nahajajo abrazivna tla, ki služijo obrabi parkljev. Vendar pa ti
abrazivni materiali, ki se uporabljajo trenutno pri gradnji hlevov, naj si bo to beton ali
asfalt ne nudijo optimalne obrabe, zato je v svoji razpravi zaključil, da je potrebno še
naprej razvijati takšne materiale, ki bodo najboljši približek strukturi tal na paši.
Telezhenko in sod. (2007) so v svoji raziskavi ugotovili, da krave izberejo v primeru, če
imajo na pohodnih površinah na izbiro polna betonska tla in tla prekrita z gumo, slednje.
Nadalje so ugotovili, da so krave, ki so imele na voljo rešetkasto in polno gumo, za hojo
raje izbrale tla s polno gumo. V isti raziskavi so tudi ugotovili, da krave, če imajo možnost
izberejo za stojo oz. ležanje, ležalne bokse z mehkejšo gumo. Rezultati te raziskave
posredno pritrjujejo mojim opažanjem krav na paši, saj krave na pašniku za hojo najraje
izberejo steze pašnika, za stojo oz. ležanje pa preostali del pašnika. Ta raziskava je dokaz,
da so krave sposobne zaznati tudi manjše razlike na pohodnih površinah, v tem primeru
polna ali rešetkasta guma in izbrati za hojo tisto podlago, ki jim bolj ustreza.
Razgibanost terena stez na pašniku posnemajo večje in manjše pritrjene polkrogle z
brusilni zobci (slika 49). Hoja prek takega tipa tal pa bi kravam omogočala enakomerno
obrabo parkljev. Ključni dejavnik, ki bi vplival na enakomerno obrabo parkljev, bi bila
predvsem vzmetenost polkrogel, saj bi se le te ugrezale nekaj cm, kar bi omogočilo
optimalen pritisk in obremenitve parklja na abrazivni površini. Po našem mnenju bojazni,
da krave ne bi hodile prek teh valovitih rešetk, ni, saj bi takšna tla, na prehodnih hodnikih
za krave pravzaprav predstavljala nekakšno popestritev (obogatitev okolja) v hlevu. Dokaz
za to, da imitacija naravnega okolja v rejnih prostorih pri živalih vsaj v določeni meri
izboljša počutje, so obogatene kletke pri kokoši nesnicah (Pokorn, 2006).
Da si krave z prevelikim številom prehodom ne bi preveč obrabile parkljev, računamo
predvsem na varnostni moment na podlagi raziskave Nuss in sod. (2006), v kateri je bilo
ugotovljeno, da je povprečna debelina podplata parklja pri kravah 5 do 8 mm, kar pomeni,
da obstaja določen razpon, ki onemogoča, da pride do prevelike obrabe podplata parklja
npr. že ob prvem prehodu.
Ob predpostavki, da so krave sposobne izbrati tip tal, ki v danem trenutku za njih pomeni
najbolj udobno hojo, menimo, da bi krave, če bi imele možnost izbire izbrale hojo po rahlo
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valoviti površini, vsaj tolikokrat, dokler si ne bi v zadostni meri obrabili parkljev, potem pa
bi se toliko časa, dokler parklji ne bi ponovno prekomerno zrasli, najverjetneje takšnemu
tipu tal izogibale, saj bi jim hoja v danem trenutku predstavljala nelagodje, kar pomeni, da
bi raje hodile po tistem tipu tal na prehodnem hodniku, ki povzroča manjšo oz. premalo
obrabo parkljev (npr. po rešetkah z gumo). Znano je dejstvo, da se krave v hlevu s prosto
rejo manj gibljejo kot na paši, zato bi morala biti površina tal takšna, da bi živali
spodbujala h gibanju oz. h kakovostnemu gibanju. Seveda bi bilo potrebno našo domnevo
preučiti v praksi. Predvidevamo, da bi površina rešetk, ki bi bile nameščene v delu hleva in
sestavljene iz takšnih nazobčanih polkrogel, ki je prikazana na sliki 51, pripomogla k boljši
kakovosti gibanja.
Če bi tekom poskusu ugotovili, da krave v primeru, da imajo možnost izbere, nočejo hoditi
po takšnem tipu tal, bi morali učinke na obrabo parkljev ugotavljati tako, da bi z
usmerjenimi prehodi na določenih mestih hleva krave »prisili«, da se sprehodijo prek
takšnega tipa rešetk.
Da krave na paši prehodijo več kot v hlevu s prosto rejo, je v svoji raziskavi ugotovil tudi
Alsaaod in sod. (2017), saj so kravam v hlevu s prosto rejo z različnimi tipi tal in kravam
na paši namestili pedimetre ter dokazali, da so se krave na paši gibale več.
Seveda je vpliv paše na zdravje parkljev pri govedu poznan že dolgo, temu pritrjuje tudi
prispevek v Kmetovalcu iz leta 1911 o skrbi za goveje parklje, v katerem je opisano, kako
ugodno vpliva paša na kakovost in pogostnost korekcije parkljev.
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Slika 53: Pogled nazobčane polkrogle (pripravila: Drobnič in Glač, 2016)

Alsaaod in sod. (2017) so v svoji raziskavi ugotovili tudi, da noben tip polnih ali
rešetkastih tal, ki se trenutno uporabljajo pri gradnji hlevov, ne more nuditi tistega
gibalnega udobja, ki ga nudi paša. Na paši pride do optimalne obremenitve parklja, kar
vodi do optimalne obrabe parklja. Ključen dejavnik optimalne obrabe parklja je struktura
tal na paši, saj omogoča ugrez zunanjega tršega dela parklja tako, da pride v stik s tlemi cel
podplat parklja, kar omogoča optimalno obrabo in maksimalno udobje pri hoji in stoji
goved.
Pričakujemo, da bi ta naprava lahko prinesla najboljše rezultate pri obrabi parkljev v
primerjavi s preostalima tipoma naprav. Tudi pri tej verziji naprave, bi se najverjetneje
pojavile težave s samo čistočo tal, ker bi lahko prišlo do zaostajanja gnoja na konstrukciji.
Ni pa nujno, ker bi se dalo konstrukcijo po potrebi še bolj prepresti z režami. V poskusu bi
se lahko izkazalo, da krogle ustvarijo premalo valovito površino, kar bi lahko rešili z
namestitvijo polkrogel s še večjo razliko v višini vrhov večjih in manjših polkrogel, kar bi
povečalo valovitost površine, seveda pa bi nam le poskus dal informacije, s katerimi bi
izdelek izboljšali do te mere, da bi izpolnjeval osnovno funkcijo, kar je pravilna obraba
parkljev. Skratka, na podlagi naših dognanj tekom razvoja idejne zasnove naprav, ki so
zapisani znotraj razprave posameznih naprav, bi zagotovo naprej izdelali tip rešetke za
brušenje parkljev s fiksnimi polkroglami z valovitim.
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4.4 MODEL BRUSILKE ZA BRUŠENJE PARKLJEV
Po izrisu in preučitvi primernih materialov smo dobili brusilko s premerom 10 cm in
debelino 3 cm. Površina brušenja je 3 cm, speljana pa je v stožec, kar omogoča prilagajanje
poteku telesa parklja (slika 52). Ob brušenju bi stena parklja pri pravilni uporabi takšne
vrste brusilke ostala nedotaknjena.

Slika 54: Končni 3D model brusilke za brušenje parkljev (pripravila: Drobnič in Glač, 2016)

Brusilka je sestavljena iz enakih materialov, kot so sestavljene brusilke za brušenje
parkljev, ki so trenutno dostopne na terenu. Kljub zadebelitvi in podaljšanju brusilnega
dela v stožec, ostaja vpetje in sestava plošče enaka kot pri klasičnih izvedbah, in sicer je
sestavljena iz kovinske armature, nanjo pa je pritrjena brusilna površina iz pločevine, na
kateri so pritrjeni brusilni kamenčki. Cena klasične brusilne plošče za nego parkljev znaša
okrog 30 eurov, odvisno od proizvajalca, cena brusilne plošče z obliko, kot jo predlagamo
mi, bi bila 3 do 5 krat dražja, predvsem zaradi večje porabe materialov za izdelavo
odebeljenih brusilnih plošč v primerjavi s klasičnimi brusilnimi ploščami.
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Slika 55: Prikaz 3D modela brusilke za brušenje parkljev na kotni brusilki (pripravila: Drobnič in Glač, 2016)

Takšno vrsto brusilke (slika 53) bi rejci dejansko lahko uporabljali kot glavno orodje pri
negi parkljev in bi z noži le malo popravljali pobrušen parkelj oz. bi nož uporabili v
primeru določenih poškodb in obolenj parkljev, kjer je korekcija nekoliko bolj specifična.
Odebeljena ovalna brusilna površina, bi se ob brušenju prilegala parklju in s takšno
brusilko, bi dejansko lahko hitro, učinkovito, predvsem pa strokovno pravilno obrezali
parkelj. Zadevo bi morali izdelati in z njo poskusiti korigirati parklje. Po začetnem testu bi
lahko dali nekaj vzorcev takšnih brusilnih plošč rejcem in potem spremljali njihove odzive
o uporabnosti te vrste brusilk za nego parkljev (slika 54).
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Slika 56: Pogled od zgoraj na model brusilke za brušenje parkljev na kotni brusilki (pripravila: Drobnič in
Glač, 2016)
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5 SKLEPI
Na osnovi virov, ki sem jih zbral, proučil ter opisal v magistrskem delu, menim, da je
razvoj na področju gradnje hlevov tako v Sloveniji kot v EU in v svetu na visokem nivoju.
V čredah krav molznic se vedno pogosteje pojavlja problem šepavosti, ki je lahko
posledica napak v managementu, pogojih reje ali pa v nezadostni in nestrokovni korekciji
parkljev. Zato smo se v eksperimentalnem delu magistrske naloge odločili izdelati načrt
naprave za avtomatsko brušenje in korekcijo parkljev.
Kar se tiče poskusa zasnove naprave za avtomatsko brušenje parkljev ocenjujemo, da smo
bili inovativni vsaj do te mere, da bodo lahko tisti, ki se na področje nege parkljev
spoznajo, vsaj začeli razmišljati, kaj bi se dejansko dalo narediti, da bi nego parkljev
avtomatizirali.
Menimo, da bi s tipom tal s fiksnimi večjimi in manjšimi polkroglami najbolj
racionalno dosegli učinek popolne funkcionalne obrabe parkljev, ob tem, da bi kravam
pravzaprav obogatili okolje v hlevu. Strošek takšnega tipa tal po m2 ne bi bil bistveno večji
od trenutno dostopnih komercialnih rešetk na trgu, bi pa ogromno pripomogel k izboljšanju
počutja krav, predvsem pa k zdravju parkljev.
Tip tal z vrtljivimi kroglami in pritrjenimi polkroglami bi v principu lahko služil
svojemu namenu: se pravi funkcionalni obrabi parkljev. Vendar bi bil strošek izdelave
večji. Smiselno bi bilo razvijati kombinacijo tipa tal z vrtljivimi kroglami in fiksnimi
manjšimi in večjimi polkroglami.
Z vidika funkcionalnega brušenja in obrabe parkljev bi bilo največ dela potrebno vložiti v
razvoj naprave z avtomatskimi brusilnimi valji. Ker so stroški izdelave visoki, učinkovitost
pa vprašljiva, ob pogoju, da bi z valovitim tipom tal z večjimi in manjšimi polkroglami
dosegli zadovoljivo funkcionalno obrabo, bi bil nadaljnji razvoj naprave za avtomatsko
brušenje nesmiseln.
Z vrtljivim in valovitim tipom tal izkoristimo maso in moment gibanja krave (hojo), pri
napravi z brusilnimi valji pa potrebujemo električno energijo, za dosego enakega cilja:
funkcionalno obrabo parkljev. To pomeni, da je razvoj vrtljivih in valovitih tipov tal
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neprimerno bolj smiseln in cenejši, kot razvoj naprav z avtomatskimi brusilnimi valji
gnanim z električno energijo.
Kar se tiče zasnovane odebeljene brusilne plošče, pa domnevamo, da bi rejcem takšna
oblika brusilne plošče nudila ustrezno orodje, s katerim bi dejansko lahko opravili glavnino
preventivne korekcije parkljev, kar jim klasične brusilne plošče za brušenje parkljev, ki so
trenutno dostopne na trgu ne omogočajo.
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6 POVZETEK
V Sloveniji se pri gradnji novih hlevov za govedo uporablja sisteme gradnje in
najsodobnejšo opremo po evropskih in svetovnih standardih. Razlog za to tiči predvsem v
tem, da so na področju gradnje hlevov v Sloveniji številna zastopstva največjih
proizvajalcev in ponudnikov hlevske opreme. Poleg tega se za posodobitev ali gradnjo
novih hlevov odločajo predvsem mladi rejci, ki imajo povečini izobrazbo s področja
kmetijstva, kar pomeni, da sledijo trendom na področju gradnje in poskušajo v svoje nove
hleve graditi po sodobnih principih gradnje z najnovejšo hlevsko opremo, ki je trenutno na
trgu.
Za krave molznice in mlado živino prevladujejo tipi hlevov s čim bolj odprtimi stranskimi
stenami in sistemom streh, ki omogočajo zračenje ter primerno osvetlitev. Kar se tiče tipov
tal v novih hlevih za krave molznice so tako polna tla s pehali za odstranjevanje fekalij in
urina kot rešetkasta tla, zastopana v približno enakem deležu. Pri hlevih za mlado živino še
vedno prevladujejo rešetkasta tla.
Kar se tiče vrste molzišč, se rejci večjih čred krav molznic v novih hlevih odločajo
predvsem za sistem molzišč avto-tandem, molzni robot ali celo rotolaktor, v manjših
čredah pa se še vedno vgrajujejo molzišča s sistemom ribja kost ali »side by side«, odvisno
od prostora, ki je na voljo.
Prvi del naloge je bil namenjen pregledu in preučitvi različnih sistemov reje za krave
molznice in mlado živino. Preučili smo najnovejše trende na področju gradnje hlevov za
krave molznice in mlado živino ter hlevsko opremo, ki zagotavljajo optimalno počutje in
zdravje živalim.
V drugem delu naloge smo poskušali poiskati rešitve povezane s problemom pojava
šepavosti, poškodb in zdravja parkljev, kot posledica preskromne obrabe parkljev v hlevih
na prosto rejo, z osnovanjem naprave oz. tipa tal, ki bi to omogočal.
Zasnovali smo več tipov naprav oz. tal, ki bi rešila oz. vsaj zmanjšala problem preskromne
obrabe parkljev in sicer:


napravo z brusilnimi valji, ki bi kravam ob vsakokratnem vstopu na napravo
brusili parklje na podlagi avtomatskega vžiga, gnani z električno energijo,

66

Glač S. Sodobni trendi gradnje hlevov … ter možnosti za zmanjšanje pogostnosti korekcije parkljev.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017



tip tal z večjimi prosto vrtljivimi kroglami in fiksnimi polkroglami z brusilno
površino, na katerih bi si krave ob spontani hoji prek prehodnih hodnikih
obrabljale parklje ter



valovit tip tal z večjimi in manjšimi fiksnimi polkroglami z brusilno površino,
na katerih bi si krave ravno tako ob spontani hoji prek prehodnih hodnikov
obrabljale parklje.

Predpostavljamo, da bi s tipom tal s fiksnimi večjimi in manjšimi polkroglami najbolj
racionalno dosegli učinek popolne funkcionalne obrabe parkljev, s tem da bi kravam
pravzaprav obogatili okolje v hlevu. Strošek takšnega tipa tal po m2 ne bi bil bistveno večji
od trenutno dostopnih

komercialnih rešetk na trgu, bi pa ogromno pripomogel k

izboljšanju počutja krav predvsem pa k zdravju parkljev.
Tekom snovanja načrtov se je ob prisotnosti na terenu pri negi in korekciji parkljev pri
rejcih izkazalo, da se preventivna korekcija ne izvaja pravilno predvsem iz razloga, ker
rejci obdelajo parkelj samo z brusilnimi ploščami za govedo, nožev za obrezovanje pa
praktično ne uporabljajo. Iz tega razloga smo zasnovali tip odebeljene brusilne plošče za
nego parkljev, ki bi rejcem, v takšni obliki nudila ustrezno orodje, s katerim bi dejansko
lahko opravili glavnino preventivne korekcije parkljev, kar jim klasične brusilne plošče za
brušenje parkljev, ki so trenutno dostopne na trgu, ne omogočajo in je uporaba nožev za
obrezovanje nujna, vsaj za korektno izdelavo notranjega žleba parklja.
V magistrskem delu smo z razvojem in načrtovanjem idejne naprave oz. tipa tal, ki bi
omogočal optimalno funkcionalno obrabo parkljev poskušali predvsem spodbuditi
strokovnjake na področju nege in korekcije parkljev, da bi začeli razmišljati in preučevati
načine in izvedbe takšne naprave, kar bi nekoč, lahko pripeljalo do funkcionalne naprave
za avtomatsko nego in korekcijo parkljev.
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