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1 UVOD
Po popisu kmetijstva v letu 2010 je bilo takrat v Sloveniji 74.646 kmetijskih gospodarstev, ki
so v povprečju obdelovali 6,4 ha kmetijskih zemljišč in redili 5,6 glav velike živine (GVŽ). Več
kot 48 % vseh kmetijskih gospodarstev je redilo govedo, kar je približno 35.830 kmetijs k ih
gospodarstev (Kutin Slatnar in sod., 2010). Velik delež govedorejskih kmetij v Sloveniji ima
še vedno hleve na vezano rejo, ki so potrebni prenove ali novogradnje.
Tudi slovenske kmetije se večajo in zahtevajo povečanje obstoječega hleva ali novograd njo
hleva. Glede na to, da so pogoji od kmetije do kmetije zelo različni, je težko najti nek splošno
veljaven recept. Vsak mora poiskati optimalno rešitev glede na pogoje, ki jih ima.
Hlevi v Sloveniji, ki so stari 30 ali več let, so zastareli. Zato je v njih je težko omogočiti ustrezno
zračnost in svetlobo. Stojišča so v večini vezane reje prekratka, krmljenje in odstranjeva nje
gnoja v večini primerov poteka ročno. Novi trendi v gradnji hlevov za govedo nam narekujejo,
da morajo biti hlevi čim bolj svetli, odprti, zračni, dostopni, primerni za uporabo mehanizac ije
za krmljenje in z možnostjo strojnega odstranjevanja gnoja ali gnojevke.
Namen diplomske naloge je preučiti različne sisteme namestitve goveda. Na podlagi dobrih
praks v Sloveniji in tujini ter poglobljenega študija literature, bomo poskušali najti primere n
sistem reje za naše razmere in s tem živalim zagotoviti dobro zdravstveno in socialno stanje.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 POTREBE IN OBNAŠANJE ŽIVALI
Pri načrtovanju hleva je zelo pomembno, da poznamo potrebe in obnašanje živali. Če le tega
ne prepoznamo, lahko pride do poškodb živali, motenj v obnašanju živali in zmanjšanju udobja
za živali. Živalim moramo zagotoviti stalen dostop do sveže vode in kakovostne krme, dovolj
prostora za gibanje, zadostno svetlobo, prezračevanje, primerna tla po katerih se živali gibljejo
in udoben prostor za počivanje (Design…, 2004).
2.1.1 Počitek in gibanje
Faze aktivnosti in počitka pri govedu so razporejene preko celega dneva. Živali počivajo
približno 10 ur dnevno z večkratnimi prekinitvami, tako da večkrat spremenijo položaj ležanja.
Počivajo v bližini črede ali izbranem partnerju. Pri leganju in vstajanju ima govedo značilno
tehniko. Poskrbeti moramo za dovolj velike in udobne ležalne bokse, zato da omogočimo
naravno obnašanje pri vstajanju in leganju. Sicer se lahko pojavijo motnje v obnašanju, skrajša
se čas počivanja, živali vstajajo kot konji ali drsijo na karpalnih sklepih (Bartussek in sod.,
1996).
Govedo se v naravnem okolju giblje od 10 do 12 ur z namenom iskanja hrane in vode. V hlevu
to ni potrebno, saj jim krmo polagamo na krmilno mizo ali v jasli. Da je gibanje nemoteno, jim
moramo zagotoviti hodnike, ki so dovolj široki, nedrseča in primerno trda tla s profilo m
(Bartussek in sod., 1996).
Da se izognemo motnjam in zagotovimo primerne možnosti za počitek, mora biti na voljo
dovolj prostora za vsako žival. Žival ne ostane dolgo v ležečem položaju preden ji, zaradi velike
telesne teže, ki povzroča visoke pritiske na tiste dele telesa ki so v stiku s tlemi, postane
neprijetno. V primeru proste reje moramo zagotoviti zadostno število ležalnih boksov, vsaka
žival mora imeti svoj ležalni boks. Če je ležalnih boksov manj kot je živali, pride do porasta
agresije in vedenjske motnje (Design…, 2004).
2.1.2 Pitje in zauživanje hrane
Govedo v eni minuti lahko popije do 20 litrov vode. Kjer ima govedo napajalnik ob stojišču,
pije od 10- do 15-krat na dan. V kolikor so napajalna korita locirana na različnih mestih v hlevu,
govedo pije od 5- do 7-krat na dan. Na pašnikih kjer je pitna voda oddaljena od 3 do 4 km, pa
poleti pijejo enkrat do dvakrat dnevno, pozimi pa enkrat na dva dni. Visoko produktivne krave
molznice spijejo tudi do 160 litrov vode dnevno, breje telice pa 28 - 35 litrov vode dnevno
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(Gros, 2010). Na sliki 1 je prikazan napajalnik, ki je primeren v sistemu vezane reje. Napajalnik
ima pretok vode 6,5 l/min, prostornino 2,5 l, ima samozaporni ventil, ki omogoča prenehanje
dotoka vode.

Slika 1: Napajalnik za govedo v sistemu vezane reje (Mehanizacija Miler, 2020a)

Na sliki 2 je prikazano napajalno korito, ki je primerno za pašnike. Deluje na sistemu
plavajočega ventila, ki zazna padec nivoja vode.

Slika 2: Napajalno korito z ventilom – primerno za napajanje živali na paši (Mehanizacija Miler, 2020c)

Govedo krme ne prežveči, ampak jo požre in nato kasneje prežvekuje. Za hranjenje na pašniku
živali porabijo od 8 do 10 ur z večurnimi razmiki. Čas zauživanja krme v hlevu poteka hitreje
in sicer traja od 4 do 7 ur dnevno. V hlevu moramo zagotoviti vsaj toliko krmilnih mest, kot je
živali, saj s tem preprečimo izpodrivanje pri krmljenju (Bartussek in sod., 1996).
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2.1.3. Socialno obnašanje
Socialni stik pri govedu je zelo pomemben, saj govedo spada med čredne živali. Pri govedi je
močno izraženo tudi hierarhično obnašanje. Najlažje ga opazimo v času molže, ko krave
prihajajo v molzišče. V molzišče prve vstopajo krave na začetku laktacije z večjo mlečnos tjo,
na koncu prihajajo bolne ali poškodovane živali. Vodilno molznico v čredi najlažje opazimo ob
izhodu na pašo. Hlev najprej zapusti vodilna žival, ki tudi določa smer paše. Čredni rang pri
govedu se kaže v različnih oblikah obnašanja kot so preganjanje, prerivanje, napadalnost, boj,
umik in izogibanje. Govedo izraža tudi komfortno obnašanje, ki se kaže v lizanju, medsebojne m
stiku, negi telesa in drugih oblikah medsebojnih stikov. V hlevu je težje zagotoviti izraža nje
naštetih oblik obnašanja, saj rejec sam oblikuje skupine živali. Oblike komfortnega obnašanja
kot so čohanje, praskanje, nega telesa, vplivajo na boljše počutje živali in predstavlja ugodje za
živali. Zato je v hlevu priporočljivo namestiti krtače za nego telesa (Bartussek in sod., 1996).
Na sliki 3 je prikazano delovanje električne krtače, ki živalim omogoča nego telesa, odstrani
umazanijo, prah, odvečno dlako, stimulira krvni obtok ter pripomore k boljšemu počutju živa li.
Krtača se sama začne vrteti, ko se krava približa in se je dotakne.

Slika 3: Električna krtača za nego telesa (Mehanizacija Miler, 2020b)

2.2
FUNCIONALNA PODROČJA HLEVA IN POMEMBNI
NAČRTOVANJU NOVOGRADNJE HLEVA ZA GOVEDO

KRITERIJI

PRI

Pri procesu načrtovanja novogradnje hleva za govedo naj bi se osredotočili na potrebe kmetije
v sedanjosti in prihodnosti, na zahteve goveda, razpoložljivi prostor na kmetiji, sredstva za
financiranje investicije. Govedu moramo zagotoviti dobro duševno in telesno počutje v hlevu,
omogočimo jim stalen dostop do kakovostne krme in pitne vode, udobna ležišča in možnost
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prostega gibanja. Omogočiti jim moramo dovolj prostora na krmilni mizi, da živali lahko stalno
dostopajo do krme, dovolj napajalnih korit, pitje, ležanje in gibanje. Površine za gibanje in
počivanje morajo biti enostavne za čiščenje in nedrseče (Robertson in Vickers, 2016).
Ko se odločamo o gradnji novega objekta, moramo pri idejni zasnovi projekta razmišljati o
rejcu, živalim in okolju prijaznem objektu kjer bo poleg optimalne mikro-klime hleva
poskrbljeno tudi za udobje živali in delovno učinkovitost rejca. Zavedati se moramo, da je
zastaralna doba hlevov za govedo vedno krajša. Zato je potrebno že ob novogradnji razmišlja ti
o možnosti posodobitve in povečanju hleva čez 10 ali 15 let. Za povečanje prireje, podaljšanje
življenjske dobe živali in zmanjšanje stroškov prireje, je potrebno večje udobje živali (Golob,
2014).
2.2.1 Temperatura in vlaga
Nizke temperature so za govedo bolj idealne kot visoke. Živali pozimi brez problema prenesejo
temperaturo od -10 do -20°C (Bartussek in sod., 1996). Veliko energije v obliki toplote se pri
govedu sprošča med presnovo. Samo oddajanje toplote je težje v času višjih temperatur okolja
kjer se živali nahajajo. Takrat prihaja do pregrevanja živali. Za oceno pogojev reje in mikroklime hleva, se v praksi uporablja temperaturno- vlažnostni indeks (THI). Temperatura pri
kateri se odrasle živali najbolje počutijo je med 7 in 17°C, za telice in pitance med 12 in 20°C,
pri teletih pa med 16°C in 20°C (Golob, 2014).
V starejših hlevih za govedo je premalo oken. Večina rejcev ima hleve skozi celo leto preveč
zaprte. Zaradi neurejenega zračenja v hlevih je temperatura v hlevih za govedo običajno
previsoka. Zaradi tega se pojavi problem slabe kakovosti zraka, smrad in prah. V hlevu je dobro
imeti termometer, saj nas naša čutila glede temperature pogosto varajo. Zaradi previsoke
temperature v hlevu se pojavi slabša ješčnost in s tem slabša proizvodnja. V poletnih mesecih
moramo poskrbeti, da je hlev čim bolj zračen in čim hladnejši (Bevc, 2009), saj s tem
preprečimo plodnostne motnje, pojav presnovnih bolezni in bolezni parkljev, ki se pojavijo
zaradi vročinskega stresa.
V času poletnih temperatur ne bi smelo v Sloveniji biti hleva brez ventilacije. Z ventilac ijo
hladimo živali in odvajamo odvečno vlago iz hleva. Samo dobra ventilacija bo uspešno ohladila
živali. Z ventilacijo moramo odvesti vsaj 30 l vode na žival na dan, zato mora biti v hlevu
nameščenih dovolj ventilatorjev z ustrezno hitrostjo gibanja zraka. Priporočena hitrost gibanja
zraka naj bi bila med 2,5 in 3,0 m/s. V času ekstremno visokih temperatur, se hitrost gibanja
zraka lahko poveča do 5 m/s) (Hohler, 2019).

5

Virant E. Hlevi za govedo in načrt novogradnje na kmetiji Razboršek.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020

2.2.2 Zračenje
Svež zrak je pogoj za čim boljše počutje in ustrezno zdravstveno stanje živali ter čim večjo
produktivnost. Svež zrak olajša odstranjevanje toplote, vlage, prahu, plinov in
mikroorganizmov. Previsoka vlaga v hlevu poslabša kakovost nastila. S tem se poveča tveganje
za razvoj bakterij in virusov. Pri načrtovanju zračenja moramo biti pazljivi na naslednje
parametre: hitrost pretoka zraka, vlago in temperaturo zraka. Hitrost pretoka zraka vpliva na
počutje in zdravje živali. Poleti je priporočljivo, da se na eno uro zamenja več kot 500 m3
svežega zraka na GVŽ, pozimi pa 100 m3 svežega zraka na GVŽ (Robertson in Vickers, 2016).
Pri izbiri načina zračenja moramo paziti na hitrost pretoka zraka, saj prevelik pretoka zraka
povzroča prepih, ki je nevaren za mlado živino. V kolikor so teleta in ostala mlada živina dlje
časa izpostavljena prepihu, to vpliva na izgube telesne toplote. To pa privede do padca
odpornosti, slabše produktivnosti in zdravstvenih težav. Njihov še ne povsem razvit imunsk i
sistem ne more preprečiti infekcij, ki se prenašajo po zraku, zato so resne težave z dihali
pogoste. Odrasle živali so bolj odporne in lažje prenašajo hitrejši pretok zraka. Odrasle živa li
tudi redkeje kažejo klinične simptome bolezni dihal, ki povzročijo, da se njihova proizvod na
uspešnost ali splošno zdravstveno stanje poslabša (Design…, 2004).
Poleg visoke zunanje temperature in vlažnosti v hlevu lahko močno prispeva segrevanju hleva
toplotno žarčenje ; direktno sončno žarčenje ali od segretih materialov, ki v glavnem prihaja
preko strešne površine. Na sončno pripeko vplivajo tudi smer postavitve hleva, najboljše je, da
je daljša stran hleva na severni ali južni strani (Hohler, 2019).

Slika 4: Prikaz naravnega slemenskega zračenja, vstop in izstop zraka (Robertson in Vickers, 2016)
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Na sliki 4 prikazujemo primer naravnega slemenskega zračenja. Modre puščice na sliki
prikazujejo smer vstopa svežega zraka. Hladen zrak vstopa skozi kapno režo in pada proti tlom.
Topel zrak, ki je prikazan z rdečimi puščicami, pa se dviga proti slemenski odprtini na strehi
(Robertson in Vickers, 2016).
2.2.3 Osvetlitev v hlevu
Zelo pomemben parameter v hlevu je tudi zadostna osvetlitev, ki jo dosežemo z razmerje m
oken glede na talno površino. Pri plemenskih živalih je to razmerje 1:15, za pitance pa zadošča
1:20. Minimalna osvetlitev v hlevu mora biti vsaj 40 luksov (Gros, 2010). Sončno sevanje
(sončna svetloba), ki neposredno sije na živali, jih lahko ogreje v hladnejših pogojih, vendar pa
lahko prav tako prispeva k vročinskemu stresu v vročih razmerah. Neposredna sončna svetloba
lahko skozi biokemične in toplotne učinke določenih delov svojega spektra, ubije številne
biološke organizme in tako spodbuja higieno in zdravje. Posledično obstajajo dobri razlogi za
to, da poskrbimo za vnos dnevne sončne svetlobe, razen kadar je zaradi vročih pogojev
zahtevana senca (Design…, 2004).
2.2.4 Visoki in globoki ležalni boksi
Ležalni boksi živalim nudijo več udobja in manj konfliktnih situacij pri iskanju prostora za
počivanje. V hlevih z ležalnimi boksi imamo lahko večjo gostoto živali, kot pa v hlevih na
globok nastil. Zagotavljanje čistoče v hlevu je enostavno, saj pravilna velikost in oblika
ležalnega boksa omogoča, da govedo ne blati na ležalno površino. Če bo ležalni boks
premajhen, bo žival težje vstajala in legala, težje bo našla udoben položaj pri počivanju. V
prevelikem ležalnem boksu se bodo živali počutile udobneje, vendar bodo nanj urinirale in
blatile. Živali v čredi običajno niso vse enako velike, zato to lahko predstavlja problem. Tudi,
če bi imeli bokse različnih velikosti, s tem ne bi rešili težave, saj bi si bolj agresivne živa li
izborile boljše bokse zase.

Slika 5: Merilna mesta na govedu, ki določajo velikost ležalnega boksa (Golob, 2014)
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Na sliki 5 so prikazana merilna mesta na govedu, s katerimi določamo velikost ležalnega boksa
(Golob, 2014).
Pri sistemu visokih ležalnih boksov, so tla boksa dvignjena od nivoja blatnega hodnika za višino
stopnice (slika 6). Pri visokem ležalnem boksu je poraba nastila manjša. Manjša pa je tudi
poraba delovnega časa, ki ga potrebujemo za vzdrževanje in čiščenje. Stroški oblog so veliki in
še vseeno ne dosegajo udobja slame. Obstojnost oblog je kratkotrajna (Golob, 2014).

Slika 6: Obstenski ležalni boks (Golob, 2014)

Pri sistemu globokih ležalnih boksov je dno ležalnega boksa v enaki višini kot nivo blatnega
hodnika. Globoki ležalni boks je do višine stopnice napolnjen z nastilom. Za nastil lahko
uporabimo različne materiale. Najboljša je kombinacija gnojno-slamnate blazine, s katero
napolnimo boks do višine stopnice, na vrhu pa dodamo slamo. Taka ležalna površina se
prilagodi obliki telesa, zmanjša se pritisk na posamezne točke telesa, kar vpliva na zmanjša nje
pojavnosti odrgnin in oteklin na sklepih. Pri teh ležalnih boksih porabimo veliko slame, ki jo je
potrebno vsakodnevno dodajati (Golob, 2014).
Problem visokih ležalnih boksov je v večji porabi nastila, veliko je dela z vzdrževanjem in
krave v sprednjem delu ležišča izdolbejo jame, ki jih je potrebno zadelati. Da se izognemo tem
problemom, lahko uporabimo ležalne bokse s satjem (slika 7), kjer prazne prostore napolnijo z
mivko ali posušenim gnojem oz. z mleto slamo (Tumpej, 2016).
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Slika 7: Primer globokega ležalnega boksa s satjem (Tumpej, 2016)

2.2.5 Rešetkasta tla in polna betonska tla
Tla v hlevu za govedo so zelo izpostavljena fizikalnim in kemičnim učinkom. Dobro izdela na
tla bodo doprinesla dobrobiti živali. Tla morajo biti brez ostrih robov, nedrseča in relativno
suha ter udobna za hojo (Robertson in Vickers, 2016). Na drsečih tleh se bodo živali manj
gibale, posledično si ne bodo obrabljali parkljev, kar lahko privede do šepavosti (Design…,
2004). Na spolzkih tleh je manjša prireja, saj krave ne razvijejo normalnega obnašanja,
izogibajo se hoji in posledično gredo manjkrat do krmilne mize in napajalnika (Golob, 2014).
Pri spolzkih tleh tudi ne morejo izkazati znakov pojatve in naskakovanja drugih živali.
V hlevih, kjer imamo skladišče za gnojevko v hlevu, so tla pokrita z rešetkami, pod katerimi se
zbira urin in izločki. V takšnem hlevu je slabša klima (Golob, 2014). Primeren material za
rešetke so samo industrijsko izdelani betonski elementi, ki jih moramo položiti natančno in
naravnost, med njimi ne sme nastajati rež in razlike v višini (Bartussek in sod 1996).
Na sliki 8 je prikazan primer tal z rešetkami v kombinaciji z ventilom, ki omogoča večje udobje
za živali, izboljšujejo higienske pogoje v hlevu, zmanjšujejo emisije amoniaka v hlevu in
izboljšujejo obrabo parkljev (Klopčič in sod., 2019).
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Slika 8: Primer tal z rešetkami v kombinaciji z zapiralnim ventilom (Klopčič in sod., 2019)

Polna betonska tla morajo biti dovolj trdna. Če so namenjena vožnji s traktorjem, mora biti
debelina betona vsaj 15 cm. Če tla niso dovolj trdna, postanejo betonske površine sčasoma
gladke. Ta problem lahko rešimo s pravilnim profiliranjem. Na dovolj čvrsto podlago položimo
izolacijsko lepenko in nanjo od 4 do 6 cm debel sloj betonskega estriha, ki ima manjšo vsebnost
cementa. Drugi način profiliranja predstavljajo vzporedne zareze v betonskih tleh, ki so široke
10 mm in med seboj oddaljene 4 cm, potekajo pravokotno na smer gibanja (Bartussek in sod.,
1996).
2.2.6 Napajalniki
Napajalniki naj bodo nameščeni na lahko dostopnih mestih, da se podrejene živali lahko
umaknejo, ko se približuje dominantnejša. Okrog napajalnikov moramo zagotoviti dovolj
prostora, da lahko živali brez težav pijejo. Pozorni moramo biti na to, da napajalnik ne bo
umazan z iztrebki ali urinom. Čistočo vode in napajalnikov ter njihovo delovanje je treba
preveriti vsak dan. Dobro delovanje napajalnikov je še posebej pomembno za živali, ki se
krmijo s pretežno suho krmo. V hladnejših dneh je treba preprečiti zmrzovanje napajalniko v
(Design…, 2004).
Na kmetijah se vedno bolj uveljavljajo na zmrzovanje vode odporni napajalniki (slika 9), ki
morajo biti dobro toplotno izolirani, da omogočijo napajanje tudi v času, ko so temperature pod
lediščem (Golob, 2004). Na sliki je prikazan primer napajalnika na žogo, ki je toplotno izolira n.
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Slika 9: Primer toplotno izoliranega napajalnika na žogo (AgroCenter, 2020)

Vrsta napajalnika je odvisna od sistema reje. Skodelične napajalnike uporabljamo v sistemu
vezane reje, kjer ima vsaka žival svoj napajalnik. Skodelični napajalniki so problematični, ker
so majhni in ker je dotok vode manjši. Zato govedo ne more piti na enak način kot pri napajalnih
koritih. Pogosto se dogaja, da se napajalniki pokvarijo in pri velikem številu teh napajalniko v
spregledamo okvaro, opazimo jo šele, ko žival kaže hude znake žeje (Golob, 2014).
Za prosto rejo je najboljša rešitev napajalno korito, saj ima precej večjo prostornino. V njem je
večja količina vode z večjim pretokom, kar omogoča pitje več živalim hkrati. Položaj pri pitju
iz korita je bolj naraven, a obstaja večja možnost onesnaženja zaradi večje odprte površine. Za
praznjenje in čiščenje je potrebno, da je korito prekucno. Kad je še večja kot korito (200 l)
(Golob, 2014).
2.2.7 Krmlje nje in čiščenje hleva
Govedu moramo zagotoviti stalen dostop do kakovostne krme in hkrati ohranjati higie nsko
neoporečnost te krme. Zaradi vzdrževanja higiene na krmilni mizi, se krmilni del prestavlja
izven dela hleva, oziroma prostora, v katerem so živali večino časa. Za zauživanje krme govedo
dnevno porabi okoli štiri ure. Pri tem je pomembno, da se dobro počuti, sicer ne bo prihajalo k
jaslim in se ne bo do sitega najedlo. Dovolj pozornosti moramo posvetiti tudi oblikovanju in
odmerjanju krmilnega prostora, saj ob krmilni mizi pogosto prihaja do prerivanja, odrivanja in
konkurenčnih bojev (Golob, 2014). Zato je ključno, da imamo na krmilni mizi prostor za vse
živali hkrati.
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Blatni hodnik ob krmilni mizi mora biti širok vsaj 3,2 m, vendar je priporočljivo več: najbolje
5 m ali vsaj 4 m. Dvignjeno stojišče pred jaslimi je najnovejši trend blatnega hodnika ob krmilni
mizi. Stopnica pred krmilno mizo je dvignjena ca 20 cm nad raven blatnega hodnika. Krava
stoji na tej stopnici s sprednjima dvema nogama. Na ta način preprečimo blatenje in urinira nje
v jasli oz. na krmilno mizo (Bartussek in sod., 1996).
V hlevih na prosto rejo je potrebno krmilni prostor na krmilni mizi, zapore na krmilni mizi in
jasli postaviti tako, da pri zauživanju krme ne prihaja do konfliktnih situacij med živa lmi.
Živalim mora biti omogočen stalen dostop do krme na krmilni mizi. Zato je pomembno, da
krmo večkrat porinemo na doseg živali oz. da preprečimo odrivanje in raztros krme (Bartussek
in sod., 1995). Dolžina krmnih mest za krmljenje v ravni črti je pri različnih sistemih krmlje nja
odvisna od zahtevane dolžine krmnega mesta za posamezno žival, pomnožena s številom živa li
v hlevu (preglednica 1).
Preglednica 1: Dimenzije krmilnih mest odvisno od kategorije goveda (Golob, 2014)

Kategorija goveda

Širina blatnega hodnika ob
krmilni mizi (m)

Širina krmilnega prostora
na krmilni mizi (cm)

Krave (molznice / dojilje)

3,2

75

Mlada živina (200 – 300 kg)
Mlada živina (300 – 400 kg)

2,1
2,4

45
55

Mlada živina (400 – 500 kg)

2,7

60

Mlada živina (nad 500 kg)

3,0

65

Krmilna miza s katere živali pobirajo krmo mora biti vsaj 15 cm oz. 20 cm višje od nivoja kjer
žival stoji. Zaradi nagnjenja k izbiranju in prebiranju krme ter menjavanju krmilnega mesta, so
razvili t.i. lovilne samo-zapore, kjer živali lahko v času krmljenja fiksiramo. Samo-zapore so
primerne tudi za fiksiranje živali ob cepljenju, veterinarskem pregledu ali osemenjeva nju.
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Krmilna pregrada naj bi bila za 15-20 stopinj nagnjena naprej (slika 10). S tem omogočamo
naravno hranjenje iz jasli in največji doseg jezika (Golob, 2014).

Slika 10: Prikaz pravilnega položaja krave pri jaslih (Golob, 2014)

Živalim je potrebno zagotoviti zadosti krmilnih mest na krmilni mizi. Pri krmljenju po volji
imamo toliko krmilnih mest kot je živali. Pri obročnem krmljenju moramo zagotoviti 10 % več
krmilnih mest, kot je živali (Golob, 2014).
Govedo dnevno izloči do 50 kg blata in seča, ki ga je potrebno čim prej odstraniti iz hleva. Hitro
odstranjevanje urina in izločkov je pomembno zaradi zmanjševanja emisij amonijaka in
zagotavljanja primerne mikro-klime hleva ter ustrezne higiene v hlevu. Le tako imamo lahko
čiste živali. Že pri izboru vrste hleva pade odločitev ali bomo imeli opravek s trdim ali tekočim
gnojem (Golob, 2014).
2.2.8.1 Hlev z rešetkastimi tlemi
Hlev je v tem primeru celotno ali deloma podkleten, tla so večinoma rešetkasta. Prednosti tega
sistema so manjša potreba po prostoru, kratka pot izločkov do skladišča, saj padejo skozi rešetke
v skladišče za gnojevko, pohodna površina je bolj čista, ker izločki hitro spolzijo skozi rešetke.
Slaba stran tega sistema so visoki stroki gradnje in neugodna mikro-klima v hlevu, predvsem
takrat ko mešamo gnojevko (Golob, 2014).
Pri tem hlevu je zelo pomembno pravilno načrtovanje in izvedba kanalov kjer se zbira gnojevka.
Kanali morajo biti široki do 3 m in vzpostavljen mora biti krožni tok pri mešanju. Prečni kanali
morajo biti enako široki kot vzdolžni, drugače pride do zaustavljanja gnojevke. Mešalo
namestimo na mesto, kjer je kanal poglobljen. Pri podkletenih hlevih običajno gradimo kanale
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prečno na hodnike (slalom sistem) kar omogoča homogenizacijo gnojevke z enega mesta
(Golob, 2014).
2.2.8.2 Pretočni sistem za gnojevko
V hlevih kjer imamo rešetkasta tla in skladišče za gnojevko izven hleva, lahko naredimo
odstranjevanje gnojevke iz hleva s sistemom pretakanja. Pri tem sistemu moramo upoštevati
gostoto gnojevke. Zato na koncu kanala naredimo 15 cm visok prag. Na dnu kanala se tako
nabere gnojevka z gostejšimi deli, ki na koncu pade v prečni kanal ali zalogovnik (Golob,
2014).
2.2.8.3 Mehansko čiščenje s pehali
Pri mehanskem odstranjevanju se gnoj ali gnojevka s pehalom odstranjujeta s pohodnih površin
v hlevu v jašek zunaj hleva. Od tam se črpa v jamo ali laguno za gnojevko. Pehala za
odstranjevanje živalskih izločkov so lahko gnana preko pletenice, stacionarna, mobilna,
priključena na traktor ali robot (Golob, 2014).
Na sliki 11 prikazujemo robota, ki čisti polna betonska tla v hlevu. Prednost robota v primerja vi
s pehali je v tem, da iztrebkov ne potiska naprej, ampak jih sesa.

Slika11: Primer robota za čiščenje polnih tal (Lely, 2020)
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2.3 SISTEMI HLEVOV ZA GOVEDO
Skupine uhlevljenih živali se oblikujejo na podlagi spola (samci ločeni od samic, razen za
reproduktivne namene), starosti živali (biki iste starosti in teže, teleta ali telice iste starosti in
teže), reproduktivnih namenov (krave dojilje s teleti, z ali brez bika), prehrane, prihodnos ti
živali (pitanje, vzreja za pleme, ..), fiziološkega statusa (breje krave, presušene krave, krave za
zakol, …) (Design…, 2004).
Za preprečevanje motenj pri obnašanju bikov pitancev (vznemirjenje, pihanje) in počasnega
povečevanja teže, je priporočljivo, da so biki v hlevu brez samic. Za preprečevanje agresivnos ti
in negativnih učinkov težav s hierarhijo, je živali iste starosti priporočljivo pregrupirati v
skupine omejene velikosti (10 do 12 bikov v istem boksu, 12 do 16 krav dojilj s teleti v isti
ogradi, ...). Če so teleta pri materi, je treba imeti ločeno ogrado samo zanje. Teleta morajo imeti
možnost, da se do matere premikajo prosto ali znotraj določenih časovnih obdobij in ne obratno.
V praksi je velikost skupine odvisna od dejavnikov upravljanja, kot sta npr. nadzor črede in
hranjenja. Tvorba manjših skupin v čredi običajno temelji na dejavnikih, kot so starost živa li,
teža, spol in prehrana (Design…, 2004).
2.3.1 Teleta do starosti 6 mesecev
Teleta naj bi skupaj z materjo vsaj prvih 24 ur po telitvi ostala v udobnem prostoru – to je v
porodnišnici, saj naravo lizanje teletu bolj stimulira krvni obtok in ga zaščiti z zaščitnim slojem
mikroflore. Teleta, ki jih uhlevimo ločeno od matere, morajo biti vsaj prvih 14 dni v
individualnih boksih.
Teleta je prepovedano privezovati. Izjema je le v času napajanja z mlekom ali mlečnim
nadomestkom, vendar ne več kot 1 uro. Privezi ne smejo poškodovati telet, omogočati morajo
nemoteno leganje, vstajanje, ležanje, stanje in nego telesa. Teleta, starejša od 8 tednov, morajo
biti nameščena v primerno velikih in starostno izenačenih skupinah. Ti skupinski boksi morajo
biti dovolj veliki, udobni in morajo zagotavljati dovolj prostora za gibanje, igro, vstajanje,
vleganje in počitek (Pšaker in Lobe, 2020).
2.3.1.1 Individualni boksi za teleta
V preglednici 2 prikazujemo velikost individualnih boksov za teleta do starosti 8 tednov. Stene
individualnih boksov, ki so visoke 100 cm, so največkrat narejene iz lesa, iz vodo odporne
lepljene plošče ali plastike. Priporočljivo je, da imajo boksi reže, saj tako omogočimo socialni
stik in vidni kontakt z ostalimi teleti (Pšaker in Lobe, 2020).
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Preglednica 2: Velikost individualnega boksa in minimalna talna površina za rejo telet do 8. tedna starosti
(Pšaker in Lobe, 2020)

Starost telet (tedni)
Do 2 tednov
Do 4 tednov
Do 8 tednov

Dolžina (cm)

Širina (cm)

Površina (m2 )

130
140
150

90
95
100

1,10
1,25
1,50

Na sprednjo steno individualnega boksa za teleta namestimo vedro za napajanje z mlekom ali
mlečnim nadomestkom (slika 12), vedro z vodo in košaro za seno. Tla v individualnih boksih
so za 30 cm dvignjena nad tlemi in izdelana iz lesenih letvic (rešetk), s pohodno širino 8 cm in
širino rež 2 cm. Tla morajo biti prekrita z dovolj debelo plastjo suhega in čistega nastila –
najbolj primerna je slama (Pšaker in Lobe, 2020).

Slika 12: Primer individualnega boksa za teleta do 8. tedna starosti (AgroCenter, 2020)

2.3.1.2 Skupinska reja telet
Pri skupinski reji teleta redimo v enem prostoru kot je prikazano na sliki 13. Najpogosteje je to
sistem globokega nastila kjer ločimo ležalni in krmilni del.
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Slika 13: Primer skupinske reje telet na globokem nastilu (Pšaker in Lobe, 2020)

Pomembno je, da za posamezne kategorije živali uredimo prostor tako, da živalim omogočimo
hkratno počivanje in dovolj krmilnih mest pri restriktivnem krmljenju (Pšaker in Lobe, 2020).
V preglednici 3 so prikazane mere za skupinsko rejo telet brez ležalnih boksov za sistem
enoprostorskega in več prostorskega ležalnega boksa glede na maso živali.
Preglednica 3: Minimalne mere za skupinsko rejo telet (Pšaker in Lobe, 2020)

Masa živali

Talna površina
m2 /žival

Ležalna površina
m2 /žival

Širina hodnika ob
krmilni mizi, m

Širina
krmilnega
mesta,
cm/žival

do 150 kg
do 220 kg
nad 220 kg

1,5
1,7
1,8

1,1
1,5
1,6

1,3
1,5
1,6

42
45
50

Eno-prostorski boks

Več-prostorski boks

2.3.2 Pitovno govedo
Zagotavljanje primernih bivalnih sistemov za bike pitance je ključnega pomena za učinko vito
upravljanje s čredo. Vrsta prostorov je odvisna od več dejavnikov, vključno z geografsko
lokacijo, razpoložljivostjo slame, velikostjo enote tradicionalnih metod pitanja v določeni
regiji. Odvisno od načina pitanja, živali lahko ostanejo v prostorih do zakola ali pa se po
zimskem obdobju vrnejo na pašo (Design…, 2004).
Pri načrtovanju prostorov za pitovno govedo je treba upoštevati razpoložljivost delovne sile,
sistem krmljenja, vrsto prehrane, velikost skupine, sistem napajanja in naprave za ravnanje in
skladiščenje pridobljenega gnoja oz. gnojevke. Zahteva po notranji nastanitvi med obdobjem
pitanja je lahko posledica zemljiških razmer, ki ne omogočajo hranjenja na prostem zaradi vrste
tal (zemlje) in podnebnih dejavnikov. V določenih situacijah je notranja nastanitev potrebna,
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da se olajša strukturirano krmljenje živali pod nadzorovanimi pogoji. Objekti morajo zagotoviti
primerno delovno okolje za kmeta in vse zaposlene pri skrbi za živali (Design…, 2004).
2.3.2.1 Hlev na globoki nastil
Pri taki vrsti objektov se živali pridejo krmit in napajat na območje hleva, kjer imamo polna tla
prekrita iz trdnega betona ali pokrita z rešetkami, kot je prikazano na sliki 14. V primeru polnih
tal, se območje očisti z električnim, hidravličnim ali traktorskim strgalom. Kjer se uporablja
traktor, morajo biti postavljena dodatna vrata, ki med čiščenjem ločijo prostor za krmljenje od
ležalnega dela. Prednosti takšne zasnove sta manjša količina potrebne slame. Poraba slame je
v tem sistemu od 2 do 3 kg na žival na dan. Vendar se tudi pri takšnem sistemu proizvajata tako
trden kot tekoč gnoj. Če so na krmilnem delu rešetkasta tla, je pomembno zmanjšati količino
slame, ki pride v rezervoarje, da se izognemo kasnejšim težavam pri mešanju gnojevke.
(Design…, 2004).

Slika 14: Postavitev hleva na sistemu globokega nastila (prirejeno po Design..., 2004)

2.3.2.2 Hlev na tlačen gnoj
Na sliki 15 je prikazan sistem, ki predvideva pogosto odstranjevanje gnoja. Je pa zato
vsakodnevna potreba po slami majhna, od 1 do 3 kg slame na žival na dan. Ležalni del hleva
ima lahko 5-10 % naklon. Sistem deluje na principu, da gibanje živali v tem delu gnoj potisne
navzdol po klančini na blatni del hodnika ob krmilni mizi, kjer se ga nato odstrani s strgalo m
za odstranjevanje gnoja in urina ali pa s traktorsko desko (Design…, 2004).
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Slika 15: Postavitev hleva z nagnjenimi tlemi - tlačen gnoj (prirejeno po Design..., 2004)

2.3.2.3 Sistem ležalnih boksov
Uporaba tega sistema je zelo razširjena za nastanitev krav molznic in zagotavlja čisto ležišče,
brez potrebe po stelji. Primer ležalnih boksov za krave molznice je prikazan na sliki 16. Včasih
se nekaj slame uporabi na ležiščih, ki so sicer betonska. Pri kravah molznicah se pogosto
uporablja guma za izboljšanje udobja ležišč v ležalnih boksih. Večje omejitve pri ležalnih
boksov za pitance so:
 s tem, ko se spreminja velikost živali, je težje prilagajati velikost ležalnega boksa,
 pri bikih se ležišče zamaže z urinom,
 živali smejo biti nastanjene le razmeroma kratko obdobje npr. eno zimsko sezono in v takšni
situaciji jih je pogosto težko navaditi na uporabo objektov/prostorov (Design…, 2004).

Slika 16: Primer ležalnih boksov za krave molznice (Tumpej, 2016)
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2.3.3 Sistem rešetkastih tal
Razvoj nastanitvenih objektov za govedo, ki uporabljajo skladiščenje tekočega gnoja in
gnojevke pod rešetkami na območju samega hleva, je bil spodbujen zaradi pomanjkanja in
nedostopnosti slame na mnogih območjih (skupaj s povečano ceno le-te). Potrebe po
zmanjšanju delovne sile in potrebe po zagotovitvi učinkovitega upravljanja z gnojem, da se
prepreči onesnaževanje, so narekovale razvoj tega sistema namestitve govedi. Večina takšnih
objektov uporablja betonska tla z rešetkami, pri katerih gnojevka pade skozi odprtine v
podzemne betonske rezervoarje. Biti morajo dovolj globoki, da zagotovijo ustrezno zmogljivo st
skladiščenja odpadkov za obdobje, ko so živali zaprte in ko razvoz gnojevke ni možen.
Običajno je globina teh kanalov in prostora pod rešetkami približno 2,5 m. Pri osrednjem
pokritem prehodu za hranjenje se običajno uporabljajo samo-zapirale pregrade. Dolžina
prostora za glavo pri hranjenju je običajno 0,3 m na odraslo žival kadar so živali krmljene samo
s silažo, 0,45 m kadar živali dobivajo TMR krmni obrok in 0,6 m kadar živali močno krmo in
žita dobijo ločeno od silaže. Razmerje med globino in širino ograde se lahko prilagodi v fazi
načrtovanja tako, da se zagotovi ustrezno ležišče in prostor za hranjenje (Design…, 2004). Za
izboljšanje stika živali s tlemi so lahko rešetke prekrite z gumiranimi materiali kot je prikazano
na sliki 17.

Slika 17: Guma za rešetkasta tla (ProFarm, 2020)

Na sliki 18 je prikazan primer hleva z rešetkastimi tlemi na vsaki strani so boksi po sredini pa
je krmilni hodnik. Skladiščenje gnojevke je v tem primeru pod rešetkami. (Design…, 2004).
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Slika 18: Postavitev hleva z rešetkastimi tlemi (prirejeno po Design..., 2004)
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3 MATERIALI IN METODE
3.1 TRENUTNO STANJE NA KMETIJI RAZBORŠEK
Kmetija Razboršek se nahaja v občini Zagorje ob Savi, v kraju Dobrljevo, na nadmorski višini
660 m. Obdelujemo približno 20 ha kmetijskih površin, od tega je 6 ha travnikov in 14 ha gozda,
ki je tudi glavni vir kmetijskega dohodka na kmetiji. Poleg gozdarstva se na kmetiji ukvarjamo
tudi s pitanjem bikov lisaste pasme. Trenutno imamo uhlevljenih 6 pitancev starih od 11 do 24
mesecev, ki so v sistemu vezane reje in so v hlevu skozi celo leto. Živali krmimo s suho krmo
in silažnimi balami. Hlev, ki ga trenutno uporabljamo, je bil zgrajen leta 1850, leta 1975 je bila
zamenjana streha in obnovljena fasada. Hlev je zidan iz kamenja, velikost hleva je 7 m x 5 m.
Po sredini hleva je hodnik in na vsaki strani ob steni so lesene jasli s privezi za 4 živali. Tako
krmljenje kot odstranjevanje gnoja potekata ročno, vsaka žival ima svoj napajalnik. Nad
hlevom je senik, iz katerega je krmo potrebo prinesti v košu do jasli. Na sliki 19 je prikazana
trenutna lokacija starega hleva, ki se na južnem delu drži skupaj s sosedovim hlevom.

Slika 19: Prikaz lokacije trenutnega hleva (Občina…, 2020)

Ker star hlev ni primeren za adaptacijo, tudi prostora okoli hleva ni dovolj (slika 20), smo se
odločili, da hlev postavimo na novi lokaciji.
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Slika 20: Hlev, ki ga trenutno uporabljamo

Da lahko postavimo hlev na novi lokaciji, je potrebno kar nekaj dokumentacije. Potrebno je
urediti geodetski posnetek, pridobitev lokacijske informacije, izdelava idejne zasnove s
pridobivanjem projektnih pogojev, izdelava vodilne mape PGD, izdelava načrta PGD,
pridobitev gradbenega dovoljenja.
3.2 METODE
Nov hlev sicer ne bo velik, zato ga bomo lahko umestili kot nezahtevni objekt, za katerega je
vseeno potrebno gradbeno dovoljenje, a ni potrebna projektna dokumentacija, zadostuje že
skica s prikazanimi dimenzijami objekta in umestitev v prostor. Ko bo hlev končan, bo delo
bistveno lažje, živali bodo imele boljšo osvetlitev, več prostora za gibanje, klima v hlevu bo
bolj primerna, počutje živali bo s tem boljše.
Skico tlorisa novega hleva smo naredili s pomočjo računalniškega programa LayOut, zunanjo st
hleva pa smo izrisali z uporabo programa SketchUp.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 NAČRT NOVOGRADNJE HLEVA NA KMETIJI RAZBORŠEK
Pri novogradnji hleva za govedo se moramo držati 4 stebrov načrtovanja in to so udobje živa li,
prihranek časa, zmanjšanje stroškov in možnost povečanja hleva. V Pravilniku o zaščiti rejnih
živali (2010) je v II. poglavju 9. člena objavljeno naslednje:
 Materiali za gradnjo objektov, ureditev prostorov za nastanitev živali, boksi in oprema,
s katerimi pridejo živali v stik, ne smejo biti škodljivi za živali. Ti materiali morajo biti
odporni ter primerni za temeljito čiščenje in razkuževanje.





Objekti in oprema v hlevih mora biti taka, da ne poškoduje živali.
Temperatura, vlaga, pretok zraka, zračenje, koncentracija plinov, higiena in
intenzivnost hrupa v prostorih, kjer so nastanjene živali, morajo ustrezati njihovi vrsti
in stopnji razvoja, fiziološkim in etološkim potrebam ter higienskim pogojem.
V objektih moramo živalim zagotoviti dovolj svetlobe. Kjer ni dovolj naravne svetlobe,
mora biti zagotovljena primerna umetna svetloba. V primeru uporabe umetne svetlobe
je treba določiti čas za počitek, ko morajo biti živali v temi.

Ker s starim hlevom ne moramo zgotoviti vseh teh priporočil in ker v okolici obstoječega hleva
ni dovolj prostora za novogradnjo, smo se odločili, da zgradimo nov hlev za bike pitance na
novi lokaciji. Naredili bomo hlev z rešetkastimi tlemi in skladiščenje gnojevke pod rešetkami,
hlev bo zgrajen iz betona in lesa in bo zelo zračen, saj bo na severni in južni strani popolnoma
odprt, le na severni strani bomo imeli še protivetrne mreže v primeru močnega vetra. Za
krmljenje bomo uporabljali krmilni hodnik, na katerega se bo polagala krma, samo-zapira lne
zapore pa nam bodo omogočale lažji pregled črede, uporabljali bomo ogrevane napajalnike, da
preprečimo zmrzovanje v zimskih mesecih.
4.4.1 Načrt tlorisa hleva za govedo
Na sliki 21 predstavljamo tloris novega hleva, ki bo primeren za rejo pitovnih govedi. Hlev bo
narejen zelo enostavno iz enokapnice. Naredili bomo 4 skupinske bokse v katerih bodo živa li
razvrščene po teži. Prvi boks velikosti 1,7 m x 4 m je mišljen za govedo do 150 kg, drugi boks
velikosti 1,8 m x 4 m bo namenjen živalim od 150 do 220 kg, tretji boks velikosti 2 m x 4 m bo
namenjen govedu nad 220 kg in zadnji, četrti boks bo za govedo do konca pitanja nekje do 500
kg. Krma se bo polagala na krmilno mizo, ki bo široka 3,5 m. Da ne bo prišlo do preriva nja
živali, bomo to rešili s samozapiralnimi zaporami, ki bodo ob krmilni mizi. Te samozapira lne
zapore nam bodo pomagale tudi pri pregledu črede, obisku in posegih veterinarja. Pregrade med
boksi bomo uredili tako, da bo možno prehajanje iz enega boksa v drugega. Napajalniki bodo
montirani tik ob krmilnih pregradah, v vsakem boksu bo po en ogrevan napajalnik.
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Pod rešetkami bo skladiščenje gnojevke s krožnim sistemom, kjer bo določen del pogloblje n,
da bo lahko gnojevka krožila. Velikost gnojne jame bo 51 m3 . S to velikostjo bomo omogočili
skladiščenje gnojevke za šest mesecev. Vseeno bo potrebno enkrat mesečno premešati
gnojevko s potopnim mešalom. V primeru, da bi se odločili za slalom sistem, bi bilo gnojevko
potrebno mešati vsak dan. Računalniški program LayOut nam je omogočil izris skice novega
hleva (slika 21).

Slika 21: Prikaz tlorisa hleva
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4.1.2 Zunanjost hleva
Da bi bili stroški novogradnje čim manjši, smo se odločili, da bomo naredili povsem enostaven
objekt, ki bo večinoma zgrajen iz lesa. Hlev bo brez betonskih sten, celotna konstrukcija bo iz
lesenih podpornih stebrov, pregrade med boksi bodo kovinske z možnostjo prehoda med boksi.
Na sliki 22 je prikazan pogled na hlev iz južne smeri. Pred hlevom je 3,5 m široka krmilna miza
na katero bomo polagali krmo. Krmilna miza je 25 cm višja od blatnega hodnika, celotna
dolžina hleva je 9,5 m, nivo strehe je na najnižji točki visok 4 m in najvišji 6,2 m. V zimsk ih
mesecih in vetrovnih dnevih bomo lahko na severni strani zaprli steno s protivetrnimi mreža mi.

Slika 22: Pogled na hlev iz južne smeri
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Slika 23: 3D perspektiva hleva

4.1.3 Skladiščenje gnojevke
Ker smo se odločili za prosto rejo in sistem rešetkastih tal, bomo imeli skladiščenje gnojevke
pod rešetkami. Krožni sistem bo omogočil pretočnost gnojne jame, enkrat mesečno bomo s
traktorskim mešalom premešali gnojevko. Vstop v gnojno jamo bo na vzhodni strani pred
hlevom, poglobljeni del bo za 30 cm nižji, kot ostalo, globina gnojne jame bo 1,5 m. Kapaciteta
gnojne jame bo 51 m3 . S to velikostjo zagotovimo skladiščenje gnojevke za šest mesecev. Na
sliki 24 je prikaz gnojne jame. Skico smo naredili s pomočjo programa SketchUp.

Slika 24: Prikaz poglobljenega dela gnojne jame
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Na sliki 25 je prikazan tloris gnojne jame. Dolžina gnojne jame je 8,80 m, širina 4m, globina
gnojne jame je 1,50 m. Ta velikost jame bo zadoščala za skladiščenje gnojevke za šest mesecev.

Slika 25: Prikaz tlorisa gnojne jame

4.2 RAZPRAVA
Masivne gradnje se danes ne poslužuje več. Večino se uporablja lahka in montažna gradnja.
Tako je preureditev ali novogradnja hleva veliko lažja in enostavnejša. Prednost je tudi v manjši
statični zahtevi glede temelja, ki je lahko na zahtevnih terenih velik strošek.
Iz masivne gradnje so v sodobnem hlevu le temelji, kanali, jame pod hlevom, pohodne površine
in morebitni zalogovnik za gnojevko. Pri montažni konstrukciji lahko izbiramo med leseno,
betonsko ali kovinsko (Golob, 2014).
Novogradnja hleva na kmetiji Razboršek bo kljub majhni čredi omogočila lažje delo. Trenutno
čredo bomo lahko povečali, omogočili bomo boljše zoo-higienske pogoje, živalim bomo
omogočili boljše počutje, s prosto rejo bomo omogočili gibanje živalim. Upamo tudi, da bo z
boljšo klimo v hlevu manj zdravstvenih težav z živalmi. V novem hlevu bomo lahko imeli 16
pitovnih govedi, ki jih bomo kupovali iz okoliških kmetij, kjer redijo krave molznice.
Razdeljeni bodo v 4 bokse, primerne velikosti za 4 živali. Odločili smo se za sistem proste reje
na rešetkastih tleh in gnojne jame pod rešetkami. Seveda bi bilo za govedo veliko bolj primere n
globok nastil, ampak v našem primeru bi bil to kar visok strošek, saj nimamo slame. Kljub
temu, da je še vseeno majhna čreda, je novogradnja nujno potrebna, material, ki ga bomo
uporabljali pri novogradnji bo večinoma les in beton. Ker bo večina konstrukcije lesene in bo
hlev odprt, ne bo potrebno imeti oken. V primeru vetra pa bomo severni del hleva zaprli s
protivetrnimi mrežami. Strmeli bomo k temu, da bomo v večini uporabili les, ki ga imamo
doma. Nov hlev bo zgrajen tako, da bo možna tudi širitev.
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5 SKLEPI
Na osnovi pregleda literature in ogledov dobrih praks glede ureditve hlevov za govedo
ugotavljamo sledeče:
 enostaven hlev lahko zgradimo brez dolgotrajnih postopkov pridobiva nja
dokumentacije, ki je potrebna predno pričnemo z gradnjo hleva


hlevi za pitance so običajno enostavni, bodisi na globokem nastilu, na tlačen gnoj, na
rešetkah ali ležalnih boksih



živali morajo imeti stalen dostop do kakovostne krme na krmilni mizi ter do pitne vode
v napajalnih koritih
v hlevu mora biti dovolj svetlobe in zadosten pretok zraka – z zračenjem zagotavlja mo
primerno temperaturo v hlevu ter odstranjevanje odvečne vlage



Na kmetiji Razboršek smo se odločili za novogradnjo hleva za bike pitance
 kjer bo prostora za 16 bikov pitancev
 živali bodo uhlevljene v skupinskih boksih na rešetkastih tleh




gnojevka se bo zbirala pod rešetkami
za zaščito živali proti mrazu, vetru in dežju, bomo uporabili protivetrne mreže
hlev na prosto rejo bo zagotavljal boljše pogoje reje, boljše počutje za živali in lažje
delo.
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