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Облаштування кормового столу



Сімейна ферма.
Технічний прохід

Ширина технічного проходу (120 см -250 см)



Гумовий мат

Ширина мата 120 -122 см
Довжина мата 180 -183 см
Товщина мата 2-2,5  см



Підв'язування хвоста

Підв'язування хвоста забезпечує його чистоту 
і зручність для корови  



Утримання телят

• Облаштування клітки 

для телят

Ширина клітки для 

молочних телят 60 см,

Довжина клітки 

120 – 150 см  



Клапан притоку повітря

Ширина клапану повинна забезпечувати прохід повітря в кількості 2500 м3 / год



Приточний клапан повітря

Внутрішня частина приточного клапану повітря



Утеплення даху

Така тепла плівка забезпечує  прохолоду влітку і тепло в зимку



Доїння корів. Вакуумна лінія

Вакуумна лінія дає можливість доїти декілька корів одночасно.  



Прив'язь корів

Горизонтальна прив'язь для корів  проста в облаштуванні 
і функціональна у використанні



Прив'язь корови

Горизонтальна прив'язь обмежує рух корови вперед 
і не заважає споживати корм



Розгородження корів

Розгородження між коровами забезпечує їх  комфорт 
і дає захищеність тварин і людей від травм  



Каналізація

Облаштування каналізації в приміщенні ферми покращує 
мікроклімат (зменшує вологість та загазованість в приміщенні.
Зменшує працю власників ферми на прибирання гною)  



Облаштування каналізації

Ящики для прийому сечі та гноївки розміщаємо
із розрахунку 1 на 2-3 корови 



Стійло корови

Стійло корови має бути оптимально по довжині.
80% гною повинно зразу попадати в гноєвий канал



Кормовий стіл

Кормовий стіл  покривається зверху плиткою, фарбою
та іншими безпечними захисними матеріалами



Облаштування стійл

Спочатку облаштовуємо розгородження між коровами
і встановлюємо стовпчики для прив’язі та вакуум проводу 



Облаштування стійл 

Стійло від кормового столу відокремлене  дошкою (висота 20-25 см)



Водонапування

Чашечка поїлка 1 на 2 корови;
Висота кріплення – 50 см над рівнем підлоги
Висота простору над поїлкою > 50 см
Розміщення – на кормовому столі



Каналізація

Ширина гноєвого каналу  40 см
Глибина 35 – 40 см



Утримання телят

• Облаштування клітки 

для телят

Ширина клітки для 

молочних телят 60 см,

Довжина клітки 

120 – 150 см  



Утримання телят

Телята в молочному періоді розміщуються в індивідуальних боксах



Годівля телят

В таких боксах зручно доглядати за телятами



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


