Gumové rohože
v tvare včelích plástov pre hlboké boxy

Pohodlnejšie ležanie zvierat a úspora slamy
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Gumové rohože

Gumové rohože sa stali bestsellerom
krátko po uvedení na trh. Pôvodne boli
používané talianskou firmou len pre
ležoviskové boxy s pieskom. Spoločnosť
Schauer Agrotronic spustila testovanie s
podstielkou slama/hnoj a slama/vápno s
vynikajúcimi výsledkami.

Gumové rohože v tvare včelích plástov
sa ukladajú do stredu medzi deliacimi
zábranami ležoviskového boxu. Rohož
by mala byť umiestnená 10 až 12 cm od
zadného okraja (od kaliska). Podklad musí
byť vhodný pre ukotvenie a nemôže mať
žiadne hrubé nerovnosti.

Výsledky z praxe ukázali, že je možné
ušetriť až 33 % slamy, pretože box je menej znečistený a preto sa slama podstiela
v menšom množstve. Rohože zabraňujú
vypadávaniu slamy z ležoviskového boxu
až o 70% v porovnaní s inými typmi boxov.

Pri prvom plnení/zhutení je dôležité, aby
vrstva presahovala ponad rohož najmenej 5 cm.
Je to potrebné v prevádzke, aby bola
vrstva príp. plnivo minimálne po horný
okraj rohože. To dosiahneme pravidelným
dopĺňaním.

Hlboký ležoviskový box so štruktúrou
včelieho plástu zostáva stabilnejší,
zabraňuje tvorbe dier a priehlbín, čím je
pohodlnejší, hygienickejší a jeho údržba
je jednoduchšia ako pri konvenčných hlbokých boxoch. Okrem toho ponúka mimoriadny komfort pri ležaní bez oderkov
a má dlhšiu životnosť.
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boxoch. Okrem toho ponúka mimoriadny komfort pri ležaní bez
oderkov a má dlhšiu životnosť.
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Gumové rohože zabraňujú tvorbe dier a priehlbín

