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Hlevi za krave molznice – priporočeni normativi
Pri urejanju hlevov upoštevamo določene tehnološke normative in priporočila. Pri določanju
normativov se želi upoštevati dobro počutje živali in človeka, pa tudi zahteve za uporabo
mehanizacije in opreme v hlevu. Pri novogradnjah skušamo normative čimbolj upoštevati, pri
adaptacijah in dograditvah hlevov pa je marsikdaj treba poiskati tudi kompromisno rešitev.
Skladno s spreminjanjem tehnologije reje in velikostjo živali se spreminjajo tudi normativi. V
nadaljevanju je povzetih nekaj priporočenih normativov v hlevih za krave molznice.
V pripravi so tudi navodila oziroma priporočila za druge živalske vrste.
1. Hlev z ležišči:
krmilna miza
• širina 500 cm, krmilna miza ob steni - 400 cm
• višina krmilne mize nad krmilnim hodnikom 15 – 25 cm
• prosta višina na krmilni mizi (višina vrat 350 - 400 cm)
• širina krmnega mesta – vsaj 70 cm
• delež krav, ki lahko hkrati je ob krmilni mizi – vsaj 80% ob uporabi TMR obroka
rešetke
• širina reže 35 mm
hodniki - širina
• ob krmilni mizi:
•

- tro ali štirivrstni hlev 400 – 450 cm
- dvovrstni hlev
320 – 400 cm
med ležišči 250 – 300 cm

prehodi med hodniki:
• z napajalnim koritom
• brez napajalnika
•

300 - 400 cm
240 - 300 cm

čakališče pred molziščem – vsaj 1,5 m2/kravo

1/2

ležišča
• dolžina

- ob steni 260 – 280 cm
- nasproti ležeča 230 – 250 cm
• širina 120 – 125 cm
• visoko ležišče (brez nastilja) - 20 - 25 cm dvignjeno nad nivo hodnika
- 2-3% padec ležišča proti hodniku
• ležišče z nastiljem
- 5 - 10 cm dvignjeno nad nivo hodnika
- 12 – 20 cm visoka letev ob vhodu v ležišče
2. Kompostni hlev:
• vsaj 7 m2 ležalne površine na kravo, priporočeno nad 10 m2
• višina betoniranega oboda na ležalnem delu 100 – 120 cm
• širina hodnika ob krmilni mizi – 4,0 – 5,5 m

3. Hlev - tlačen gnoj, čistilni hodnik ob krmilni mizi:
• širina nagnjene površine (ležišč) do 6 m
• površina ležalnega dela 5,0 m2/kravo
• celotna površina boksa 6,4 m2/kravo
• širina hodnika ob krmilni mizi 320 – 400 cm
• nagib ležalnega dela 8 - 10%
4.Hlev - globoki nastil:
• površina ležalnega dela 6,0 m2/kravo
• celotna površina boksa 8,4 m2/kravo
5. Vezana reja – kratko stojišče (le ob preurejanju obstoječih hlevov):
• dolžina stojišča 175 – 190 cm
• širina stojišča
120 – 125 cm
• višina sprednjega roba jasli 30 – 35 cm
• dno jasli 10 - 15 cm nad nivojem stojišča
• naklon stojišča – 2 – 3,5%
Svetloba:
• vsaj 10% svetlih površin glede na talno površino hleva
Voda:
• 6 cm napajalnega korita na kravo
Zunanji izpust:
• vsaj 4,5 m2 /kravo
• vsaj 7 m2 /kravo - izpust s krmiščem
Skladiščni prostori za živinska gnojila - v skladu z Uredbo o varstvu voda pred
onesnaženjem z nitrati – Ur. l. RS št. 113/2009 in 5/2013:
• gnojevka
- min. 11,8 m3 (priporočilo strok. skupine: min. 13 m3)
• hlevski gnoj - min. 7,0 m3
• gnojnica
- min. 3,9 m3

Strokovna skupina za gradnje kmetijskih objektov pri KGZS
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