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 بلند شدن گاو در فری استال

 178تا 173کیلوگرمی برای فضاای بن  و رارضفضاای ،یلضبلشن ،ان ض کای ک،این ضارا راح ی کاحر بب ترتی   680تا  590یک گاو

بب   م ر با،ان  تت ب رایشب 74 2برای کراین  بب ای  فضاا حنا ط لوا ارا اا باین  فضاا تیای  اک   راات یت ر  102تا 96و  راات یت ر

 کشن  کشن و ای جلوکف   ییا ِ گاوِ  ک حاا ار راحر جلوگیری می م،تص ،ن   فضای بن  کتک می

ی حرک ی تا،ای ای تاا  تیرویک گاو بب هشگام بلشن ،ان  بنت  کا کو بب جلو و رارر کا یایی  می اتنای ضبا ارا ها ز ای ات  اا وی  و 

 کشن  اتنام های ،لهی ار کا بلشن می  ا   رر

ارا اا های کوتاز تر تیای بب یک  راای   م ر لولی ارار کب ض بلشن،ان  و ،یل کو بب جلوی لعی ی کا برای گاو م نوک می74 2لوا 

 81ای   هاتب باین بب لوا  و بیااتنای   ک جلوی ارااا اایط  اکتن تا بب گاو اجایز بنهن رااارر کا بب هشگاام بلشان،ااان  کوبب جل هاتب 

راات ی  81راات یت ر ای را ا ارا اا و بنو  ماتا با،ان و آر  ه  بب اتنایز ی آر  ارا اا با،ان ع کوا ا گاو ب واتن رار ،و  کا تا 

 م ر ای ر ا ار راحر بب کاح ی باال بعر (  

 هن تا اتنام های   ا بلشن کشن(راا و ویت  کا بب آ   ات  اا میگاوعب ن ای هتاب ویت  کا کوبب جلو اتنا،ر تا اتنام های ،لهی ار ک

گذاک  تا بب بلشن   م توال یای جلویی کا ،اکج می گاو ما زض ت،اا   ا ز ،انز ارار   ک تصاویرلوک کب  هتا  جلویی ار کا بلشن کشن 

شنتر ای را ا ارا اا تعا،ان و باین  بل راات یت ر 10تا  5بی،ا ر ای  تت ب رایشببشابرای  توصایب ،انز کب را ا جلویی  ،ان  کتک کشنض

 ک،  کافی کا فراهم کشن 

هشگامی کب گاو ب وک کامط بلشن ،ان باین  ا ک بب ایتا ا   بر کوی اراک یا  ک  ا،ط ارا اا با،ان و رارر ییر کیط گر   بب کاح ی 

رار،اا  باالی کیط گر    راک گرف ب با،اشن  اگر گاوها  ک حالر ایتا ا ز  و یای،اا   ک  ا،ط و  ویای،اا   ک ،اکج ارا اا یا   راک گیر  

 متا  ارر تیای بب اصالحات را، اکی ار ایط با،ن 
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 ویژگی های فری استال 

بب گاو اماا  ،یل کوبب جلو کا تتی  هشن بشابرای  باین بب اتنایز ی کافی لویط با،شن تا گاو ب واتن تتام  فری استال های جلو بسته

 5 30ر و بر،اراار کا  ک  ا،ط حن م،ااتص اراا اا اتدام  هن  ای  گوتب اراا اا ها م توال بب اتنایز ی تحرکات ای  عیط  ت،ااتاا 

 رات یت ر ای ار ایط های جلو بای لویط تر هت شن 

بب اتنایز ی کافی  هاتب ی بای  اکتن کب بب گاو اماا  ک،این  رار و گر   کوبب جلو ع کهشگام ،واین  یا  فری استتال های جلو با:   

  ا  (  ک  ا،ط ار اا م ابط و بیرو  ای رایز کا می  هنض بشابرای  لوا ار اا می تواتن کوتاه ر با،ن ایت

راات یت ر ارار ای  موا  اکگاتیک ع،اامط ،ا   20تا  15کب ،اامط الیب های م  ن  موا  اکگاتیک ای  فری استتال با بستتر یق  

وا  غیر اکگاتیک ع،اامط مارابضیاای ات و    ( ارار کب ترم بو ز و حالر و ،ااط اکزضکو  باییافر ،انزضکویتامب های ،ر  ،انز و   ( یا م

 بن  گاو کا بب ،و  می گیر   
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راهر هتا شن و م توال یایب هترا ب   ارار و   فری استتال های با بستتر کیت ی 

ای رات تیت ری   5تا  5 2تورط الیب ی یتیتی ای الر یک یا  یگر ت،ک های ات  اف یذیر و یک الیب تای  

 بت ر ای یو،ینز ،نز اتن 

: می تواتشن لوکی لراحی ،اوتن کب فضاای ،یل کو بب جلو  ک  و ارا اا کو بب کوی فری استتال های ستر ابابس ستر یا روبروی ه 

راات یت ر برای حرکر  81هم بب ا،ا را  گذا،ا ب ،انز و اتنایز ی هترا بب اتنایز ی ارا اا های جلو بای راا، ب ،او  و بب اتنایز ی 

آتو ی رار گاو فضاا وجو   ا،ا ب با،ان تیاب هاعیاکتی،ا (م توال بر کوی را و  های اتهرا ی راواک می ،اوتن  ک صاوکت ارا ها ز ای 

 رات ی م ر باالتر  راک  ا، ب و یا ییر ر ا ار اا با،ن  بب لوکی کب با ،یل گاو منا،لب ای تنا، ب با،ن  81تایب گاهای اف ی باین 

 لو بت ب: فری ار اا ج1تصویر  

 

 : فرس ار اا جلو بای2تصویر 

 : فری ار اا  ک حال ی کب گاوها کو بب کوی هم ،وابینز اتن3تصویر 


