
Модерни системи за оборудване на сгради и хранене на животните

Отглеждане на свине-майки



Отглеждането на свинете в индивидуал-
ни боксове представлява нагледна
технология, която дава възможност
за наблюдение и контрол на всяко
животно в оптимална степен. По време
на хранене няма прояви на агресив-
ност. Изкуственото осеменяване става
много лесно. Дори и при груповото
отглеждане трябва да разполагаме
с няколко индивидуални бокса, за
да можем повторно разгонилите се

животни да се отглеждат отделно.
Индивидуалният бокс, проект на Big
Dutchman, е снабден с Р-вратичка
(доставя се с макс. ширина 750 мм).
Двете половинки на вратичката могат
поотделно да се отварят навън или
навътре –> това улеснява осеменя -
ването. Петите от неръждавейка, които
могат да се завъртат безстепенно на
360о, улесняват монтажа им върху
бетоновите скари и не допускат ко-
розия.

Ако в бокса се използва корито от
неръждавейка, поставено по-високо,
то тогава свинете могат да положат
главата си под хранилката. Освен
това и хигиената в тази част на бокса
не създава никакви проблеми.
Когато се използва вратичка, през
която да мине нереза, той може да
бъде задържан в контролната пъ -
течка, за да стимулира още повече
свинята по време на нейното осеменя-
ване.

Успешно отглеждане на свине-майки – но как?
Реализирането на повече от 25 от -
бити прасенца от една свиня-майка
за година не е лесно, но е възможно.
С помощта на подходящи системи
за оборудване на помещенията и
храненето на животните Big Dutch -
man може да създаде технически

предпоставки за тази цел. Защото
при модерното свиневъдство под -
редбата в помещението играе важна
роля за икономическите резултати.
Big Dutchman е в състояние да дос -
тави на всеки клиент подходящото
оборудване, съобразено с условията

в неговото предприятие. Независимо
от това дали сградата е нова или
преустроена нашите специалисти
ще Ви разработят добре обмислена
концепция за реализирането на 
успешно производство на малки
прасета.

Център за заплождане
с индивидуални боксове за нерезите и свинете

Център за заплождане с индивидуални боксове за нерези

Индивидуален бокс с Р-вратичка за без-
проблемно осеменяване

Корито от неръждавейка поставено по-високо Вратичка за нереза с цел задържането му
на пътеката

Центърът за заплождане е изходна
точка при производството на здрави
и жизнени малки прасета. За да се
реализират добри резултати от за -
плождането свинете трябва да бъдат
в добра кондиция. Освен това сгра-
дата трябва да е светла, а нерезът да
е в състояние да стимулира свинята.
Затворена част от помещението
може да допринесе за усилване на
рефлекса за разгоненост.



Сектор бременни
Системи за отглеждане на бременни свине-майки с поглед в бъдещето

2. Групово отглеждане с бокс за хранене/място за почивка
При бокса с хранилка и място за
почивка рамката зад животното се за-

тваря или отваря на ръка от обслуж-
ващия персонал Когато хранилката

е отворена животните могат да се
движат свободно в групата.

Предимства
✔ всички животни си имат от-

делно място за хранене, 
където могат да се хранят 
необезпокоявани;

✔ по време на хранене не се 
наблюдава агресия;

✔ тъй като боксът се затваря с 
резе възможностите за контрол
на всяка свиня са много добри и
то не само по време на хранене;

✔ има възможност за индиви-
дуално хранене при сухото 
хранене като се използват 
обемни дозатори;

✔ боксът за групово отглеждане
може да се използва и в 
центъра за заплождане и в 
помещението за бременни.

Поглед към помещението за бременни с бокс за хранене/място за почивка

Поглед към помещението за бременни с боксове за групово отглеждане

Благодарение на груповото отглеж -
дане комфортът на свинете, а също
и тяхната кондиция се подобряват.

За тази цел Big Dutchman Ви пред -
лага различни системи за отглеждане
и хранене. 

Важното е да изберете система,
която Ви харесва и пасва най-добре
на Вашите условия във фермата.

Предимства
✔ всички животни се хранят 

едновременно;

✔ гледачът може да контролира 
без проблеми своето стадо по 
време на хранене;

✔ животните не се нуждаят от 
време за привикване към 
системата;

✔ по време на хранене  не се 
наблюдава агресия;

✔ хранителният фронт за всяко 
животно е 45-55 см;

✔ обикновено подреждане на 
боксовете един до друг;

✔ евтино решение.

1. Боксове за групово отглеждане – обикновено и евтино решение



3. Групово отглеждане в индивидуални боксове „Easy Lock” и „HD”
Индивидуалните боксове „Easy Lock” и
„HD” се затварят когато свинята иска
да влезе в бокса и се отварят, когато
тя иска да излезе от него. И при двете
системи свинете могат свободно да се
движат в групата. Храненето обаче
става в индивидуални боксове. По
този начин всяко животно си има
собствено място за хранене и по това
време е необезпокоявано. Храненето
може да е сухо или мокро хранене.
Предимствата на нашите индивиду -
ални боксове са:
✔ самостоятелно влизане и напускане

на бокса;
✔ всички животни се хранят едно-

временно;
✔ всяко животно е защитено от 

останалите;
✔ по време на хранене няма стрес;
✔ добра възможност за контрол на

всяка свиня посредством фиксирането
на едно отделно животно или група;

✔ индивидуалният бокс е и място за
почивка;

✔ комфортно е и за персонала и за
животното.

Специална вратичка при осеменяване (опция) Индивидуален бокс „Easy Lock” с летяща
вратичка

Индивидуален бокс „Easy Lock” – свинята сама отваря и затваря бокса

Индивидуален бокс “HD” с отваряща се нагоре вратичка

Особености на
„Еasy Lock”
✔ свинята влиза в бокса през 

летяща вратичка;

✔ боксът е лесен за обслужване;

✔ механиката е малко;

✔ специална вратичка при осе -
меняване (опция) за лесен 
контрол напр. за разгоненост;

✔ ширината на бокса може да 
се регулира (60- 70 см);

✔ добро съотношение между 
цената и резултатите.

Особености на “HD”
✔ вратичката на бокса е във 

формата на двураменен лост;
✔ с цел контрол за разгоненост 

през средата на вратичката 
може да се влезе в бокса;

✔ боксът се доставя с две ширини
(62 и 65 см);

✔ боксът може да се използва в
помещението за бременни и 
центъра за заплождане;

✔ конструкцията е солидна и 
много стабилна



4. CallMatic 2 – хранене на повикване, управлявано с компютър

Предимства
✔ при груповото отглеждане на една

станция могат да се хранят макс.
60 свине-майки;

✔ за всяка станция е предвиден 
компютър;

✔ селекцията се извършва автоматично;
✔ определяне на разгонените 

животни (отделна опция);
✔ малък преносим компютър като

мобилна помощ при управлението
на процесите (опция);

✔ на РС се представят графично 
свободно програмируеми криви
на храненето;

✔ изработва се календар на свинете-
майки;

✔ маркиране с боя (опция);
✔ системата е гъвкава и подходяща за

вграждане дори и при стари сгради.

Системата за хранене CallMatic 2 е пред -
назначена за бременни свине- майки,
отглеждани в групи. Системата комби-
нира по най-добрия начин предимст -
вата на отглеждането в зависимост от

особеностите на тази категория живот ни
и тяхното инди видуално хранене.
Индивидуално хранене означава много
точно разпределяне на фуража в за-
висимост от състоянието на свинята-

майка, което може да се приложи
както като сухо, а така също и при
мокрото хранене. По-подробна ин -
формация можете да намерите в
нашия специализиран каталог.

Индивидуален бокс „HD” – много стабилна
конструкция

Индивидуален бокс „HD” – вратичката на бокса се затваря едва когато свинята застане до
хранилката

Поглед към помещение с бременни свине-майки и хранене на повикване CallMatic 2,
управлявано с компютър

Работа с компютъра

Компютърът за отделните станции
се характеризира с прегледен екран,
на който се вижда важна актуална
информация за броя на посеще -
нията на станцията, консумираното
количество фураж или състоянието
на свинята-майка.

Предимството на този компютър е
в това, че той не трябва да се мон -
тира на станцията, а това може да
стане и в коридора. По този начин

достъпът до него е по-лесен (тук
няма животни), което ни дава въз -
можност необезпокоявано да на -
правим необходимите настройки.



Боксовете за опрасване трябва да пред-
лагат идеални условия през първите сед-
мици от живота както на свинята-май ка,
а така също и на малките прасенца. Във
връзка с това Big Dutchman има раз -
лични възможности в своята програма.

Боксовата система е гъвкава, тъй като
може да бъде с различен размер и по
този начин да се оформи във всяка една
желана форма на бокса. Височината на
разделителната стеничка в бокса за бо-
зайничетата може да бъде 500 или 600 мм.

Подът от пластмасови скари дава въз -
можност за лесно пропадане на фека-
лиите и няма никакви остри ъгли или
ръбове. Той може лесно да се почиства
и много добре да се комбинира с плът -
ните панелки, с лети чугунени скари
и отоплителните панелки за малките
прасенца. В зависимост от концепцията
на помещението боксът може да се
монтира под прав ъгъл или по диагонала.

За особени изисквания по отношение
на природосъобразното отглеждане
може да бъде доставен и бокс за сво -
бодно движение. 
За малките прасенца разполагаме и с
покривна конструкция над отделението.

С цел контрол предната част се пов -
дига. Отзад има отвор, където може
да се монтира отоплителна лампа, а
когато тя вече не е необходима да се
постави капак.

Сектор опрасване
с бокс за свинята-майка, система от скари, отделение за прасенцата и отоплителни панелки

Бокс на 4 крачета с лети чугунени скари под свинята-майка и отоплителна панелка за прасенцата

Бокс на 4 крачета с лети чугунени скари
под свинята-майка заедно с пластмасова
отоплителна панелка за прасенцата

Монтаж по диагонала

Важни особености на
боксовете за опрас -
ване
✔ всички боксове могат да се ре 

гулират на ширина и дължина;

✔ същите могат да се отварят с 
вратичка или изцяло;

✔ неподвижен или регулируем 
ограничител намалява загубите
на малки прасенца следствие на
премазване и дава възможност
на майката за удобно лягане;

✔ боксът може да бъде без крачета
или на 4 крачета за по-голяма 
стабилност;

✔ коритото може да се обръща с 
цел основно и лесно почистване
(опция).

Бокс без ограничител –> повече свобода за движение на свинята-майка, монтаж по диагонала



Сектор подрастващи
Системи за отглеждане и хранене

Боксовете за подрастващи прасета на
Big Dutchman са напълно или час -
тично оборудвани с подова система
от пластмасови скари, които са съоб-
разени с категорията на животните
и не дават възможност същите да
се подхлъзнат. Заоблените ръбове
не позволяват нараняването на пра-
сетата. Оптималното съотношение

между плътната и отворена повърх -
ност спомага за лесното пропадане
на фекалиите и по този начин подът
се запазва чист. Това е в полза на
здравето на прасетата.

Скарите са с два размера и освен това
със само 10% процепи. Подът може
много лесно и бързо да се почист ва
и освен това е с дълъг живот.
При нужда могат да се интегрират и
отоплителни панелки. Те са изработени
от много издръжлив полимер бетон,
пластмаса или са покрити с GFK и
се затоплят на ток или с топла вода.

Боксовата система се състои от пласт-
масови елементи за стеничките, които
могат да бъдат с различни размери.
Резетата на вратичките, стойките и
обкова са от неръждавейка.

При подрастващите прасета може
да се приложи сухото или мокрото
хранене. За прилагането на сухото
хранене от типа DryRapid най-под -
ходящи са автоматичните хранилки
на Big Dutchman PigNic, Swing или
MultiPorc.

Ако пък се приложи мокрото хране-
не тогава са подходящи системите
за хранене HydroAir или HydroMix-
Sensor.

Бокс за подрастващи прасета с хранилка тип PigNic-Jumbo

Бокс за групово отглеждане MultiPorc

Бокс за подрастващи прасета с прилагане на мокро хранене HydroAir

Бокс за подрастващи прасета с прилагане
на мокро хранене HydroMix-Sensor



дълготраен полупроз -
рачен запасен съд
–> вместимост 8 или 6 л
–> добър контрол на
напълванетому
–> мин. количество 1 л

скала за
настройка
–> лесна за
разчитане,
данните са
в л и кг

универс. доставка с
въже, верига, спирала

щипка за доку -
менти
–> лесен достъп
до данните на
свинята-майка

за тръба с диаметър
45 и 60 мм

голям отвор
–> лесно
поставяне
на добавки
–> лесно
почистване

лесно освобож -
даване на въжето
ръчно или авт.
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Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 • 49360 Vechta • Germany
Tel. +49(0)4447-801-0 • Fax +49(0)4447-801-237
www.bigdutchman.de • E-Mail: big@bigdutchman.de

Системи за хранене на свине-майки – възможно е да се приложи сухото или мокро хранене

Храненето на свинете може да
бъде сухо или мокро хранене.
Най-подходящата система за сухо-
то хранене е гъвкавото и високо
ефективно тръбно съоръжение
DryRapid (DR 850/DR 1500).
Тръбната система транспортира
фуража надеждно с помощта на
верига до обемните дозатори
(доставят се с вместимост 6 или
8 л), които могат да се изпразват
ръчно или автоматично.

Станция за автом. включване – едновременно
могат да бъдат включени 100 обемни дозатора

Фуражна кухня с HydroMix

Обемен дозатор 8 и 6 л

Подходяща система за мокрото
хранене на свине-майки е Hydro-
Mix. Тази система може да се из -
ползва при най-различни форми
на отглеждане и оборудване на
сградите. Компютърът за хранене
управлява цялото съоръжение,
отчита всички данни за разхода на
фураж и сигнализира при всяко
отклонение. За прецизната точ -
ност при дозиране на фуража се
грижи честотен преобразовател,
който много точно управлява ра -
ботата на съоръжението. В сгра -
дата за бременни животни могат
да се хранят едновременно групи
по много животни и то с помощта
на една единствена клапа.
Подробности можете да намерите
в отделен каталог.
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