
Съвременни условия за отглеждане и хранене 
на животните

Отглеждане на свине-майки



Боксовете, произвеждани от Big Dutch
man, са оборудвани с Робразна врата 
(произвежда се с ширина до 750 мм). 
Двете части на вратата могат да се 
отварят поотделно навън и навътре, 
с което се улеснява персонала при 
осеменяването. Въртящата се на 360° 
стойка (пета) от неръждаема стомана 
улеснява монтажа върху бетоновия 
решетъчен под и осигурява защита от 
корозия. Ако се монтира повдиг нато 
корито от неръждаема стомана, свинете 
могат да поставят главите си под него. 
Освен това се улеснява в значителна 
степен и щателното почистване на бокса.
Ако се използва врата за огранича ване 
движението на нереза, той може да 
остане в даден периметър от пътеката, 
с цел допълнително стимулиране на 
свинетемайки по време на самото 
осеменяване.

Успешно отглеждане на свине-майки, но как?
Постигането на висока продуктивност 
от свинетемайки до повече от 30 
прасета/година не е лесно, но е въз
можно. Предоставяйки подходящи 
системи за отглеждане и хранене, Big 
Dutchman може да ви осигури 
необходимите за това технологични 
условия.

Подходящите за целта условия на 
отглеждане играят значителна роля 
за икономическия успех на съвре
менното свиневъдство.
Big Dutchman може да достави 
точното оборудване, което отговаря 
на нуждите на всеки клиент. Неза
висимо дали е нова сграда или е 

преустроена съществуваща такава, 
нашите специалисти ще работят 
заедно с вас, за да разработят 
идеалната концепция за успешно 
производство на малки прасета.

Сектор за заплождане
с индивидуални боксове за нерезите и за свинете-майки

Сектор за заплождане с боксове за свинетемайки и врати ограничаващи нереза

Клетка с Робразни врати за безпроблемно 
осеменяване

Врата за ограничаване на нерезите на 
пътеката

Сектор за заплождане с индивидуален бокс за 
нереза (на заден план)

Секторът за заплождане е изходната 
точка в производството на здрави 
прасенца. За да се постигне макси
мална продуктивност на нереза, 
свинятамайка трябва да бъде в 
много добра кондиция. Освен това, 

помещението трябва да бъде светло 
и нерезът трябва да може лесно да 
стимулира свинете.
Свинетемайки в боксовете трябва да 
бъдат контролирани индивидуално и 
да не бъдат обезпокоявани от никого. 

По време на храненето да няма 
агресия. Изкуствено осеменяване да 
бъде извършвано леснo.



Сектор за бременни свине-майки
Съвременни системи за отглеждане на бременни свине-майки

2. Групово отглеждане с индивидуални боксове за хранене/почивка
Там, където се използват тези боксо
ве, рамката зад свинята се отваря и 

затваря ръчно от обслужващия 
персонал. Когато боксът е отворен, 

свинете могат свободно да се движат 
наоколо в групата си.

Предимства
4 всички свинемайки разполагат с  
 отделно място, където могат да  
 се хранят без да бъдат обез   
 покоявани;

4 по време на храненето няма   
 агресия;

4 тъй като боксът се заключва с  
 резе има добри условия за   
 контрол на всяка свинямайка и  
 то не само по време на хране  
 нето;

4 ръчно индивидуално хранене  
 чрез обемни дозатори, ако се  
 монтира система за сухо хра   
 нене;

4 може да се използва и в сектора  
 за заплождане, и в сектора за  
 бременни свинемайки.

Поглед към сектор за бременни свинемайки с индивидуални боксове за хранeне/почивка

Поглед в сектор за бременни свинемайки в групови боксове и система за течно хранене

Груповото отглеждане на свинете
майки подобрява физическото им 
състояние и тяхната конституция. Big 

Dutchman предлага няколко системи 
за отглеждане и хранене на бременни 
свинемайки. Найсъщественият 

фактор е избраната система да 
отговаря на конкретните изисквания 
на животните във вашата ферма.

Предимства
4 всички свине се хранят едновре 
 менно;

4 управителят на фермата може  
 лесно да наблюдава и контролира  
 свинетемайки, докато те се   
 хранят;

4 свинетемайки не се нуждаят от  
 привикване към системата;

4 образуването на групи от свине 
 майки с еднакво физическо   
 състояние е много лесно;

4 хранителен фронт от 45 до 55 см  
 за всяко животно;

4 проста уредба на бокса;

4 рентабилно решение.

1. Групови боксове – просто и икономично решение



3. Групово отглеждане в самозаключващи се боксове “BD” и “Easy Lock”
Разработените от Big Dutchman боксове 
”BD” и ”Easy Lock” се затварят, 
когато свинята влезе в бокса и се 
отварят, когато тя иска да излезе от 
него. За обслужващия персонал се 
осигуряват оптимални условия за 
работа. Тези боксове могат да се 
използват в сектора за заплождане и 
в сектора за бременни свинемайки. 
Свинете могат да се движат свободно 

в групите си и при двете системи, но 
получават храната си в самия бокс. 
Това осигурява на животното собст
вено място, където може да се храни 
без да бъде смущавано.

Тази система предлага следните 
предимства:
4 всички свине могат да се хранят  
 едновременно –> не се стресират;
4 защита от поагресивните животни  

 –> боксът действа като надеждно  
 убежище за отделните свине;
4 идеални условия за наблюдение и  
 контрол на всяко животно, тъй като  
 всички боксове могат да се заключ  
 ват, както поотделно, така и всички  
 заедно;
4 осигуряване на изключително  
 удобство едновременно за обслуж  
 ващия персонал и за животните.

Изглед от сектор за бременни свинемайки с бокс ”BD“ със свободен достъп

Вградена врата на бокс за осеменяване Лесен достъп до свинятамайка

Отворен бокс “BD” със свободен достъп: свинята влиза в бокса и се затваря сама     Затворен бокс: свинята има лесен достъп до коритото

Предимства на бокс “BD” 
със свободен достъп
4 Елементите на предната и задната  
 врати работят като отварящи се  
 нагореиотгоре врата;

4 Интегрирана врата на бокс за  
 осеменяване –> лесно осеменяване  
 и проверка на бременността;

4 Отворена конструкция на бокса  
 –> добра видимост за персонала  
 на фермата;

4 Отделните заключващи устройства  
 могат да бъдат активирани от  
 предната и от задната част на бокса;

4 Функция за групово заключване  
 (опция); 

4 Вертикалното подреждане на пръто  
 вете в предната част на бокса намал  
 ява опасността от завъртане на  
 свинята вътре в него, което е особено  
 важно за младите свинемайки;

4 Гумени шумозаглушители за тиха  
 работа и за безшумно отваряне и  
 затваряне на бокса –> ниско ниво  
 на шум; 

4 Особено здрава конструкция;

4 Произвежда се с две различни ши  
 рини (вътрешна ширина: 650 и 700 мм).

Бокс “BD” със свободен 
достъп
Когато свинята влезе в 
отворения бокс, вратата 
се затваря зад нея и се 
отваря автоматично 
отново, когато поиска 
да напусне. Боксът не 
може да бъде отворен 
отвън от други свине.



4. Call-Innpro и CallMaticpro – електронно хранене на свинете (ESF) при поискване

Call-Innpro и CallMaticpro са системи за 
хранене на бременни свинемайки, 
отглеждани в група. Тук ce съчетават 
хармонично удобствата на груповото 
отглеждане и преимуществата на 
индивидуалното хранене на свинете 

майки. Индивидуално, означава 
хранене управлявано от компютър, 
при това подадената храна е прециз
нодозирана спрямо състоянието на 
свинята. И двете системи са идеално 
приложими, както в нови сгради, така 

и в съществуващи такива.
Отделна брошура предоставя по
подробна информация.

Бокс със свободен достъп и система ”Easy Lock” – свинята влиза и напуска бокса през 
„летяща“ врата

Изглед от сектор за бременни свине, оборудван с компютърно управлявана станция CallInnpro

Предимства “Easy 
Lock”
4 Свинята влиза в бокса през   
 „летяща“ врата;

4 лесен за обслужване бокс;

4 минимално количество механични  
 части; 

4 специална врата при осеменяване  
 (опция, по поръчка) за лесно   
 следене и контрол на бремен   
 ността;

4 регулируема ширина (650 до   
 750 мм); 

4 добро съотношение между цена и  
 качество.

Предимства Call-Innpro
4 Групово отглеждане на максимум  
 64 свинемайки на станция;
4 Конструирана като инсталация за  
 сухо хранене с един тип храна;
4 Много прецизно претегляне на  
 храната;
4 Цялото корито е изработено от  
 неръждаема стомана;
4 Цветова маркировка (1 цвят, опция);
4 Входна врата и клапа на кори тото,  
 отварящи и затварящи се авто  
 матично;
4 Използване на звукоизолиращи  
 материали –> ниско ниво на шум  
 вътре и около станцията;
4 Надежден контрол чрез   
 BigFarmNet.

Компютър на станцията, 
монтиран на пътеката

Компютърът на станцията има ясно 
организиран екран и показва 
съществената информация, като брой 
посещения в станцията, количество 
консумирана храна и текущо състоя
ние на определената свинямайка. 
Друго предимство е фактът, че 
компютърът на станцията не трябва 
да се монтира при станцията за 
електронно хранене (ESF), а може да 

се постави на пътеката. Това подоб
рява достъпността до устройството 
(свободна от животни площ), с което 
при нужда се улеснява извършването 
на настройки от страна на персонала.



Боксовете за опрасване трябва да 
осигуряват идеални условия едно
временно, както за свинятамайка, 
така и за малките прасета през 
първите им седмици на живот. За тази 
цел Big Dutchman разполага в про
грамата си с широка гама от продукти.
Боксовата системата е много гъвкава 
и може да се изгради във всяка 
желана форма. Преградата на бокса 
може да бъде с височина от 500 или 
600 мм.

Пластмасовите подови скари оси
гуряват добро пропускане на тора и 
няма никакви остри ъгли или ръбове. 
Те могат лесно да се почистват и да 
се комбинират с плътни плочи, чугу
нени скари и отоплителни панелки за 
малките прасета. В зависимост от 
концепцията за отглеждане, рамката 
за ограничаване на свинятамайка 
може да се монтира под прав ъгъл 
или по диагонал.

Сектор за опрасване – с бокс за опрасване, пластмасово подово 
покритие, отделение за прасенцата и отоплителна панелка

Диагонална самоносеща се рамка в бокс за 
опрасване

Отваряемо корито

Бокс на 4 крачета с чугунена скара под свинятамайка

Важни характеристики
4 всички боксове за опрасване  
 могат да се регулира на ширина  
 и дължина;

4 проектирани са да се отварят с  
 врата, или изцяло;

4 неподвижна или регулируема  
 ограничителна рамка, предотвра  
 тяваща загуби на прасета поради  
 смачкване и осигуряваща удобно  
 място за почивка на свинятамайка;

4 самоносещ се бокс за опрасване  
 или бокс на 4 крачета за поголяма  
 стабилност;

4 ниски прегради на бокса в зоната  
 на пътеката за инспекции –> за  
 лесно наблюдение и подобър  
 контрол;

4 включва отваряемо корито за  
 цялостно и лесно почистване (опция).

Предимства CallMaticpro
4 Групово отглеждане на максимум  
 64 свине на станция;
4 Може да се използва в комбина  
 ция със система за сухо или   
 течно хранене;
4 Компютър за всяка станция;
4 Автоматична селекция (опция);
4 Определяне на разгонените   
 свинемайки (опция);
4 Антена за Bluetooth за дистан  
 ционно управление (опция);
4 Свободно програмируемите   
 криви за хранене се визуализи  
 рат на РС;
4 Управление на свинетемайки;
4 Цветова маркировка (опция); 
4 Практически контрол чрез   
 BigFarmNet.

Изглед от сектора за бременни свинемайки, оборудван с компютърно управлявана 
станция чрез CallMaticpro



Защитен капак на бърложкатаБокс на 4 крака с чугунена скара под свинятамайка и подово отопление за малките прасета

Бокс BD за свободно движение с родилно легло –> повече свобода за движение на свинятамайка

Важни характеристики
4 минимални размери на бокса 2 x  
 2,6 м –> 2,5 м2 полезна площ за  
 свинятамайка; 
4 подвижно родилно легло с 4 крака  
 за достатъчна свобода на движение  
 на свинятамайка –> хуманно  
 отношение към животното;
4 ограничаването на свинята в  
 периода около раждането намалява  
 опасността от загуба на прасенца;
4 специално проектираната врата на  
 ограничителната рамка позволява  
 на персонала на фермата да  
 осигури помощ по време на   
 самото раждане;
4 добре обмислена конструкция   
 лесна за отваряне и затваряне;
4 страничната част на родилното  
 легло също действа като ограни  
 чител –> защита на малките   
 прасенца от премачкване;
4 отделението за малките може да се  
 разположи до главата на свинята 
 майка –> подобър зрителен контакт  
 между майката и прасенцата;
4 подовото покритие може да се раз  
 положи по най разнообразен начин.

Бокс BD за свободно движение: за да 
отговори на специалните изисквания, 
свързани с хуманното отношение 
към животните, боксът за опрасване 
се предлага и във вариант като бокс 
за свободно движение. То включва 
легло за родилката, отоплявано отде

ление за малките, подово покритие и 
преграда на бокса. Леглото за родил
ката може да се затвори малко преди 
очакваната дата за раждане и по 
време на самото раждане, което 
намалява опасността от премазване 
на новородените. Освен това персо

налът на фермата може да присъства 
по време на родилния процес и да 
предпази новородените прасета. 
Родилното легло се отваря след раж
дането, за да се осигури достатъчно 
пространство за движение на 
свинятамайка.

За малките прасета има специален 
капак над бърложката. Предната му 
част може да се отваря, за да се 
улесни наблюдението. В задната част 
има отвор, който може да се използ
ва за отоплителна лампа или да бъде 
затворен с уплътняваща капачка, 
когато лампата повече не е необхо
дима.
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США: Big Dutchman, Inc.
Teл.: +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл.: +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Рyсия: ООО »Биг Дачмен«
Teл.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Азия/Тихоокеански район: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Teл.: +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Европа, Близък Изток и Африка:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Teл.: +49(0)4447 801-0 · Фaкc: -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Сектор за подрастващи прасета
Системи за отглеждане и хранене
Боксовете на Big Dutchman за отглеж
дане на подрастващи прасета са обо руд
вани изцяло или частично с пласт
масови скари, които са съобра зени с 
изискванията на животните и не дават 
възможност за хлъзгане. Заоблените 
ръбове предпазват пра сетата от на
ранявания. Оптималното съотношение 
между плътна и проря зана части оси
гурява добро премина ване на тора, 

като запазва пода чист и подобрява 
хигиенните условия за прасенцата. 
Скарите се произвеждат в два различ ни 
размери и могат да бъдат доставени 
с прорязана площ от само 10 %. Подо
вото покритие се сглобява лесно и 
бързо, като скарите имат дълъг експло
атационен живот. Ако е необходимо, 
лесно могат да се вградят и отопли
телни панелки. Те се произвеждат от 

висококачествен поли мербетон, пласт
маса или стъклопласт и се загряват с 
електричество или с топла вода. 
Боксовата система се състои от пласт
масови прегради за стеничките с про
изволни размери. Обковът за вратите 
и стойките на боксовете са произведени 
от неръждавейка. Храната за подраст
ващите прасета може да се предоставя 
в суха или в течна форма. 

Бокс за отглеждане на подрастващи прасета с PigNic Jumbo

Бокс за отглеждане на прасета с HydroMix 
Sensor

Бокс за групово отглеждане с хранилка MultiPorc

Бокс за отглеждане на прасета със система HydroAir за течно хранене

Ако се използва система DryRapid за 
сухо хранене, найподходящи са 
автоматичните хранилки от Big 
Dutchman.

Ако прасетата трябва да бъдат хранени 
с течна храна, найдобрите системи, 
които могат да се използват, са нашите 
HydroAir и HydroMix Sensor за течно 
хранене.

Представителство в България

гр. София 1408,
бул. България 11, ет.5, ап.17
тел. +359 2 / 950 32 70; 950 32 72
факс +359 2 / 950 32 71 
EMail: big_dutchman@abv.bg


