Отглеждане на родители за бройлери
Гарантирано и ефективно производство на разплодни яйца

Отглеждане на родители за бройлери – комплексни
решения за ефективно производство на разплодни яйца
Подходящата концепция за сградата,
перфектното оборудване, както и необходимите професионални познания
са предпоставка за модерното и
успешно отглеждане на родители за
бройлери. Със своя богат набор от
съоръжения и успешно ноу-хау Биг
Дъчман може да бъде Ваш компетентен партньор.

Към основните детайли от оборудването на сградата спадат:
4 правилно подбрана система за хранене и поене на кокошките и петлите
4 точно претегляне на фуража
4 перфектно гнездо вкл. торовa
шaxтa
4 идеална система за събиране на
яйцата

Дайте възможност на нашите
специалисти да Ви посъветват за
правилното комплексно решение, а
по този начин и за създаването на
максимално добри предпоставки за
отглеждане на жизнени кокошки и
петли, с което да си гарантирате
висок процент оплодени яйца и
постоянна носливост.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА СГРАДАТА
Родителите за бройлери имат много
специфични изисквания към изграждането на сградата и техниката за
хранене. Това е така, защото селекционираните птици за месо (бройлери) са генетично подготвени за
висок прираст, а не за висока
носливост. Това означава, че техните
родители (кокошките и петлите) не
бива да са много тежки, за да могат
да постигнат висока носливост и
висок процент на оплодените яйца
през целия яйценосен период.

Оборудването на сградата (хранилки,
поилки, гнезда, торова яма) и оптималното позициониране на отделните
елементи допринасят в значителна
степен за успешното производство
на оплодени яйца. От особена
важност са следните показатели:
4 правилната концепция за хранене
4 лесният достъп до гнездото
4 достатъчната площ за движение
на птиците
4 правилният размер и височина на
торовата шaxтa

4 късото разстояние и внимателното
транспортиране на яйцата
4 използването на качествени материали
за постигане на оптимална хигиена
В зависимост от избора на отделните
части от оборудването – дали храненето ще бъде с верижно-улейна
хранилка или тубусни хранилки, дали
гнездото ще е индивидуално или
фамилно, … съществуват различни
концепции, които вече многократно
са се наложили в широката практика.

Централно разположено гнездо и торова шaxтa
При отглеждането на родители за
бройлери в Европа централното разположение на гнездото и торовата шaxтa
са широко разпространена практика.
На разстояние от приблизително 60
см пред гнездото върху скарите над

торовата шaxтa има линия от поилки.
В ляво и дясно над ямата се монтират
висящи или неподвижни линии от
верижно-улейни хранилки. В зависимост от ширината на помещението

над торовата шaxтa може да се постави
и друга линия. Отделната хранителна
система за петлите би трябвало да се
разположи до стената долу на пода
по дължината на сградата.




Легенда










автоматично фамилно гнездо
торова шaxтa със скаров под над нея

нипелни поилки
неподвижна верижно-улейна
хранилка
 окачна верижно-улейна хранилка
 отделна хранителна система
за петлите

Странично разположено гнездо и торова шaxтa
Разполагането на гнездото и торовата
шaxтa до двете надлъжни страни на
помещението е широко разпространена
практика в Северна и Южна Америка,
а така също и в Азия. Над торовата

шaxтa се разполагат съответно една
линия поилки, както и окачени или на
стойки верижно-улейни хранилки.
Освен това може да се използва и
тубусна система от хранилки тип

ReproMatic. Отделната линия за
хранене на петлите е по средата на
помещението, където се намира и
дълбоката несменяема постеля.

















Легенда
 автоматично гнездо с две странично
разположени ленти за яйцата
 автоматично гнездо с централно
разположена лента за яйцата торова

 яма със скаров под разположен над нея
 нипелни поилки
 окачена верижно-улейна хранилка

 окачена система от тубусни хранилки
 отделна система за хранене на петли
 силоз с фураж за деня

Гнездо за събиране на яйцата на ръка без торова шaxтa
Особено добра алтернатива за малки
сгради са гнездата за събиране на
яйцата на ръка и без торова шaxтa.
Линиите с поилки и хранилки (окачени

или неподвижно монтирани на пода)
се подреждат по дължината на сградата. Ако се използва отделна линия
от хранилки за петлите, то тя може да

се постави по средата между двете
редици от гнезда. Там минава и
транспортната количка за събиране
на оплодените яйца.




Легенда
 гнездо за събиране








на яйцата на ръка

 количка за транспор




тиране на събраните
оплодени яйца
нипелни поилки
верижно-улейна
хранилка, стояща
верижно-улейна
хранилка, висяща
отделна система
за хранене на петли

СИСТЕМИ ЗА ХРАНЕНЕ И ПОЕНЕ
Верижно-улейна хранилка с верига Champion
скорост от 36 м/минута

Първата автоматична верижно-улейна
хранилка в света пуска Биг Дъчман
още през 1938 г. По този начин
започва новата ера при отглежда
нето на птици. В резултат на здрави
ната и простия принцип тази система
за хранене се е доказала милиони
пъти. Основната идея (концепция) е
запазена и сега – кош за фураж,
задвижваща станция с мотор, ъглова
станция, улей, верига CHAMPION. И
все пак цялата система непрекъснато

се подобрява и нагажда според
днешните изисквания за модерно
отглеждане на родители за бройлери.
Към тях спада преди всичко изисква
нето за висока скорост на подаване
на фуража до 36 м/мин, както и
равномерното разпределяне на
смеската в улея. Само благодарение
на такава система за бързо хранене
може да се осъществи контролираното
хранене на родителите за бройлери.
Първата верижно-улейна хранилка в САЩ
от 1938 г

Предимства
4 висока скорост на придвижване
на фуража –> бързо и равномер-	
но разпределяне на фуража в
цялото помещение;
4 висок капацитет –>1,5 т/час;
4 окачените линии могат да се
повдигат след хранене –> повече
площ за птиците;
4 лесно и основно почистване
след всяко зареждане;
4 по-ниски разходи за поддръжка;
4 масивна система, дълъг живот.

Важни елементи от верижно-улейната хранилка

Задвижваща станция с мотор
4 скорост на движение на веригата: 36 м/мин;
4 мощност на мотора: 1,1/1,5 или 2,2 kW в
зависимост от дължината на веригата;
4 варианти: с една или две линии;
4 лесно регулиране на височината
при варианта на монтираната на
стойки линия на пода.

Ъглова станция 90°
4 подсилена шина;
4 лагер от пластмаса, който не се
смазва с масло;
4 здраво тяло, с отваряем капак;
4 висока функционална надеждност,
минимално износване, лесна
поддръжка.

Улейна хранилка с грил
4 изпълнение – стояща или висяща;
4 грил: доставя се в различни варианти;
4 минимални загуби на фураж;
4 куплунг за коритото осигурява
абсолютното праволинейно 		
прокарване на линията за фураж.

Основни правила при използване
на верижно-улейна хранилка:
Гъстота на настаняване 		
(птици/м2):
4,5 - 6,5
Вид на хранене:
контролиранo
Брой на птиците/м от улея:
13
Хранителен фронт на птица (cм): 15
Необходимо количество
фураж/птица/ден (г):
130 - 185

• при контролираното хранене един
оборот не бива да трае повече от
3 до 5 минути;

Изглед от помещение с родители за бройлери по време на хранене: висяща верижноулейна хранилка

• при задвижващи станции със
скорост 36 м/мин препоръчваме
регулирането на времето да 		
става с помощта на програма,
която отмерва секундите;
• за всяка допълнителна ъглова
станция дължината на веригата да
се намалява с 12,50 м;
• при еднофазови мотори и верижноулейна хранилка върху дълбока
несменяема постеля максималната
дължина на веригата трябва 		
съответно да се намали с 30%.

Изглед от помещение с родители за бройлери при ,,био-отглеждане”: стояща верижноулейна хранилка на пода

Хранилки тип ReproMatic и FluxxBreeder
Система за хранене с тубусни хранилки при родители за бойлери
В своята програма с хранилки ReproMatic
и FluxxBreeder Биг Дъчман включва
такава система за хранене, която е
предназначена предимно за родители
за бройлери. При това става дума за
комбинация от верижно-улейна сис
тема за хранене с тубусни хранилки.
Системата за подаване на фуража
представлява отворен улей с верига.
Храненето на птиците се осъществява
със специално разработената хранилка
FluxxBreeder, която разполага с 16 места
за едновременно хранене. Включеният
в системата обемен редуктор дава въз
можност за подаване на малко коли
чество фураж към всяка от хранилките,
така че при един оборот всички хра
нилки се пълнят бързо и едновременно.

Хранилка FluxxBreeder

Подаване на фураж към хранилкa FluxxBreeder

Предимства
4 кръговото разположение на ко-
кошките около хранилката –> 50 %
повече птици на линеен метър в
сравнение с улейната хранилка;
4 специален FO-грил („femal-only” =
само за кокошки) за осигуряване на
11 секции за хранене и допълни-	
телен пръстен за регулирането
на грила на 4 нива
–> 44 възможности за нагласяване
–> лесен достъп до фуража за едно	
дневните пилета при еднофазова
технология на отглеждане
–> подходящи за всички породи
–> петлите нямат достъп до фуража;
4 плоска тавичка –> добро раз-	
пределение на фуража;

Изглед от помещение с родители за бройлери: използване на системата за хранене с
хранилки тип ReproMatic

4 добро осветляване на тавичката
благодарение на отворите по капака
–> кокошките виждат лесно фуража;
4 улеят за фураж е разположен
високо и хранилката се върти
–> голяма свобода за движение
на птиците;
4 висок капацитет за подаване на
фуража –>2 т/час;
4 отворен канал за фуража –> лесен
контрол, поддръжка и почистване.

Кръгово разположение на кокошките
около хранилката с 16 места

С помощта на тръбен адаптер хранилката Fluxx
Breeder може да се свърже към тръба Augermatic,
която служи като система за транспортиране на фураж

Отделен наш проспект Ви информира
подборно за всички предимства на
тази система за хранене.

Помощ при планиране с цел правилно инсталиране на системите с верижноулейна хранителна линия и тубусни хранилки
1 линия – 1 направление

2 линии – 2 направления

1 кръг = макс. 150 м

1 кръг = макс. 150 м

1 кръг = макс. 150 м

1 Umlauf = max. 150 m

1 кръг = макс. 300 м

Кош за фураж
кош* (л)
надстройка MPF* (л)
мини надстройка* (л)
монтажни крачета

MPF мини / RPM
1 линия

MPF мини / RPM
2 линии

MPF
1 линия

MPF
2 линии

50
240

70
240

110
258
-

150
305
-

¡

¡

-

-

* 100 л отговарят приблизително на 65 кг фураж

- стандартно оборудване

¡ специални спомагателни материали

Отделно хранене на петли
с помощта на хранилки тип MalePan
Правилното хранене на петлите е от
решаващо значение за високата
оплодяемост и доброто качество на
малките пилета. Благодарение на
разделното хранене на кокошките и
петлите се дава гаранция, че всички
петли ще получат точно определе
ното им количество фураж. За да
могат петлите да получат еднакво
количество от всички хранителни
вещества може да се използва и
специална рецепта.
Посредством тръбата със спирала
(Augermatic) фуражът достига до
хранилките. Линията с хранилки се
поставя на такава височина, че
кокошките да не могат да ги достигат.

MalePan (Ø 330 мм)
4
4
4
4

грил с 5 ребра
подходящ за 5 до 9 петела
с или без преграден шибър
здраво, стабилно захващане към
тръбата

MalePan Plus (Ø 330 мм)
4 с тавичка с джобове
4 обемен дозатор във вътрешността
на тавичката –> бързо, едновре-	
менно и равномерно пълнене на
тавичките

Нипелни поилки
Изработени са от неръждавейка: Top-нипел или 100-милиметрови нипели на винт
В своята програма за родители за
бройлери Биг Дъчман предлага Topнипели и 100-милиметрови нипели на
винт. Всеки нипел може да осигури
вода за приблизително 10 птици.
Чашка с едно рамо улавя разпръсква
щата се вода без да пречи на птиците
да пият.
При окачните линии с поилки винаги
се предвижда съоръжение, което
възпрепятства кацането върху тях.
Двойна тел на шоковата система
ефикасно предотвратява кацането
на птиците върху линиите с поилки.
При възможност поилните линии би
трябвало да се монтират пред
гнездото.

ГНЕЗДО И ТОРОВА ШAXTA
Подходящите гнезда в нашата про
грама, които отговарят на всички
изисквания са Relax, Colony 2+, NXB,
както и гнездо за ръчно събиране на
яйцата. Решаващи са следните показатели:
4 птиците приемат добре тези гнезда;

4 хигиената е на високо ниво;
4 късо разстояние за изтъркулване
на яйцата и внимателно транс-	
портиране;
4 лесен контрол върху гнездата и
лентата за яйца;

4 няма възможност кокошките да
пренощуват или мътят в гнездото;
Торовата яма със скаров под, подоб
рява хигиената в помещението, тъй
като голяма част от екскрементите
попадат в нея и там се натрупват.

Relax
Фамилно гнездо с разполовен таван и система за затваряне на гнездото
Новата разработка на Биг Дъчман е
автоматичното фамилно гнездо Relax,
което е предназначено за пълно
задоволяване нуждите на родителите
за бройлери и осигуряването на
разплодни яйца с високо качество.
След снасяне задната стена на гнез
дото го затваря автоматично. По този
начин гнездото остава чисто и кокош
ките не могат да пренощуват в него.
Клик-системата за свързване, където
почти не се използват болтове, дава
възможност за бърз монтаж.

Разполовеният таван на гнездото се отваря
лесно чрез повдигане

Лесен контрол на лентата за яйца

Предимства

H*: височината е по желание

400

240
220

470

500
H*

Брой на птиците/гнездо
- леки породи
- тежки породи

47
500

470

3 0°

2,41
1,55
1,79
1,20
46,8

1275

500

1275

400

Дължина (м)
2,41
Ширина (м)
1,45
Обща височина (м)
1,76
Дължина на гнездото/отдел. (м) 1,20
Ширина на постелката (см) 46,8
Ширина на гнездото, на раз-
положение на птиците (см)
47
Ширина на лентата за яйца (мм) 400

H*

Тип

30°

Ежедневен контрол на гнездото през тавана, който се отваря много лесно, а може и
централно с помощта на лебедка

4 използвани са висококачествени
материали,а в гнездото има пер	
форирана постелка от пластмаса
–> кокошките я приемат много добре;
4 гнездото е дълбоко 47 см –> късо
разстояние за изтъркулване на
яйцата;
4 добре обмислена конструкция на
гнездото без употребата на дърво
–> оптимална хигиена и почистване;
4 geteiltes und sehr leichtes Nestdach
–> gute Nest- und Eierbandkontrolle;
4 стабилни стойки за гнездото от
пластмаса ->няма опасност от корозия;
4 улеят за яйцата се доставя с две
ширини: 400 или 500 мм, като при
това и лентата е разполовена
(2 х 200 мм).

240
220
1450

1550

Colony 2+
Фамилно гнездо с под, който избутва кокошката
Гнездото Colony2+ е подходящо и за
родители за бройлери, като се отли
чава с разполовен под. Преди да се
затвори за нощта всички яйца се
изтъркулват върху лентата. По този
начин не се допуска яйца да останат
в гнездото и кокошките да пренощу

ват там. Освен това прахът от деня
пада от постелята –> добра хигиена в
гнездото.

Предимства
4 използвани са висококачествени
материали, в гнездото има пер	
форирана постелка от пластмаса –>
кокошките я приемат много добре;
4 накланящият се под затваря
гнездото за нощта –> дневният
прах пада от постелката и гнездото остава чисто;
4 гнездото е дълбоко 53 см;
4 добре обмислена конструкция –>
оптимална хигиена и почистване;
4 таванът на гнездото се отваря
лесно –> добър контрол на 		
гнездото и лентата за яйца;
4 улеят за яйца е широк 500 мм;
4 доставяме единични или двойни
гнезда.

Накланящият се под затваря автоматично гнездото за нощта – разклопаните (мътещите)
кокошки трябва да напуснат гнездото

Colony 2+

единично гнездо двойно гнездо

Дължина (м)
Ширина (м)
Обща височина (м)
Дължина на гнездото/oтдел. (см)
Ширина на постелката (см)
Ширина на гнездото, на раз-
положение на птиците (см)
Ширина на лентата за яйца (мм)
Брой на птиците/гнездо
- леки породи
- тежки породи

2,41
0,80
1,85
1,20
46,8

2,41
1,53
1,82
1,20
46,8

53
245

53
500

120
110

240
220

NXB
aвтоматично индивидуално гнездо със система за затваряне
Индивидуалното гнездо NXB е пред
назначено за родители за бройлери.
Всяка кокошка разполага с отделна
кабинка и там остава необезпокоявана
по време на носене. Разделителните
стени между отделните кабинки са от
пластмаса и освен това могат да се
отварят. Перфорираната постелка има
самоочистващ се ефект и може лесно
да се монтира и демонтира. Таванът
на гнездото е от метал и дава възмож
ност за лесен достъп до лентата за
яйца. За нощта тръба затваря всички
входове към гнездата, така че кокош
ките не могат да пренощуват в тях.

Изглед на сграда съоръжена с NXB – гнездо и странично разположена торова шахта

тип 1

тип 2

Дължина/секция (м)
2,44
Обща височина (мм)
597
Ширина на гнездото (мм) 339
Ширина на кабинката (мм)
- 10 кабинки
244
- 9 кабинки
271
- 8 кабинки
304
Височина на кабинката (мм) 239
Височина отпред
163,5
339 (мм)

2,44
544
339

163

597

239

NXB

859

244
271
304
216
188

В зависимост от породата би трябвало да
се предвиди гъстота до 5,5 птици/кабинка.
Гнездо NXB с разделителна стена

Предимства
4 автоматично индивидуално
гнездо с 10,9 или 8 кабинки/
страна;
4 perforierte Nesteinlegematte aus
Kunststoff –> hohe Nestakzeptanz;
4 гнездото NXB се доставя с 3
различни ширини –> подходящо
за всяка порода;
4 таванът се повдига нагоре –>
добър контрол на лентата за
яйца;

544
188

239

163

597

216

4 подът на гнездото и долната
конструкция са с алуминиевоцинково покритие –> висока
защита от корозия;

339

339
859

Тип 2: c централно разположена лента за яйцата

928

4 по време на ,,сервиз-периода’’
гнездото може да се повдигне
нагоре –> основно почистване
на съоръжението.

Тип 2: С две ленти, разположени от двете страни

Торова шaxтa със скаров под върху нея
544

216

конструкцията е гъвкава и може да се ползва във всеки тип сграда
188

За да се подобри хигиената в сградата част от помещението би трябвало
да се оборудва с339торова яма и скаров
928
под върху нея (по възможност от
пластмаса). Екскрементите се натрупват през целия период на отглеждане
и се изнасят от нея след всяка партида.

Правилните размери на торовата шaxтa
(ширина и височина) са от особено
значение, за да могат кокошките без
проблем да преминават от площта с
дълбока несменяема постеля през
ямата до гнездото.

Препоръчителни от практиката размери:
- изискуема височина: 450 до 550 мм
- наклон от 5°

Торова шaxтa с лента в сграда с ,,био-технология”
за отглеждане на родители за бройлери

Специално разработената от Биг
Дъчман пластмасова скара има
следните предимства:
4 постелката е мека и дава сигурност
при стъпване по нея
–> птиците могат спокойно да
стоят върху нея, възможно е да се
осъществи и оплождане
–> възглавничките по краката
остават здрави
4 няма остри ъгли и ръбове
–> няма опасност от нараняване

–> няма наранявания по гърдите
4 вградена кацалка във формата на двоен
Т-профил –> комфорт при стъпване
4 малка повърхност, подобно на телен под
–> лесно пропадане на екскрементите
–> по време на отглеждането
скарата се запазва много чиста
4 скарите нямат връзка помежду си
–> избягва се възможността за размножаване на акари и други вредители
–> просто и лесно почистване
4 лесен и бърз монтаж

СЪБИРАНЕ НА ЯЙЦАТА
EggSort –

маса със задвижваща
станция за внимателно събиране на яйцата
EggSort осигурава внимателното
транспортиране на яйцата, тъй като на
практика няма никакво прехвърляне.
Лентата за надлъжно събиране на
яйцата минава над масата, така че не
са необходими други задвижващи
станции.
4 системата е особено подходяща за
събиране на яйцата на ръка;
4 съгласно стандарта скоростта на
лентата е 2,6 м/мин, като допълнителна опция за промяна на скоростта
се постига чрез VarioSpeed;
4 доставя се за ленти с различна
ширина (2 х 200, 245, 400 и 500 мм);
4 вградена четка почиства лентите;
4 масивна и комплексна изработка,
изцяло поцинкована –> дълъг
живот.

Раздвоена лента за надлъжно събиране
на яйцата с триъгълни отвори
–> голямото количество на отворите е
гаранция за много чисти яйца
–> трите опорни точки са гаранция за
голямата стабилност на яйцата върху
лентата

EggTrax –

подсилена задвижваща станция на лентaтa за яйца –
внимателно прехвърляне на яйцата от надлъжната върху напречната лента

устройство, което може да
се вади

палци срещу
подскачане на яйцата
регулируеми на опън
телове от неръждаейка

EggTrax се грижи за сигурното и
внимателно прехвърляне на яйцата от
надлъжната върху напречната лента.
Подсилената задвижваща станция
работи със скорост 2,6 м/мин и се
доставя за ленти с различна ширина:
245, 350 и 500 мм.
Новото устройство има следните
предимства:
4 регулируеми на опън телове от
неръждавейка (опция) се грижат за
лекото прехвърляне на яйцата,
като през тях същевременно могат
да пропадат пера, прах и яйца без
черупки;
4 палците срещу подскачане на
яйцата се грижат за това върху тях
да се упражни слабо налягане и
същите контролирано да достигнат до напречната лента;
4 вградена четка почиства лентите;
4 устройството има дръжка, с
помощта на която може лесно да
се извади и почисти основно с
пароструйка.

КАНТАР ЗАФУРАЖ
фуража. Биг Дъмчан може да предложи различни решения.

Контролираното хранене на родители
за бройлери е от особена важност.
Това означава, че птиците получават
определено дневно количество фураж,

което покрива техните потребности в
оптимална степен, но не допуска да
натежат прекомерно. Това е постижимо чрез точно претегляне на

Кантар Autolimit

Силоз за дневно количество фураж с кантар FW99

Желаното количество дневен фураж
се задава на кантара Autolimit (за
механично или електронно претегляне),
след което се изсипва в кошовете за
измерване (1250 л или 1850 л).

При положение, че се използва подобен силоз, при него трябва да се
изхожда от макс. необходимото дневно количество (180 г/птица и ден.
Освен това трябва да се планират и

кантар

силоз за запас от
фураж

Кранов кантар със стрелка

Програмирано хранене с помощта на кантар и вентил

Лесен и все пак надежден начин за
претегляне на фуража при храненето
на петлите дава механичният кантар
със сензор.

При програмираното хранене фуражът
се дозира съответно посредством
кантар

CAЩ: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com
Бpaзилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@ bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Гepмaния:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0) 4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Pycия: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru
Aзия: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com
Kитай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@ bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

вентил и се подава последователно в
отделните кошове.
силоз за запас от фураж

Запазени aвторски права за технически промени. bg. 2/2015

Силоз за дневното
количество

вземат предвид капацитетът на спиралите на FlexVey (0,5 до 4,5 т/час),
както и мощността на кантара FW 99
(2 до 7 т/час).

