
Nowoczesne systemy utrzymania i żywienia

Hodowla loch



Kojec indywidualny BD jest wyposa
żony w drzwi typu P (szerokość do 
750 mm). Połówki drzwi można 
otwierać do wewnątrz i na zewnątrz 
–> łatwa inseminacja. Nogi ze stali 
szlachetnej, obracane płynnie o 360° 
ułatwiają montaż na rusztach betono
wych i zapewniają ochronę przed 
korozją. W przypadku zastosowania 
wysoko umiejscowionego koryta ze 
stali szlachetnej, lochy mogą położyć 
łeb pod korytem. Poza tym czyszc zenie 
tych miejsc nie stanowi żadnego 
problemu.
Przy zastosowaniu drzwi do przega
niania knura można go unieruchomić 
w korytarzu celem silniejszego stymu
lowania loch podczas inseminacji.

Skuteczna hodowla loch – ale jak?
Uzyskanie wydajności lochy na 
poziomie ponad 30 prosiąt odsa
dzonych na rok nie jest proste, jest 
jednak możliwe. Big Dutchman dzięki 
właściwym systemom utrzymania i 
żywienia stwarza ku temu warunki 
techniczne. Ponieważ w nowoczesnej 

hodowli loch systemy utrzymania 
odgrywają bardzo ważną rolę w 
odniesieniu ekonomicznego sukcesu. 
Big Dutchman jest w stanie dostar
czyć każdemu klientowi odpowiednie 
wyposażenie w zależności od 
uwarun kowań na fermie. Niezależnie 

od tego, czy budują Państwo nowy 
budynek czy modernizują stary, nasi 
doradcy opracują we współpracy z 
Państwem przemyślaną koncepcję 
skutecznej hodowli prosiąt zgodnie z 
rytmem i warunkami życia właści
wymi dla danego gatunku. 

Centrum krycia
Z oddzielnym kojcem knura i kojcami indywidualnymi

Centrum krycia z kojcami indywidualnymi i z drzwiami do przeganiania knura

Kojec indywidualny z drzwiami typu P umożli wiający 
prosta inseminację

Drzwi do przeganiania i unieruchamiania knura

Centrum krycia z oddzielnym kojcem knura

Centrum krycia jest punktem wyjścia 
do produkcji zdrowych, żywotnych 
prosiąt. Aby osiągnąć dobre wyniki w 
kryciu loch, należy je utrzymywać w 
dobrej kondycji. Ponadto chlewnia 

powinna być jasna, a knur musi mieć 
możliwość stymulowania loch.
Utrzymanie loch w kojcach indywi
dualnych jest przejrzystym sposobem 
pozwalającym na optymalną 

obserwację poszczególnych zwierząt i 
ich kontrolę. Podczas karmienia nie 
dochodzi do agresji. Łatwo dochodzi 
do sztucznego zapłodnienia.



Sektor loch prośnych
Nowoczesne systemy wygrodzeń dla loch prośnych

2. Utrzymanie w grupach z kojcami przeznaczonymi na żywienie/ odpoczynek
W kojcach przeznaczonych na 
żywienie/odpoczynek obsługa 

fermy ręcznie zamyka lub otwiera 
furtki za lochą. W przypadku 

otwartej furtki lochy mogą swobod
nie poruszać się w grupie.

Zalety
4 wszystkie zwierzęta mają   
 oddzielne miejsce żywieniowe,  
 przy którym mogą spokojnie  
 jeść paszę;
4	brak agresji podczas karmienia;
4	możliwość kontrolowania   
 każdej lochy nie tylko podczas  
 karmienia, ponieważ kojec   
 można zaryglować;
4	możliwość ręcznego karmienia  
 pojedynczych zwierząt przy   
 zastosowaniu karmienia na   
 sucho z dozownikami objętościo  
 wymi;
4	stosowane zarówno w centrum  
 krycia jak i w sektorze loch.

Widok sektora loch prośnych z kojcami przeznaczonymi na żywienie/ odpoczynek

Widok sektora loch prośnych z kojcami grupowymi i systemem żywienia na mokro

Utrzymanie grupowe loch poprawia 
ich dobre samopoczucie oraz 
kondycję. 

Firma Big Dutchman oferuje różne 
systemy wygrodzeń oraz zadawania 
paszy. 

Ważne jest, aby wybrany system 
pasował do Państwa fermy. 

Zalety
4 wszystkie zwierzęta jedzą   
 jednocześnie;
4 podczas karmienia rolnik może  
 bezproblemowo skontrolować  
 swój inwentarz;
4 zwierzęta nie potrzebują fazy  
 przyuczania do obsługi   
 systemu;
4 proste tworzenie grup zwierząt  
 o tej samej kondycji;
4 szerokość miejsca żywienio wego  
 na zwierzę 45  55 cm;
4 prosty rozkład kojców;
4 rozwiązanie korzystne cenowo.

1. Kojce grupowe – proste i tanie rozwiązanie



3. Utrzymanie grupowe w indywidualnych kojcach samozamykających “BD” i “Easy Lock”

Opracowane przez Big Dutchman 
indywidualne kojce samozamykające 
“BD” i “Easy Lock” zapewniają 
lochom zalety hodowli w grupach 
zgodnie z rytmem i warunkami życia 
właściwymi dla danego gatunku, a 
obsłudze fermy optymalne warunki 
pracy. Stosuje się je w sektorach 
krycia i sektorach loch prośnych. 

W obydwu systemach lochy mogą 
się swobodnie poruszać w grupie. 
Karmienie odbywa się jednak w 
kojcach indywidualnych. Dzięki temu 
każde zwierzę ma swoje miejsce 
żywieniowe i nic mu nie przeszkadza 
podczas jedzenia. 
Ma to następujące zalety:
4 wszystkie lochy jedzą równocześ nie  

 –> brak stresu podczas jedzenia;
4 ochrona przed innymi lochami –>  
 indywidualny kojec jako miejsce  
 odosobnienia;
4 możliwość kontroli każdej lochy  
 poprzez unieruchomienie pojedyn  
 czych osobników i całych grup;
4 komfort dla zwierząt i obsługi fermy.

Widok sektora loch prośnych z indywidualnymi kojcami samozamykającymi ”BD“

Zintegrowane drzwi do inseminacji Prosty dostęp do zwierząt 

Indywidualny kojec samozamykający “BD” otwarty – locha sama wchodzi i wychodzi z kojca    Kojec zamknięty: locha ma swobodny dostęp do koryta

Zalety indywidualnego 
kojca samozamykają
cego ”BD“
4 przód i drzwi kojca działają na  
 zasadzie wahadła;
4	 zintegrowane drzwi do inseminacji  
 –> prosta inseminacja i kontrola  
 prośności;
4	 otwarta konstrukcja kojca –>   
 dobra kontrola i dobry widok;
4	 możliwość obsługi indywidual nego  
 zamknięcia od przodu i od tyłu;
4	 możliwość zamknięcia całej   
 grupy (opcja);
4	 pionowe ustawienie prętów w  
 przedniej części kojca zmniejsza  
 ryzyko obrócenia się przede   
 wszystkim młodych loch w kojcu;
4	 gumowe amortyzatory dbają o  
 ciche zamykanie i otwieranie  
 kojca –> niskie natężenie hałasu;
4	 solidna, stabilna konstrukcja;
4	 dostępne w dwóch wersjach o  
 różnych szerokościach (650 i   
 700 mm).

Indywidualny kojec 
samozamykający ”BD“ 
Kiedy locha wchodzi to 
kojca zamyka się za nią 
furtka, która otwiera się, 
kiedy locha chce opuścić 
kojec. Inne zwierzęta nie 
mogą otworzyć tego 
kojca od zewnątrz. 



4. CallInnpro i CallMaticpro – sterowane komputerowo żywienie wywoływane
CallInnpro i CallMaticpro to systemy 
zadawania paszy dla loch prośnych w 
utrzymaniu grupowym. W tym systemie 
idealnie połączono zalety utrzymania 
zgodnie z rytmem i warunkami życia 

właściwymi dla danego gatunku oraz 
karmienia dostosowanego do każdego 
zwierzęcia. Sterowane komputerowo 
indywidualne karmienie oznacza zadanie 
ilości paszy, dostosowanej dokładnie do 

stanu lochy. Obydwa systemy idealnie 
nadają się zarówno do nowych chlewni 
jak i do moderni zo wanych starych 
chlewni. Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo w oddzielnej ulotce.

Indywidualny kojec samozamykający “Easy Lock” – locha wchodzi i wychodzi z kojca przez drzwi wahadłowe

Widok sektora loch prośnych ze sterowanym komputerowo żywieniem wywoływanym CallInnpro

Zalety kojca “Easy 
Lock”
4 locha wchodzi do kojca przez  
 drzwi wahadłowe;
4 prosta obsługa;
4 mało mechaniki;
4 specjalne drzwi do inseminacji  
 (opcja) ułatwiające kontrolę, np.  
 prośności;
4 możliwość regulowania szero  
 kości kojca (650 do 750 mm);
4 dobry stosunek ceny do   
 wydajności. 

Zalety CallInnpro
4 utrzymanie w grupach do maksy  
 malnie 64 loch na jedną stację; 
4 przeznaczone do żywienia na  
 sucho jednym rodzajem paszy;
4 bardzo dokładne dozowanie paszy;
4 wszystkie elementy koryta ze  
 stali szlachetnej;
4 oznaczanie kolorami (1 kolor, opcja);
4 pneumatyczne otwieranie i zamykanie  
 bramy wejściowej oraz klapy koryta;
4 zastosowano materiały dźwię  
 kochłonne –> niskie natężenie  
 hałasu w i wokół stacji;
4 niezawodne sterowanie za   
 pomocą BigFarmNet. 

Komputer do obsługi stacji 
CallMaticpro w korytarzu 

Komputer do obsługi stacji ma 
przejrzysty wyświetlacz, na którym 
wyświetlane są ważne informacje, jak 
np. liczba wejść do stacji, pobrana 
ilość paszy lub status lochy. Zaletą 
jest także fakt, że komputer do 
obsługi stacji nie musi znajdować się 
już bezpośrednio przy stacji, lecz 
można go zamontować także w 
korytarzu. Zapewnia to lepszą 

dostępność (strefa wolna od zwier
ząt), dzięki czemu bezproble mowo 
można wprowadzić wymagane 
ustawienia.



Kojce porodowe muszą zapewniać 
idealne warunki zarówno losze jak i 
prosiętom w pierwszych tygodniach 
ich życia. Firma Big Dutchman ma w 
tym zakresie do zaoferowania 
szeroką gamę produktów. 
System wygrodzeń jest elastyczny, 
ponieważ kojce mogą mieć dowolną 
długość i tym samym można ustawić 
każdą żądaną formę kojca. Ściany 
działowe mogą mieć wysokość 500 
lub 600 mm. 

Podłoga z tworzywa sztucznego 
zapewnia dobrą przepuszczalność 
odchodów oraz nie posiada ostrych 
narożników czy krawędzi. Można ją 
łatwo czyścić oraz w prosty sposób 
łączyć z zamkniętymi płytami, ruszta
mi żeliwnymi lub płytami grzewczymi 
dla prosiąt. W zależności od koncepcji 
chlewni dostępne są kojce porodowe 
zarówno proste jak i ukośne.

Sektor porodowy
Z kojcami porodowymi, systemem rusztów, gniazdem dla prosiąt i ogrzewaną strefą legowiskową

Samonośny kojec porodowy ukośny

Koryto uchylne

Kojec porodowy z 4 stopami z rusztem żeliwnym pod lochą 

Istotne cechy
4 wszystkie kojce porodowe mają  
 regulację szerokości i długości;
4 z drzwiami lub całkowicie otwierane;
4 zamocowane lub ustawiane   
 odboje ograniczają straty prosiąt  
 przez przygniecenie i umożliwiają  
 losze komfortowe leżenie;
4 kojce dostępne w wersjach   
 samonośnych lub z 4 stopami  
 dla dobrej stabilności;
4 niska przegroda kojca od strony  
 korytarza kontrolnego –> dobry  
 widok i kontrola zwierząt;
4 kojce dostępne z korytem uchyl  
 nym, dzięki czemu koryto można  
 łatwo i dokładnie wyczyścić (opcja).

Zalety CallMaticpro
4 utrzymanie w grupach do maksy  
 malnie 64 loch na jedną stację; 
4 przeznaczone do stosowania z  
 systemami żywienia na sucho  
 lub mokro; 
4 komputer sterujący na jedną stację;
4 automatyczna selekcja (opcja);
4 rozpoznawanie rui (opcja);
4 antena bluetooth jako mobilne  
 wsparcie zarządzania (opcja);
4 dowolnie programowalne krzywe  
 żywienia są przedstawiane graficz  
 nie na komputerze osobistym PC;
4 zarządzanie lochami;
4 oznaczanie kolorami (opcja);
4 praktyczne sterowanie za pomocą  
 BigFarmNet.

Widok sektora loch prośnych ze sterowanym komputerowo żywieniem wywoływanym CallMaticpro



Zadaszenie nad gniazdem dla prosiątKojec porodowy z 4 stopami z rusztem żeliwnym pod lochą i ogrzewanym gniazdem dla prosiąt

Swobodny kojec porodowy firmy BD z wygrodzeniem chroniącym prosięta –> większa swoboda poruszania się dla lochy

Istotne cechy
4 minimalny wymiar kojca 2 x 2,6 m  
 –> 2,5 m2 na lochę;
4 przenośne wygrodzenie chroniące  
 prosięta z 4 stopami zapewnia  
 dużą swobodę poruszania dla lochy  
 –> utrzymanie zgodnie z rytmem  
 i warunkami życia właściwymi  
 dla danego gatunku;
4 unieruchomienie lochy w okresie  
 okołoporodowym zmniejsza   
 ryzyko strat wśród prosiąt;
4 specjalnie ukształtowane drzwi  
 wygrodzenia chroniącego prosięta  
 umożliwia pomoc podczas porodu;
4 przemyślana konstrukcja –>   
 proste otwieranie i zamykanie;
4 element boczny wygrodzenia  
 chroniącego prosięta spełnia  
 równocześnie funkcję kabłąka  
 chroniącego przed położeniem  
 się lochy –> ochrona prosiąt;
4 możliwość ustawienia gniazda  
 dla prosiąt w obszarze głowy  
 lochy –> kontakt wzrokowy lochy  
 z prosiętami;
4 elastyczny system podłogowy. 

Swobodny kojec porodowy firmy BD: 
aby sprostać szczególnym wymaga
niom utrzymania zgodnie z rytmem i 
warunkami życia właściwymi dla 
danego gatunku firma Big Dutchman 
opracowała specjalny swobodny kojec 
porodowy. Składa się on z wygrodzenia 

chroniącego prosięta, gniazda dla 
prosiąt/ogrzewanej strefy legowisko
wej, systemu podłogowego i prze
grody. W okresie okołoporodowym 
oraz podczas oproszenia wygrodze
nie chroniące prosięta jest zamykane. 
Dzięki temu obsługa fermy ma dobry 

widok podczas porodu, a prosięta są 
bezpieczne. Po oproszeniu wygro
dzenie chroniące prosięta jest otwie
rane, a locha może swobodnie 
poruszać się po kojcu. 

W naszej ofercie posiadamy dla 
prosiąt zadaszenie nad gniazdem. 
Przednia część jest podnoszona, co 
umożliwia kontrolę prosiąt. W części 
tylnej znajduje się otwór, w którym 
można zainstalować lampę grzewczą 
albo, kiedy nie jest ona już potrzebna, 
pokrywę zamykającą. 



Odchowalnia prosiąt
Systemy utrzymania i zadawania paszy
Kojce w odchowalni prosiąt firmy Big 
Dutchman są wyposażone w całości 
lub częściowo w system podłogowy z 
tworzyw sztucznych, który jest przy
jazny dla zwierząt oraz chroni je przed 
poślizgiem. Zaokrąglone krawędzie 
chronią prosięta przed skaleczeniami. 
Optymalny stosunek szczelin zapew nia 
dobrą przepuszczalność odchodów i 
utrzymuje podłogę w czystości. 

Wspomaga to zdrowotność prosiąt. 
Ruszty dostępne są w dwóch wiel koś
ciach, a poza tym oferujemy ruszty z 
maksymalnie 10 % udziałem szczelin. 
System podłogowy montuje się prosto 
i szybko, charakteryzuje się on długą 
żywotnością. W razie potrzeby istnieje 
możliwość zintegrowania z płytami 
grzewczymi, które wykonane są z wyso
kiej jakości polimerbetonu, tworzywa 

sztucznego lub tworzywa wzmacnia nego 
włóknem szklanym. Płyty te zasilane są 
albo ciepłą wodą albo elektrycznie. 
System wygrodzeń składa się ze ścianek 
z tworzywa sztucznego, które można 
elastycznie montować i które mają 
dowolne wymiary. Okucia drzwi oraz 
słupki są wykonane ze stali szlachetnej.
Można stosować systemy zadawania 
paszy zarówno na sucho jak i na mokro.

Kojec w odchowalni prosiąt z PigNicJumbo

Kojec w odchowalni prosiąt z systemem 
sterowanym za pomocą czujników HydroMix

Kojec grupowy z MultiPorc

Kojec w odchowalni prosiąt z systemem karmienia na mokro HydroAir

W przypadku zastosowania systemu 
karmienia na sucho DryRapid odcho
walnię można idealnie wyposażyć w 
automaty paszowe firmy Big Dutchman.

W przypadku zastosowania karmienia 
na mokro stosuje się systemy HydroAir 
lub sterowany za pomocą czujników 
system HydroMix.
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazylia: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rosja: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azja: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

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

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

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 7
62080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 896 28 00
fax 61 816 44 51
email: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl


