
System PEF
Rozbijanie ścian komórkowych kiszonki z kukurydzy w 

celu uzyskania zdrowej i bogatej w błonnik paszy dla świń

nOWY!










Technologia PEF – czyni kiszonkę z całych roślin kukurydzy strawną dla świń!
Nowy system PEF opracowany przez 
firmę Big Dutchman pozwala hodow com 
karmić swoje zwierzęta kiszonką z kukurydzy.
Z uwagi na swoje właściwości dietetyczne 
błonnik jest istotnym składnikiem pasz. 
Zawartość włókna surowego na poziomie 
od 3,5 do 4,5 % w paszy przeznaczonej 
do tuczu końcowego (wartość średnia) 
przy zawartości suchej masy w wysokości 

88 % poprawia zdrowie i kondycję zwier
ząt. Nie jest to bynajmniej nowe odkrycie, 
jednakże często w praktyce występują 
trudności z uzyskaniem niedrogiej paszy 
dla trzody charakteryzującej się zarówno 
odpowiednim poziomem białka, jak i 
zawartością energii, a przy tym opty mal
ną ilością włókna surowego w dawce. 
Dzięki systemowi PEF firma Big Dutchman 

oferuje swoim klientom możliwość 
podawania podczas tuczu końcowego 
paszy o zawartości kiszonki z całych 
roślin kukurydzy, w udziale do 15 % w 
recepturze (w przypadku korzystania z 
systemu karmienia na mokro). Nasi 
eksperci szczegółowo doradzą Państwu 
dobór rozwiązania optymalnie dosto
sowanego do indywidualnych potrzeb.

Zasada działania systemu PEF
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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

Zalety
4 Pasza o odpowiedniej zawartości błonnika  
 ma dobroczynny wpływ na przewód  
 pokarmowy –> rozwój pozytywnej flory  
 bakteryjnej, spokojniejsze zwierzęta;
4 Ograniczenie rozwoju bakterii   
 patogennych E. coli;

4 Mniejsze zużycie antybiotyków;
4 Kiszonka z całych roślin kukurydzy jest  
 stosunkowo tania, jednocześnie zapew  
 niając znacząco lepsze wykorzystanie  
 gruntów i dużo wyższą wydajność masy  
 z 1ha niż kukurydza na ziarno czy CCM;

4 Istnieje możliwość doposażenia już  
 istniejących systemów żywienia na  
 mokro w instalację PEF;
4 Niewielkie wymagania pod względem  
 kosztów eksploatacji i konserwacji;
4 Krótki okres amortyzacji.

Skrót PEF oznacza Pulsacyjne Pola Elek
tryczne. Impulsy wysokiego napięcia są 
przepuszczane przez rozdrobnioną 
kukurydzę, dzięki czemu staje się ona 
strawna dla świń.
Rozdrobniona kukurydza jest najpierw 
mieszana z wodą w mieszalniku wstęp
nym . Cała mieszanka przechodzi następ
nie przez specjalny rozdrabniacz . 
Powstała w ten sposób papka staje się 
doskonałym komponentem do karmienia 
na mokro. W momencie zapotrzebowania 
na składnik , jest on na bieżąco podda wany 
właściwej obróbce przez system PEF , 
a następnie niezwłocznie transportowany 
do zbiornika mieszającego . Całość 
procesów jest w pełni zautomatyzo wana 
i zintegrowana z komputerem sterują cym 
żywieniem na mokro. Tak przygotowana 
pasza jest gotowa do podania świniom.

Świeżo rozdrobniona kiszonka z kukurydzy Kiszonka rozmieszana z wodą wewnątrz 
mieszalnika wstępnego

Papka z kiszonki (zmielona) wewnątrz mieszal
nika wstępnego
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