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Chów stad rodzicielskich brojlerów – przekonujące i kompletne 
rozwiązania dla bezpiecznej produkcji jaj wylęgowych
Niezbędnymi warunkami dla nowo
czesnego i efektywnego chowu 
stad rodzicielskich brojlerów jest 
odpowiedni budynek, perfekcyjne 
wyposażenie oraz wiedza fachowa. 
Big Dutchman dzięki szerokiej 
palecie produktów oraz zdobytemu 
doświadczeniu służy Państwu pomocą!

Najważniejsze części wyposażenia 
tworzą:
4 właściwy system żywienia i  
 pojenia dla kur i kogutów
4 dokładny system ważenia
4 perfekcyjne gniazdo z rusztami
4 optymalny system zbioru jaj

Nasi przedstawiciele doradzą Pań
st wu i pomogą znaleźć kompletne 
rozwiązanie, które pozwoli stworzyć 
warunki do chowu zdrowych kur i 
kogutów oraz zapewni wysokie 
zapłodnienie i stabilną nieśność.

Stada rodzicielskie brojlerów wyma
gają specyficznego wyposażenia 
budynków i techniki żywienia. Ma 
to związek z tym, iż chów tych 
ptaków polega w znacznej mierze 
na szybkim przyroście wagi, a tym 
samym genetycznie zaprogramo wa nej 
zdolności do szybkich przyrostów 
wagi, a nie na ilości zniesionych jaj. 
Oznacza to, że kury i koguty nie są 
zbyt ciężkie, tak aby utrzymywały 
przez cały okres nieśności równie 

wysoki poziom nieśności oraz 
zapłodnienia.
Wyposażenie budynku (żywienie, 
pojenie, gniazda i ruszta) oraz opty
malne uporządkowanie poszczegól
nych systemów jest decydujące dla 
efektywnej produkcji jaj zarodowych. 
Poniższe punkty są szczególnie ważne:
4	właściwy koncept żywienia
4 prosty dostęp do gniazd
4 wystarczająca przestrzeń ruchowa
4	właściwa wielkość i wysokość  

 rusztów
4	krótka droga toczenia jaj i ich  
 delikatny transport
4	zastosowanie wysokiej jakości  
 materiałów dla optymalnej higieny
W zależności od poszczególnych 
elementów – łańcucha paszowego 
lub karmideł, gniazda grupowego 
lub pojedynczego itp. – istnieją 
różne koncepcje, które sprawdziły 
się w praktyce.

K O N C E P C J A  K U R N I K A

Centralne położenie gniazd i rusztów
Centralne ułożenie gniazd i rusztów 
jest najbardziej rozpowszechnioną w 
Europie koncepcją dla stad rodziciel
skich brojlerów. Na rusztach w odleg
łości ok. 60 cm przed gniazdami 

znajdują się linie pojenia. Po lewej i 
prawej stronie od rusztów zostają 
zainstalowane podwieszane lub 
stojące łańcuchowe linie paszowe. W 
zależności od szerokości kurnika 

dodatkowy obieg paszociągu może 
być zainstalowany na ruszcie. Wzdłuż 
ścian bocznych powinny się znajdo wać 
osobne linie paszowe dla kogutów.


Legenda
automatyczne gniazda grupowe
kanał na pomiot z rusztem plastikowym
poidła smoczkowe
stojący paszociąg łańcuchowy
podwieszany paszociąg łańcuchowy
oddzielne żywienie kogutów





























 






Gniazda z rusztami pod ścianami bocznymi

Gniazdo z ręcznym zbiorem jaj bez rusztów

Rozmieszczenie gniazd wzdłuż obu 
ścian bocznych kurnika jest roz pow
s zechnione w Ameryce Północnej i 
Południowej oraz w Azji. Na rusztach 

znajdują się zarówno linie pojenia 
jak i podwieszane lub stojące 
paszociągi łańcuchowe. Alterna tyw
nie można zastosować paszociąg 

ReproMatic z karmidłami. Osobne 
linie do karmienia kogutów 
umieszcza się w środku na ściółce.

Dla mniejszych kurników dobrą 
alternatywę stanowią gniazda z 
ręcznym zbiorem jaj, bez rusztów. 
Poidła smoczkowe i łańcuchowy 

zasyp paszy (podwieszany lub 
stojący) są usytuowane na całej 
długości kurnika. Linie paszowe dla 
kogutów można umieścić w środku, 

pomiędzy gniazdami. W tym 
miejscu odbywa się również 
transport jaj wylęgowych.



Legenda
gniazda z ręcznym 
zbiorem jaj
wózek do trans portu 
jaj wylęgowych
poidła smoczkowe
stojący paszociąg 
łańcuchowy 
podwieszany paszo
ciąg łańcuchowy 
oddzielne żywienie 
kogutów













Legenda
automatyczne gniazdo pojedyncze z 
dwoma bocznymi taśmami zbioru jaj
automatyczne gniazdo pojedyncze z 
centralną taśmą zbioru jaj

ruszty i kanał na pomiot
poidła smoczkowe
paszociąg łańcuchowy, podwieszany

podwieszane poidła smoczkowe
osobne linie paszowe dla kogutów
silos dzienny ważący pasze













S Y S T E M Y  P A S Z O W E  I  P O J E N I A

Ważne części składowe paszociągu łańcucha

Dostarczanie paszy za pomocą łańcucha paszowego Champion
Prędkość zasypu 36 m/min

Już w 1938 roku firma Big Dutchman 
wprowadziła na światowy rynek 
pierwszy automatyczny paszociąg 
łańcuchowy. Dzięki swojej mocnej i 
prostej konstrukcji potwierdził on 
swoją wartość. Podstawowa 
koncepcja – kosz zasypowy, napęd, 
narożnik, korytko i łańcuch paszowy 
Champion – pozostały. Cały system 
jest jednak stale udoskonalany i 
dopasowywany do wymagań 

nowoczesnego chowu stada 
rodzicielskiego brojlerów. Przede 
wszystkim zwiększono prędkość 
zasypu paszy do 36 m/min przy 
jednoczesnym równomiernym 
zasypie paszy w korycie. 
Tylko dzięki takiemu szybkiemu 
zasypowi paszy możliwe jest efek
tywne osiągnięcie kontrolo wanego 
żywienia stad rodzicielskich 
brojlerów.

Napęd 
4 prędkość łańcucha: 36m/min;
4 moc silnika: 1,1 / 1,5 lub 2,2 kW 
w zależności od długości łańcucha;
4 dostępny: jedno lub dwutorowy;
4 proste ustawienie wysokości dla  
 paszociągu stojącego.

Narożnik 90°
4 hartowana szyna prowadząca;
4 niewymagające smarowania  
 łożysko z tworzywa sztucznego;
4 mocna obudowa ze zdejmowaną  
 pokrywą;
4 duża niezawodność, minimalne  
 zużycie i nakład konserwacji.

Korytko paszowe z ogranicznikiem
4 wersja podwieszana lub stojąca;
4 ogranicznik: dostarczany w  
 różnych wersjach;
4 minimalne straty paszy;
4 złączki koryt zapewniają całko wicie  
 proste ustawienie koryt w linii prostej

Zalety
4 wysoka prędkość zasypu –>  
 szybkie i równomierne rozdzie  
 lenie paszy w całym kurniku;
4 duża prędkość zasypu –> 1,5 t/h;
4 podwieszany paszociąg po  
 karmieniu można podciągnąć  
 do góry –> więcej miejsca dla  
 ptaków;
4 proste i dokładne czyszczenie  
 po rzucie;
4 niewielkie koszty konserwacji;
4 trwały system, długa żywotność.

Pierwszy automatyczny system karmienia 
łańcuchowego w USA 1938 rok



Karmidło FluxxBreeder Rozkład paszy w karmidle FluxxBreeder

Kurnik stada rodzicielskiego brojlerów podczas karmienia: paszociąg łańcuchowy podwieszany

Kurnik ekologiczny stada rodzicielskiego brojlerów: łańcuch paszowy w pozycji stojącej

Zalecane wartości przy użyciu 
żywienia łańcuchowego:

Gęstość obsady (ptaki/m2):  4,5  6,5
Sposób żywienia:               kontrolowane
Liczba ptaków/m koryta:  13
Il. cm/stronę koryta/ptaka:  15
Ilość paszy/ptaka/dzień w g:  130  185

ReproMatic i FluxxBreeder
System żywienia z karmidłami dla stada rodzicielskiego brojlerów

ReproMatic jest systemem z kar
midłami przeznaczonym wyłącznie 
dla stad rodzicielskich brojlerów i 
łączy ze sobą systemy paszociągu 
łańcuchowego z karmidłami. Otwarte 
korytko paszowe służy do transportu 
paszy. Ptaki pobierają paszę ze 
specjalnie zaprojektowanego kar
midła FluxxBreeder z 16 miejscami 
żywienia. Zintegrowany reduktor 
pozwala na dozowanie małych ilości 
paszy tak, że wszystkie karmidła w 
jednym obiegu paszociągu są 
napełniane szybko i jednocześnie.

• przy karmieniu kontrolowanym  
 obieg nie powinien trwać dłużej  
 niż 3 do 5 minut;

• w przypadku napędu 36 m/min  
 polecamy sterowanie czasem z  
 programem sekundowym; 

• na każdy dodatkowy narożnik  
 należy zredukować długość  
 łańcucha o 12,50 m;

• przy silnikach 1 fazowych, dla  
 paszociągów stojących na ściółce  
 należy zredukować długość   
 łańcucha o 30 %.



 1 obieg – 1 kierunek 2 obiegi – 2 kierunki

Instrukcja planowania właściwej instalacji paszociągu łańcuchowego z karmidłami

Typ paszociągu MPF Mini / RPM MPF Mini / RPM MPF MPF
 1 linia 2 linie 1 linia 2 linie

Paszociąg* (litry) 50 70 110 150
Zastosowanie MPF* (litry)   258 305
Zastosowanie Mini* (litry) 240 240  
Nogi ¡	 ¡	 - -

* 100 litrów odpowiada ok. 65 kg paszy  -   standardowe wyposażenie  ¡   wyposażenie dodatkowe

Zalety
4 kury ustawiają się wokół karmideł  
 –> 50% więcej ptaków na mb  
 paszociągu ReproMatic w porów  
 naniu z tradycyjnym paszociągiem  
 łańcuchowym;

4 specjalny ogranicznik tylko dla  
 kur, z możliwością ustawienia 11  
 pozycji szerokości oraz dodatkowo  
 4 poziomy ustawienia wysokości;
 –> 44 możliwości ustawień
 –> łatwy dostęp do paszy dla piskląt  
  jednodniowych i dorosłych ptaków
 –> odpowiedni dla wszelkiego  
  typu ras
 –> brak dostępu do paszy dla kogutów;

4 płaska misa karmidła pozwala na  
 dobry rozkład paszy w karmidle;

4 dobre oświetlenie karmidła; dzięki  
 otworom w górnej części kury  
 dobrze widzą paszę;

4 wysoko zawieszany paszociąg i  
 obracające się karmidła pozwalają  
 ptakom na dużą swobodę ruchów;

4 duża wydajność transportu paszy 2t/h;

4 otwarte korytko paszowe ułatwia  
 kontrolę paszy, konserwację i  
 czyszczenie.

Kurnik dla stada rodzicielskiego brojlerów: zastosowano paszociąg ReproMatic z karmidłami

Za pomocą adaptera karmidło FluxxBreeder 
można podłączyć do rury Augermatic

Kury ustawiają się wokół karmidła – 16 miejsc 
do karmienia

Informacje na ten temat znajdą 
Państwo w oddzielnym prospekcie 
dotyczącym systemów karmienia.

1 obieg = maks. 150 m 1 obieg = maks. 150 m 1 obieg = maks. 150 m 1 obieg = maks. 150 m

1 obieg = maks. 300 m



Oddzielne karmienie kogutów
za pomocą karmideł MalePan

Poidła
ze stali szlachetnej: smoczki Top lub 100 ml smoczki wkręcane

Właściwe karmienie kogutów jest 
decydujące dla wysokiego poziomu 
zapłodnienia oraz dobrej jakości 
piskląt. Oddzielne karmienie 
kogutów gwarantuje, że otrzymują 
one określoną ilość paszy. Aby 
zapewnić im wystarczające 
zaopatrzenie w niezbędne składniki 
odżywcze, można zastosować 
specjalną recepturę karmienia.
Rura transportowa ze spiralą 
(Augermatic) transportuje paszę  
do karmideł. Linia karmienia jest 
podnoszona tak wysoko, aby 
koguty nie mogły dosięgnąć 
karmideł.

MalePan (Ø 330 mm)
4 5ramienny grill
4 odpowiedni dla 5 do 9 kogutów
4 z ogranicznikiem lub bez   
 ogranicznika dostępu
4	 pewne, stabilne połączenie z rurą

MalePan Plus (Ø 330 mm)
4 z misą z przegrodami
4 wkładka dozująca wewnątrz  
 karmidła –> szybkie, jednoczesne  
 i równomierne napełnienie  
 wszystkich karmideł

Dla stad rodzicielskich brojlerów 
Big Dutchman posiada smoczki Top 
lub 100 ml smoczki wkręcane. 
Należy kalkulować ok. 10 ptaków 
na smoczek. Jednoramienne 
miseczki gromadzą rozpryskiwaną 
wodę, nie przeszkadzając ptakom w 
piciu.
Przy wiszących liniach pojenia 
stosuje się drut zapobiegający 
siadaniu ptaków na linii. Podwójny 
drut w zupełności zapobiega 
siadaniu ptaków na linii pojenia. 
Linie pojenia powinno się sytuować 
przed gniazdem.
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G N I A Z D A  I  U S U W A N I E  P O M I O T U

Zalety
4 zastosowanie wysokojakościowych  
 materiałów, perforowana mata w  
 gnieździe z tworzywa sztucznego  
 –> wysoka akceptacja gniazda;
4 głębokość gniazda 47 cm –>   
 krótka droga toczenia jaj;
4 przemyślana konstrukcja gniazda  
 bez drewna –> optymalna higiena  
 i czyszczenie;
4 dwuczęściowy i lekki dach gniazda  
 –> dobra kontrola gniazda i taśmy  
 zbioru jaj;
4 stabilny dach gniazda z tworzywa  
 sztucznego –> nie ma zagrożenia  
 korozją;
4 kanał do jaj dostępny w 2 szero  
 kościach: 400 lub 500 mm oraz z  
 podzieloną taśmą (2 x 200 mm).

Relax to nowe, automatyczne gru po
we gniazdo zaprojektowane ostatnio 
przez Big Dutchman specjalnie dla 
stad rodzicielskich brojlerów.
Tylna ściana gniazda zamyka gniazdo 
automatycznie po fazie nieśności. W 
ten sposób gniazdo pozostaje czyste 
a kury w nim nie śpią.
System zatrzaskowy, prawie bez 
śrub, umożliwia szybki montaż.

Dzięki gniazdom Relax, Colony 2+, 
NXB i systemom ręcznego zbioru 
jaj mamy dla Państwa zawsze 
właściwe rozwią zanie. Przy plano
waniu powinny być wzięte pod 
uwagę następujące wymagania:

4 wysoka akceptacja gniazda;
4 wysoki poziom higieny;
4 krótka droga toczenia jaj i   
 delikatny transport;
4 łatwa kontrola gniazd i taśmy  
 zbioru jaj;

4 zapobieganie spaniu i wysiady  
 waniu jaj w gnieździe.
Zintegrowany z gniazdami kanał na 
pomiot z rusztem plastikowym popra wia 
higienę w kurniku, gdyż większość 
pomiotu zbiera się właśnie tutaj. 

Typ 400 500

Długość (m) 2,41 2,41
Szerokość (m) 1,45 1,55
Wysokość całkowita (m) 1,76 1,79
Długość gniazda/sekcji (m) 1,20 1,20
Szer. maty w gnieździe (cm) 46,8 46,8
Głębokość gniazda (cm) 47 47
Szerokość taśmy do jaj (mm) 400 500

Liczba ptaków/gniazdo
 rasa lekka 240 240
 rasa ciężka 220 220

Relax
Gniazdo grupowe z dwuczęściowym dachem i systemem zamykania

Dwuczęściowy dach gniazda jest łatwy do otwarcia

Codzienna kontrola gniazda przez łatwe otwarcie dachu, możliwe także za pomocą windy

Prosta kontrola taśmy zbioru jaj

H* dostępne o dowolnej wysokości



Zalety
4 zastosowanie wysokojakościowych  
 materiałów, perforowana mata w  
 gnieździe z tworzywa sztucznego;
4 wysoka akceptacja gniazda;
4 uchylna mata zamyka gniazdo  
 na noc –> kurz opada z maty  
 gniazda, pozostawiając je czyste;
4 głębokość gniazda 53 cm;
4 przemyślana konstrukcja bez  
 elementów drewnianych –>   
 optymalna higiena i czyszczenie;
4 podnoszony dach –> dobra kontrola  
 gniazda i taśmy do zbioru jaj;
4 szerokość kanału do zbioru jaj:  
 500 mm;
4 dostarczane jako gniazdo przy  
 ścianie lub podwójne.

Colony 2+ gniazdo przy ścianie podwójne gniazdo

Długość (m) 2,41 2,41
Szerokość (m) 0,80 1,53
Wysokość (m) 1,85 1,82
Długość gniazda/przedziału (m) 1,20 1,20
Szerokość maty w gnieździe (cm) 46,8 46,8
Głębokość gniazda (cm) 53 53
Szerokość taśmy do jaj (mm) 245 500

Liczba ptaków/gniazdo
 rasa lekka 120 240
 rasa ciężka 110 220

Colony 2+
Gniazdo dla stad rodzicielskich z ruchomą podłogą

NXB
Automatyczne gniazdo dla pojedynczego ptaka z systemem zamykania

Podnoszona podłoga automatycznie zamyka gniazdo na noc – nie pozwala spać kurom w gnieździe

Widok kurnika z gniazdami NXB i wzdłużnie ułożonym kanałem pomiotu

Gniazdo NXB jest przeznaczone dla 
pojedynczych ptaków stada rodziciel
skiego brojlerów. Każda kura ma do 
dyspozycji oddzielne gniazdo, w 
którym może spokojnie składać jaja. 
Ściany oddzielające gniazda z 
tworzywa sztucznego mogą zostać 
dodatkowo otwarte. Perforowana 
mata gniazda ma dobry efekt 
samooczyszczania i jest łatwa w 
montażu i demontażu. Metalowy 
dach gniazda umożliwia kontrolę i 
łatwy dostęp do taśmy zbioru jaj. 
Wejście do gniazd zamykane jest na 
noc rurą, uniemożliwiając kurom 
spanie w gniazdach.

Colony 2+ również jest gniazdem 
odpowiednim dla stad rodzicielskich 
brojlerów, które wyróżnia dwudzielna 
unoszona podłoga. Przed zamknię ciem 
gniazda na noc, wszystkie jaja staczają 
się na taśmę do ich zbioru, a podłoga 

zamyka otwór gniazda. Zapobiega to 
pozostawaniu jaj w gnieździe i usuwa 
kury, które próbowałyby w nim spać. 
Ponadto kurz gromadzący się w ciągu 
dnia na macie spada do kanału na 
pomiot, co zwiększa higienę w gnieździe.



859
339

59
7

16
3

23
9

928
339

54
4

18
8

21
6

859
339

59
7

16
3

23
9

928
339

54
4

18
8

21
6

Kanał do pomiotu z rusztami z tworzywa sztucznego
Elastyczny w budowie, dostosowany do każdego typu budynku

Specjalnie opracowane przez Big 
Dutchman ruszty z tworzywa sztucz
nego mają następujące zalety:
4 delikatne i antypoślizgowe
 –> stabilne dla ptaków, możliwe  
  zapłodnienie
 –> zdrowe stopy
4 brak ostrych krawędzi i kątów
 –> brak niebezpieczeństwa zranienia
 –> brak uszkodzeń mięśni piersiowych
4 zintegrowana grzęda w formie  
 podwójnej kładki –> maksymalny  

 komfort grzędowania
4 niewielka powierzchnia podobnie  
 jak w siatce podłogowej
 –> pomiot przelatuje przez kratkę
 –> ruszt pozostaje czysty w trakcie  
  rzutu 
4 powierzchnie rusztów nie stykają się
 –> brak siedliska dla ptaszyńca i  
  innego robactwa
 –> dokładne i łatwe czyszczenie
4 prosty i szybki montaż

Aby poprawić higienę w kurniku, 
należy wyposażyć część kurnika w 
kanał do pomiotu (najlepiej z two
rzywa sztucznego). Pomiot będzie 
tam składowany w okresie chowu a 
następnie po rzucie usunięty.

Właściwe ustawienie (szerokość i 
wysokość) kanału jest bardzo ważne, 
aby kury bez problemu z obszaru 
ściółki poprzez kanał pomiotu miały 
dojście do gniazda.

Zalecenia wynikające z praktyki:
 wysokość rusztu przy naskoku:  
 450 do 550 mm
 kąt: 5°

NXB Typ 1 Typ 2

Długość/sekcja (m) 2,44 2,44
Wysokość (mm) 597 544
Głębokość gniazda (mm) 339 339
Szerokość gniazda (mm)
 10 gniazd 244 244
   9 gniazd 271 271
   8 gniazd 304 304
Wysokość gniazda (mm) 239 216
Wysokość wejścia (mm) 163,5 188

Zalety
4 automatyczne gniazdo dla   
 pojedynczego ptaka z 10, 9 lub  
 8 gniazdami na stronie;
4	 perforowana mata w gnieździe  
 z tworzywa sztucznego –>   
 wysoka akceptacja gniazda;
4 NXB dostępne w 3 różnych  
 szerokościach –> odpowiednie  
 dla każdej rasy;
4 podnoszony dach gniazda –>  
 dobra kontrola zbioru jaj;
4 podłoga gniazda i dolna kon  
 strukcja pokryta cynkiem i   
 aluminium –> wysoka ochrona  
 przed korozją;
4 w trakcie prac serwisowych  
 można podciągnąć gniazda do  
 góry –> dokładne czyszczenie.

W zależności od rasy należy planować do 5,5 
ptaka na gniazdo.

Gniazdo NXB – ściany oddzielające z tworzywa 
sztucz nego

Typ 2: z bocznym zbiorem jaj

Taśma i kanał do pomiotu w kurniku ekologicznym

Typ 1: z centralnym zbiorem jaj



Z B I Ó R  J A J

EggSort
Stół do delikatnego zbioru jaj

EggTrax
Wzmocniony napęd taśmy zbioru jaj – delikatne przekazywanie jaj z taśmy wzdłużnej na poprzeczną

EggSort zapewnia niezwykle delikat ny 
transport jaj, ponieważ praktycznie 
nie ma miejsca przekazywania jaj. 
Taśma wzdłużnego zbioru jaj bieg
nie wzdłuż stołu tak, że dodatkowe 
napędy nie są wymagane.
4 idealne do ręcznego zbioru jaj;
4 prędkość napędu w standardzie  
 2,6 m/min, opcja z płynną regu  
 lacją VarioSpeed;
4 dostarczany do taśm o różnych  
 szerokościach (2 x 200, 245, 400 i  
 500 mm);
4 zintegrowane szczotki zapewniają  
 czystą taśmę do jaj;
4 wytrzymałe i całkowicie ocynko  
 wane wykonanie –> długa   
 żywotność.

EggTrax zapewnia pewne i deli katne 
przekazywanie jaj z taśmy wzdłużnej 
na poprzeczną. Wzmocniony napęd 
pracuje z prędkością 2,6 m/min i 
jest dostępny dla taśm o różnych 
szerokościach: 245, 350, 400 i 500 mm.
Nowo opracowana jednostka prze
kazująca jaja posiada następujące 
zalety:
4 naciągnięte cienkie druty ze stali  
 szlachetnej (opcja) zapewniają  
 delikatne przekazywanie jaj i  
 jednocześnie usuwają pióra, kurz  
 i stłuczki, które spadają między  
 drutami;
4 górne palce gumowe lekko   
 dociskają jaja, co zapewnia ich  
 kontrolowane przekazywanie na  
 przenośnik poprzeczny;
4 zintegrowana szczotka oczyszcza  
 jajka;
4 urządzenie może być wyjmowane  
 jedną ręką i można je łatwo czyścić  
 myjką wysokociśnieniową

jednostka przekazująca

Dwuczęściowa taśma do jaj z 
trójkątnymi otworami
–> duża ilość otworów zapewnia  
 czyste jajka
–> trzypunktowy styk gwarantuje  
 stabilność jaj na taśmie

naciągnięte druty ze 
stali szlachetnej

pręty pionowe



Stada rodzicielskie brojlerów
Pewna i efektywna produkcja jaj wylęgowych
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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 16 2108 5300 · 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 (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@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 International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

W A Ż E N I E  P A S Z Y

Silos do dziennego zasypu paszy z wagą FW99Waga paszowa Autolimit

Waga tarczowa Karmienie docelowe za pomocą wagi paszowej

W chowie stad rodzicielskich brojlerów 
bardzo ważne jest kontrolowane 
żywienie. Oznacza to, że zwierzęta 

otrzymują dzienną dawkę, która opty
malnie zaspokaja ich potrzeby ale nie 
pozwala im nadmiernie zwiększyć 

masy. Niezbędnym do tego jest 
dokładne ważenie paszy. Big Dutchman 
oferuje Państwu różne rozwiązania.

W przypadku silosu dziennego należy 
założyć największą ilość paszy 
dziennej (180g/ptaka w ciągu dnia). 
Równocześnie należy zaplanować 
wydajność przenośnika spiralnego 

FlexVey (0,5 do 4,5 t/h) i wydajność 
wagi paszowej FW 99 (2 do 7 t/h) 
oraz zsynchronizować    
ich działanie. 

Przy karmieniu docelowym dozuje się 
każdorazowe ilości paszy poprzez 

zawory, które zasypują pojemniki 
paszowe.

silossilos dzienny

waga 
paszowa

siloswaga paszowa

Żądana dzienna dawka paszy zostaje 
ustawiona na wadze Autolimit (mecha
niczne lub elektroniczne ustawienie) 
a następnie napełnia się zbiornik do 
ważenia (1250 L lub 1850 L).

Proste i pewne ważenie paszy do 
oddzielnego karmienia kogutów 
gwarantuje zastosowanie mechanicz
nej wagi z czujnikiem.

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


