Pekino
Przyjazne dla zwierząt – idealne poidło miseczkowe dla kaczek

Pekino – dodatkowe źródło wody, poprawiające dobrostan
Pekino to poidło dla kaczek opracowane
przez Big Dutchman we współpracy
z Uniwersytetem w Osnabrück i do
świadczonymi praktykami. Spełnia ono
biologiczne wymagania kaczek odnośnie
sposobu pobierania wody. Poidło nie
tylko zapewnia znakomity dostęp do
wody, lecz również ze względu na

specjalną formę pozwala na przepłukanie
otworów dziobowych oraz zanurzenie
całej głowy w poidle. Gwarantuje to
prawidłowe utrzymanie zdrowotności
i pozwala na osiąganie jak najlepszych
wyników produkcyjnych. Co więcej
kaczki są w stanie przejawiać swoje
naturalne zachowania, takie jak kąsanie,

napinanie się i czyszczenie.
Poidło Pekino jest instalowane jako
dodatkowe źródło wody do konwen
cjonalnych poideł smoczkowych. 		
W przypadku zastosowania rusztów
z tworzywa sztucznego, linie poideł
powinny być zainstalowane nad
rusztami.

Pekino umożliwia kaczkom optymalne pobieranie
wody

Przezroczysty prototyp poidła w kształcie lejka, ukazuje, jak głęboko kaczki mogą zanurzyć dziób
(oczyszczanie otworów nosowch) i głowę (oczyszczanie oczu)

Zalety
✔	
poidło miseczkowe z głęboką i lejko
watą miską, optymalnie dostoso
wane do biologicznych potrzeb
kaczek, dostarcza wodę w sposób
właściwy dla tych ptaków;
✔	
dzięki ruchomemu wahadełku
kaczka sama zapewnia odpowiedni
dopływ wody;
✔	
znaczne zmniejszenie strat wody
w wyniku przepełnienia poidła,
dzięki zastosowaniu specjalnej
rynny do odpływu nadmiaru wody;

✔	
spełnione są wymagania artykułu
11 ustęp 2, pt. „Rekomendacja
dotycząca kaczek domowych”
Zalecenia Rady Europy.
Kaczka ma dostęp do wody w ilości wystarczającej aby rozprowadzić ją po upierzeniu
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✔	
poidło Pekino przyczynia się do
utrzymania zdrowotności kaczek;

