Kocatartás
Tartási és takarmányozási rendszerek

Modern, állatbarát tartási és takarmányozási rendszerek kocáknak
A modern kocatartásban az istálló berendezése döntő
szerepet játszik a gazdasági siker elérésében.
A Big Dutchman képes a jövőorientált tervezéssel és a
gyakorlatban továbbfejlesztett tartási és takarmányozási
rendszerekkel minden vevőnek a legmegfelelőbb

berendezést szállítani. Szakembereink Önnel közösen
dolgozzák ki a megfelelő koncepciót a gazdaságos
kocatartás éedekében, akár új épületről, akár már
meglévő istálló rekonstrukciójáról van szó.

Fedeztető istálló kanboxokkal és egyedi kocaállásokkal
A vemhesítő istálló az egészséges,
életerős malacelőállítás kiindulópontja.
Előfeltétel, hogy a kanboxok és
egyedi kocaállások optimálisan
helyezkedjenek el.Mert a „jó hangulat”
(állandó testi és szagkontaktus a
kanok és kocák között) feltétele a
kocák egyértelmű, gyors és
egyenletes ivarzásának.
Az üzemi feltételeket összehangolva
dolgozzuk ki Önnel közösen az
optimális megoldást.

Fedeztető kanboxokkal és egyedi kocaállásokkal
45 és 60 mm-es
cső átmérőhöz

automatikusan, vagy
kézzel történő sodrony
kioldás

univerzálisan
feltölthető
sodronnyal,
lánccal, vagy
spirállal

nagy nyílás
=> könnyen lehet adagolni
pl.: a vitaminokat
=> egyszerűen tisztítható

adagoló skála
=> jól olvasható,
az adatok literben és kg-ban

adatlap rögzítő csipesz
=> a legfontosabb
információk a kocáról
azonnal leolvashatók
átlátszó takarmánytároló
rekesz
=> 6 l térfogat
=> a takarmány szintje
könnyen ellenőrizhető
=> min. mennyiség 1 l

Egyedi kocaállás alacsony ajtóval és nemesacél vályúval

A vemhes kocák egyedi kocaállásban történő tartása
áttekinthető tartásmód, melynél az egyes állatok optimálisan megfigyelhetők és ellenőrizhetők. Etetés alatti
agresszió nem lép fel. A mesterséges megtermékenyítés
egyszerűen kivitelezhető. Csoportos tartás esetén is
rendelkezésre kell állnia néhány egyedi kocaállásnak,
hogy a visszaivarzó, lábhibával rendelkező, vagy az
agresszív kocákat elkülönítetten lehessen tartani.
A Big Dutchman által kínált kocaállások K 2100 , K 2200
és K 2320 (hosszúság mm-ben) lehetnek magas, vagy
alacsony ajtóval kialakítva. Az ajtófelek egyenként

nyithatóak = az állatok könnyű behajtását és kontrollálását
teszi lehetővé.
A 360 fokban fokozatmentesen elfordítható nemesacél
lábak megkönnyítik a betonrács padozatra történő szerelést. Minden kocaállás kiegészíthető egy magasabbra
állított nemesacél vályúval úgy, hogy a kocák a fejüket a
vályú alá tudják fektetni = rövidebb rendszerhossz.
Alacsony ajtó esetén a kocaállás minimális szélessége
500 mm, magas ajtó esetén pedig 600 mm. Az etetés
történhet térfogat – adagolón keresztül, vagy folyékony
takarmányozással.

Állatbarát és gazdaságos tartási és takarmányozási rendszerek ve
1. Csoportos tartás automata, „kocafogó” egyedi állással
Ennél a rendszernél a kocákat csoportban tartják.
A takarmányozás az egyedi kocaállásokban történik,
amelyek a koca mögött önmaguktól bezáródnak és ha

a koca a helyet el szeretné hagyni, akkor magától kinyílik.
Megvalósítható a száraz-, és folyékonytakarmányozás
esetében is.

Előnyök
0 minden állat nyugodtan ehet, nincs az
etetés alatt agresszió;
0 a kocák nem csak az etetés alatt
ellenőrizhetők jól, mivel az egyedi
kocaállásokat le lehet reteszelni;
0 az állatok egyedi etetése száraztakarmányozás esetén a térfogatadagolóval
könnyen megoldható.

2. Csőatutomaták használata vemhes kocák csoportos tartása esetén
Ezekkel az etetőautomatákkal a vemhes kocák takarmányozható ad libitum vagy adagolt módon. Ha a koca a
forgatható adagolószerkezetet valamely irányba elfordítja,
akkor a takarmány a vályúba kerül. A kiadagolt mennyiséget a takarmány fajtájától függően (dara, pellet, vagy
morzsa) a cső magasságának beállításával lehet szabályozni. Úgy kell beállítani, hogy minden elforgatásnál csak
kevés mennyiséget adagoljon. Így nem marad a vályúban
felesleges takarmány.
Az ad-libitum etetés jellemzői
0 egy automatával 16 állat etethető;
0 az állat-etetőtér aránya 4:1 = alacsony befektetési
költségek.

A restriktív etetés jellemzői
0 egy automatával 4 állat etethető;
0 az állat-etetőtér aránya 1:1 = a kocákat egyidőben
lehet csak etetni;
0 a takarmány térfogatadagolón keresztül jut az automatába;
0 ha az adagoló szerkezetet elmozdítja a koca, akkor a
vályú négy részébe azonos takarmány mennyiség
kerül (a kocákat „vályúhoz köti” az etetés alatt);
0 az etetőterek közötti válaszfalak a takarmányfelvétel
alatt az állatok nyugalmáról gondoskodik
- etetőtér mélysége kb. 60 - 80 cm
- etetőtér szélessége 43 vagy 48 cm

Előnyök
0 kis és nagyszámú kocacsoportnál is
használható;
) minden állat egyidőben és nyugodtan
eszik;
0 nem szükséges a kocák betanítása;
0 az üzemi saját takarmány is használható;
0 az etetőautomaták könnyen beszerelhetők;
0 többféleképpen beépíthető, alkalmas
régi épületekbe is.

emhes kocák csoportos tartásához
3. Szimultán etetés vemhes kocák csoportos tartása esetén
A szimultán etetés egy olyan rendszer, melynél a
csoportban tartott kocák egyidejűleg és nyugodtan
tudnak enni. Ezt úgy érik el, hogy a takarmány
állandóan, de kis mennyiségben pereg a vályúba.
Ehhez minden etetőtér felett egy térfogatadagoló
található. Onnan kerül a takarmány egy elosztó
spirálba, amely egy meghatározott takarmány menynyiséget (90 - 110 g/perc) perget folyamatosan a
vályúba.

Ennek az etetési módnak az a célja, hogy a csoportban
tartott kocákat (6 - 12 állat ajánlott) a saját etetőterén
tartsa. Az állatok vályúhoz rögzítése miatt nem szükséges
a kocákat teljesen zárt egyedi kocaállásban tartani.
Elég egy kb. 60 cm hosszú, műanyag fal-elemekből
álló válaszfalat kialakítani az egyes vályúhelyek között.
Állatonként egy etetőhely szükséges.

Előnyök
) minden állat egyidőben és
nyugodtan eszik;
) a gazda az etetés alatt probblémamentesen ellenőrizheti
az állományt;
) az állatokat nem szükséges
betanítani a rendszerhez;
) nincs agresszió az etetés alatt;
0 45-55 cm etetőhely szélesség;
0 egyszerű boxelrendezés;
) megoldás kedvező költségekkel.

4. CALLMATIC – computer által vezérelt – takarmányozás
A CALLMATIC rendszer-egyedi jelazonosítóval ellátott
állatok csoportos tartási rendszere. A természetszerű
tartási mód előnyei ideálisan köthetők össze az állatok
egyedi takarmányozásával.

Az egyedi etetés a koca állapotára szabott pontos
takarmány adagolást jelenti, ami történhet folyékony-,
vagy száraztakarmányozással.

Előnyök
0 lehívó állomásonként 50-60 koca
tartása csoportosan;
0 egy MC 99 NT computerrel 24 állomás
és 1800 koca vezérelhető;
0 összehasonlíthatóan alacsonyabb
helyigény;
0 automata koca kiválasztási lehetőség;
0 a csoportban lévő kocák keresése kézi
terminállal és antennával történik;
0 5 különböző és programozható takarmányozási görbe alkalmazható;
0 kocanaptár;
0 színjelölő (opció);
0 többféle beépítési lehetőség, alkalmas
régi épületekbe is

Fiaztató kocaállással, rácspadozattal és fűthető fekhellyel
A fiaztató boxnak mind a kocák, mind a malacok
részére ideális feltételeket kell biztosítani. A Big
Dutchman Önnek ehhez különböző lehetőségeket
kínál.
A boxrendszer flexibilis, hossza mérettől független és
minden kívánt boxforma kialakítható. A box válaszfalának magassága 500 vagy 620 mm lehet.

A műanyag padozaton keresztül a trágya egyszerűen
taposható, és nincsenek éles sarkai és szegélyei.
Könnyen tisztítható, és kombinálható zárt rácsokkal,
öntvény ráccsal és fűtőlapokkal a malacok részére.
Az istálló felépítése alapján egyenes és ferde állású
elletőboxok kialakítása lehetséges.

Fiaztatóbox-standard

Fiazatóbox „szalon” ajtóval

A kocaállás fontos ismertetőjelei
)
)
)

)
)

mind a három fajta kocaállás horganyzott, továbbá
állítható a hossza és szélessége;
nyitható ajtóval, vagy teljesen széttárhatóak a
leeresztő keret oldalfalai;
az állítható, vagy rögzített lerekesztő megakadályozza, hogy a koca ráfeküdjön a malacokra és
lehetővé teszi a koca kényelmes pihenését is;
lehet függesztett, vagy 4 lábbal a jó stabilitás
érdekében a padozatra rögzített;
levehető vályúval is szállítható az alapos tisztítás
érdekében.

Fiaztatóbox 4 lábbal

A kocák etetése történhet folyékony-, vagy száraz takarmányozással. Ha a száraztakarmányozást használják, akkor a
DRY RAPID a megfelelő rendszer. Egy 850, illetve 1500 kg/h
teljesítménnyel (DR 850/DR 1500) a takarmányt megbízhatóan
és gyorsan szállítja szállítólánc, vagy sodrony segítségével a
térfogatadagolókhoz, amelyek kézi csörlővel, vagy automatikusan
kioldhatók.
Ha a kocákat folyékonytakarmányozással etetik, akkor a HYDROMIX rendszer a megfelelő. Az MC 99 NT egy csatlakozásra kész
takarmányozó computer. Vezérli az egész berendezést, regisztrálja
az összes adatot, kiértékeli azokat, és jelzi a zavarokat. A takarmányadagolásnál szükséges pontosságról egy frekvenciaátalakító
gondoskodik, ami a berendezés szállítóteljesítményét pontosan
vezérli. A vemhesítőben több koca etethető csoportosan egy szeleppel.
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Tartási és takarmányozási rendszerek a malac felneveléshez
A boxrendszer rugalmasan felhasználható, mérettől
független műanyag elemekből áll. Az ajtók, tartólábak
és tartozékok nemesacélból készültek.

Igény esetén fűtőlapok is beépíthetők. Ezek jó minőségű
polimerbetonból állnak, fűthetők elektromosan és meleg
vízzel.

A malac felnevelésnél a takarmány ellátás száraz-, vagy
folyékonytakarmányozással történhet. Ha a száraztakarmányozásnál a DRY RAPID kerül beépítésre, akkor a Big
Dutchman etetőautomaták PigNic és Lean Machine a legmegfelelőbbek. Ha a malacokat folyékony takarmányozással etetik, akkor a megfelelő rendszer a HYDROMIX
Szenzor és a Big Dutchman baby-malac etetési rendszer.

Malac felnevelés PigNic etetővel

Nagy csoportos box Lean Machine-nal

Malacfelnevelés a Big Dutchman baby-malac etetéssel

Malacfelnevelés HYDROMIX-szenzor rendszerrel
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A Big Dutchman malacfelnevelő boxokat teljesen, vagy
részben állatbarát és csúszásgátló műanyag padozattal
(FLOOPI) alakítják ki. A lekerekített szegélyek védik a
malacokat a sérülésektől. A zárt és a réselt felület
optimális aránya jó trágyaátmenetet biztosít és tisztán
tartja a padozatot. Könnyen és gyorsan fektethetők le,
hosszú az élettartama.

