
Babyfeed - kŕmenie cicajúcich prasiatok 

  Zdravšie a silnejšie prasiatka
 – lepšia kondícia prasníc 



Prípravovňa krmiva

  Vysokokvalitné a dlhoročne osvedčené komponenty 
pre dlhodobé profesionálne nasadenie

Využívaním novej genetiky v chove ošípa-
ných v posledných rokoch nadpriemerne 
stúpol počet vrhov na prasnicu. To má ale za 
následok, že prasnice pre tento počet prasia-
tok majú malý počet strukov s nedostatoč-
nou kapacitou mlieka. 

Aby mohol byť deficit v poskytovaní mlieka 
prasiatkam vyrovnaný, je potrebné, aby pra-
siatka mali k dispozícií doplnkové krmivo vo 
forme náhrady mlieka.

Vďaka doplnkovému krmivu sa zvýši nielen 
počet odstavčiat, ale aj ich váha pri odstave a 
naopak strata hmotnosti u prasníc sa v tomto 
období zníži. 

Nové kŕmenie Babyfeed pre cicajúce pra-
siatka umožňuje kŕmenie s náhradou mlie-
ka ako aj s preštartérom. 

Ako preštartér môžu byť použité aj cenovo vý-
hodnejšie vlastné kŕmne zmesi. Spracovanie 
prebieha v 180 l alebo 330 l miešacej nádrži                     
s rýchlootáčkovým miešadlom, umiestnenej na 
váhe s rozlíšením  0,1kg. 

Príprava môže prebiehať ručne ako aj automa-
ticky. Vďaka osobitej forme miešacej nádrže 
môžu byť spracovávané aj malé množstvá. 

Aby dostávali prasiatka čo najkvalitnejšie krmi-
vo, je spracovanie kŕmnej polievky termostatic-
ky regulované resp. krmivo je pomocou vysoko 
efektívneho výmenníka tepla neustále zohrie-
vané na ideálnu teplotu. 

Samotné kŕmenie je uskutočňované pomo-
cou obehového, dvojstupňového čerpadla   
s riadenými otáčkami, ktoré nie je citlivé na 
chod na sucho a voči cudzím telesám a vy-
značuje sa obzvlášť nízkym opotrebovaním 
napriek vysokému výkonu.

Plus pre hygienu
Kedže cicajúce prasiatka reagujú veľmi citlivo 
na nedostatočnú hygienu, sú zvieratá na konci 
kŕmneho bloku kŕmené bezozvyšku vodou a 
zvyšný obsah potrubia sa vyfúkne vodou späť 
do miešacej nádrže. 
Na záver sa potrubie, kŕmne ventily aj výpusty 
prečistia a dezinfikujú hmlou zo zmesi vody, 
vzduchu a  kyseliny.



  Hygiena až po dno žľabu – flexibilné prikrmovanie 
mliečnou náhradou a/alebo preštartérom

Kŕmne miesta

Plus pre presnosť
Každá kŕmna miska má k dispozícii senzor na-
plnenia, takže len skutočne prázdné kŕmne 
misky sú doplnené čerstvým krmivom. 
Znečistené kŕmne misky zostanú preto prázd-
ne. Skupiny zvierat s nízkou alebo žiadnou 
spotrebou krmiva môžu byť včas rozpoznané. 

Kŕmne misky sú zabudované medzi dva 
pôrodné boxy do deliacej steny. Zvieratá sú 
vďaka susedným prasiatkam nabádané ku 
kŕmeniu, miska je rýchlejšie prázdna a môže 
tak byť častejšie doplnená čerstvým krmivom. 
Investičné náklady sú tiež podstatne znížené. 

Vyberateľná kŕmna miska
Na dosiahnutie bezchybnej hygieny zaria-
denia je nevyhnutné podľa potreby kŕmne 
misky čistiť. Aby bolo čistenie čo najjedno-
duchšie, sú kŕmne misky vyberateľné. 

Automatické čistenie žľabu
S patentovaným systémom čistenia žľabu 
je možné vyčistiť žľab plneautomaticky. 
Vďaka špeciálne vyvinutému tvaru žľa-
bovej misky je možné vyfúknuť zvyškové              
krmivo pomocou stlačeného vzduchu. 
Jedinečný tvar zaisťuje na jednej strane 
dokonalé vyfúkanie misky a zároveň me-
nej nečistôt v okolí. 

Dodatočné vstrekovanie okyslenej vody 
do stlačeného vzduchu vytvára vodnú 
hmlu, ktorá tiež prispieva k čisteniu a de-
zinfekcii. 
Denné čistenie žľabovej misky nielen pod-
poruje zdravie zvierat, ale tiež zvyšuje prí-
jem krmiva a rast dojčených prasiatok.



Fermentácia Babyfeed  
Fermentované krmivo pre dojčené pra-
siatka zabezpečuje nielen vyšší príjem a 
konverziu krmiva, ale tiež výrazne zlepšuje 
zdravotný stav prasiatok. Týmto spôsobom 
možno znížiť problémy s hnačkou a tým 
dosiahnuť lepší prírastok hmotnosti a vyšší 
rast. Fermentačné zariadenie Babyfeed je 
plne automatizovaná fermentácia pre doj-
čené prasiatka.

Osvedčeným procesom dávkovej fermen-
tácie sa čerstvý kvas po dôkladnom vyčis-
tení vždy pripravuje v jednej nádrži, a odo-
berá sa z druhej nádrže.
Riadenie prebieha cez rovnaký kŕmny po-
čítač Topo ako pri kŕmení cicajúcich prasia-
tok.

Najjednoduchšia obslucha
Ovládanie prebieha vďaka osvedčenému 
počítaču TOPO. Pomocou prehľadnej a jed-
noduchej formy ovládacieho menu budete 
mať všetko pod kontrolou. Aby ste nestrá-
cali Váš drahocenný čas pred kŕmnym po-
čítačom, obmedzia sa požadované údaje 
na absolutné minimum.

Napriek tomu ponúka počítač všetky mož-
nosti moderného kŕmneho zariadenia. Tak 
môžu byť napr. všetky spotreby dokonale 
zdokumentované.
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Celosvetovo a vždy vo Vašej blízkosti
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