«ЄВРО ДЕТАЛЬ» - виробниче підприємство, основними видами
діяльності якого є виробництво станкового обладнання для
свинокомплексів, стійлового обладнання для молочно-товарних
ферм, систем напування і годування для свиней і великої
рогатої худоби, інших комплектуючих для утримання тварин.

ГОТОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ СВИНОФЕРМ:
БОКСИ УТРИМАННЯ
БОКС ОПОРОСУ

Забезпечити оптимальні умови опоросу і
наступного утримання свиноматки і приплоду
до самого від’єму дозволяє бокс опоросу.
Бокс опросу встановлюється на щільовій
підлозі - пластикова по всій площі боксу,
під свиноматкою
чавунна. Огороджується
пластиковим бар’єром висотою 0,5м, передня
частина якого може зніматися. В самому боксі
розташований станок опоросу з годівницею,
домік для поросят, кормушка і чашкова поїлка
для поросят.
Стандартні розміри боксу: 2,4х1,8м

БОКС ЗАПЛІДНЕННЯ

При індивідуальному утриманні холостих,
супоросних і поросних свиноматок застосовують
станок (бокс) запліднення. Їх розміщують
секційно по декілька в ряд. Цей станок дає
можливість обмежити рух свиноматки при
паруванні (заплідненні), уникнути травмування
плоду у перші дні після запліднення,
контролювати споживання корму, ізолювати
від інших за потреби.
Допускається
можливість
утримувати
свиноматку у боксі запліднення аж до опоросу.
Стандартний розмір бокса: 2,2х0,65х1,0м

БОКС СУПОРОСУ

Холостих і супоросних свиноматок доцільно
утримувати у групових боксах з розрахунку
площі 1,5м2 на голову. Свиноматок другої
половини поросності також утримують у
групових боксах, але меншими групами, з
розразунку 1,8-2м2 на голову. Можливість
вільного
переміщення
сприяє
кращому
фізиологічному
і
психологічному
стану
свиноматки, що в свою чергу, зменшує
ризики при опоросі. Для уникнення бійок за
їжу застосовують спеціальні розділювачі
кормомісць.
Розміри бокса: 4,0х2,5х1,0м (на 5 голів)
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БОКС ДОРОЩУВАННЯ

Після відлучення молодняка від свиноматки
з них формують групи по 20-25 голів і
переводять у бокси дорощування - загони із
пластиковими або комбінованими загорожами,
щільовою підлогою, навісом-доміком, бункерною
годівницєю з відповідною кількістю комромісць
(із розрахунку 4 голови на 1 кормомісце) і
чашечними поїлками.
У боксах дорощування поросят утримують до
набора певної ваги (зазвичай 30-40 кг) і потім
переводять у бокси відгодівлі.
Розміри бокса: 3,0х2,0х0,75м (для 20 голів)

БОКС ВІДГОДІВЛІ

У боксах відгодівлі свині утримуються аж до
набору певної ваги (зазвичай 120кг) і забою.
Кількість голів
у станку 20-25, бажано постійного складу.
Бокс розташовується на бетонній щільовій
підлозі, огороджений стальним оцинкованим
забором висотою 1 м із хвірткою, в самому боксі
знаходиться бункерна годівниця з відповідною
кількістю кормомісць (5 голів на 1 кормомісце),
і система напування із сосковими поїлками.
Розміри бокса: 3,5х4,0х1,0м (для 20 голів)

БОКС РЕМОНТНИХ СВИНОК

Ремонтні свинки відбираються а певними
ознаками, на заміну основним свиноматкам.
До 60кг вони годуються вволю, після ціого
переводяться на дозований
раціон для
забезпечення пропорційності росту і розвитку.
При досягненні маси 120-130кг і при інших
сприятливих критеріях відбору ремонтна свинка
поповнює основне стадо свиноматок (кнурів),
інакше - вибраковується і йде на відгодівлю.
Розміри бокса: 4,0х2,5х1,0м (для 5 голів)

БОКС ДЛЯ КНУРА

Кнурі утримуються індивудуально у боксі для
кнурів.
Бокс для кнурів повинен знаходитись безпосередньо
у маточнику для забезпечення візуального
контакту із свиноматками, а також для наявності
запаху кнура, що й викликає охоту у свиноматок.
Цей бокс розташований на бетонній щільовій
підлозі, зібраний із сталевої оцинкованої загорожі
висотою 1,5м, із посилюючими елементами, всередині
загорожі знаходиться нержавіюча годівниця і
система напування.
Розміри бокса: 2,5х2,5х1,5м (на 1 кнура)
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