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Streszczenie

Przedstawiono maszyny i urz¹dzenia, które na Miêdzynarodowych Targach Hodowli Zwierz¹t FARMA 2011 nagrodzono
„Z³otym Medalem Miêdzynarodowych Targów Poznañskich”. S¹ to trzy nastêpuj¹ce produkty: NATURA-Step oraz NATURA 70
- dwie woliery dla kur niosek oraz chowu pod³ogowego i z wolnym wybiegiem produkcji firmy Big Dutchman International
GmbH, Niemcy; £adowacze czo³owe serii AT produkcji firmy HYDROMETAL Tomasz Kowalewski, Ostrów Mazowiecka.

PRODUKTY NAGRODZONE Z£OTYM MEDALEM
MTP NA MIÊDZYNARODOWYCH
TARGACH HODOWLI ZWIERZ¥T

FARMA 2011

Podczas tegorocznych Miêdzynarodowych Targów
Hodowli Zwierz¹t FARMA2011, które odby³y siê w dniach 10-
13 lutego na terenach MTP, ofertê swoj¹ przedstawi³o 115 firm
z nastêpuj¹cych krajów: Polska, Czechy, Dania, Niemcy,
Szwecja, S³owenia, W³ochy oraz Kenia. Ekspozycjê zwiedzi³o
ponad 8500 profesjonalistów. Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, pan Marek Sawicki podczas uroczystego otwarcia Targów
zaznaczy³, ¿e: „Targi FARMA to wa¿ne Ÿród³a informacji o no-
wych urz¹dzeniach i rozwi¹zaniach produkcyjnych, a tak¿e
o bie¿¹cej sytuacji na rynkach rolnych”. Pan Minister oraz
G³ówny Lekarz Weterynarii Kraju objêli patronatem honoro-
wym tegoroczn¹ FARMÊ 2011.

Na Miêdzynarodowych Targach Hodowli Zwierz¹t
FARMA 2011 „Z³otym Medalem MTP” wyró¿niono nastêpu-
j¹ce trzy produkty: dwie nowoczesne woliery dla kur niosek
oraz chowu pod³ogowego i z wolnym wybiegiem NATURA-
Step oraz NATURA 70, produkcji firmy Big Dutchman
International GmbH, Niemcy; £adowacze czo³owe serii AT,
produkcji firmy HYDROMETAL Tomasz Kowalewski,
Ostrów Mazowiecka.

Woliera dla kur niosek oraz chowu pod³ogowego i z wol-
nym wybiegiem NATURA-Step jest nowym systemem, który
do³¹czy³ do znanej ju¿ rodziny NATURA. System ten jest
kombinacj¹ znanych i sprawdzonych komponentów w syste-
mach NATURA-Nova i NATURA-Colony. System NATURA-
Step sk³ada siê z dwóch poziomów z taœm¹ do usuwania
pomiotu i podwójnego gniazda BD C2+. Poziomy z taœm¹ do
usuwania pomiotu wraz z przestrzeni¹ u¿ytkow¹ maj¹
szerokoœæ 2474 lub 1866 mm. Powierzchnia u¿ytkowa

Systemu NATURA-Step wynosi 4,34 m na ka¿dy metr bie¿¹cy
d³ugoœci rzêdu. Ta powierzchnia u¿ytkowa systemu NATURA-
Step mieœci siê pomiêdzy oferowanymi powierzchniami
u¿ytkowymi w instalacjach Colony 2000 i Colony 2400. Ró¿ne
szerokoœci kondygnacji tworz¹ w rezultacie konstrukcjê
piêtrow¹ (Step), która u³atwia ptakom przemieszczanie siê
miêdzy poziomami.

U do³u systemu znajduje siê zdejmowana rêcznie siatka
oddzielaj¹ca, która umo¿liwia zamkniêcie dostêpu do
powierzchni pod instalacj¹ w fazie przyzwyczajania niosek po
zasiedleniu.

W systemie NATURA-Step mo¿na montowaæ na zmianê
sekcje z gniazdem lub z przejœciem (bez gniazd), aby
dopasowaæ powierzchniê gniazda. Przejœcie to daje ptakom
mo¿liwoœæ przechodzenia z poziomu pierwszego z taœm¹ do
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usuwania pomiotu do poziomu gniazda. Z tego powodu
przejœcia nale¿y rozmieœciæ symetrycznie na ca³ej d³ugoœci
systemu.

Innowacyjnoœæ systemu NATURA-Step polega na wpro-
wadzeniu ró¿nych szerokoœci poszczególnych kondygnacji
woliery.

W wolierze NATURA 70, dziêki wykorzystaniu ca³ej
powierzchni kurnika jako grzebaliska dla kur, mo¿liwa jest
zwiêkszona obsada kurnika.

Zalety woliery NATURA70 s¹ nastêpuj¹ce:
- do 20% wiêcej zapewnionych miejsc dla kur w rzêdzie;
- nadaje siê równie¿ do kurników z wolnym wybiegiem;
- wysoka wydajnoœæ oraz jakoœæ produkcji dziêki zintegro-

wanemu systemowi zarz¹dzania ferm¹;
- kury mog¹ ³atwo dotrzeæ do wszystkich obszarów woliery;
- mniej kurzu i emisji szkodliwych gazów;
- lepsze wykorzystanie paszy;
- mniej urazów oraz mniejsza œmiertelnoœæ;
- ³atwy system zbioru jaj - rêczny lub automatyczny;

Rys. 1. Woliera dla kur niosek oraz chowu pod³ogowego i z wol-
nym wybiegiem typu NATURA-Step, produkcji firmy Big
Dutchman International GmbH, Niemcy
Fig. 1. NATURA-Step - aviary for laying hens for floor breeding
and free range breeding manufactured by Big Dutchman
International GmbH, Germany
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- zintegrowane wydzielenie przestrzeni grzebaliskowej -
rêczne lub automatyczne;

- optymalna kontrola ptaków w godzinach porannych;
- samoistne funkcjonowanie pojedynczego rzêdu;
- zintegrowany system przegród poprzecznych, ³atwy nadzór

grup, wyrównany poziom akceptacji gniazd i wysoka
jakoœæ jaj oraz mniej podduszonych ptaków, a tym samym
mniejsza œmiertelnoœæ;

- ³atwy zbiór jaj, zarówno wzd³u¿ny jak i poprzeczny, oraz
³atwy dostêp do kurnika podczas zasiedlenia i póŸniejszego
u¿ytkowania.

Seria ³adowaczy czo³owych AT przeznaczona jest do
wspó³pracy z ci¹gnikami o mocy od 50 do 120 KM. £adowacze
AT maj¹ udŸwig od 800 do 1600 kg.

Celem zastosowania ³adowaczy jest u³atwienie pracy
rolnikom przy nastêpuj¹cych czynnoœciach:
- zadawanie pasz objêtoœciowych,
- zbiór pasz objêtoœciowych w postaci bel z pól,
- oczyszczanie pomieszczeñ z obornika i za³adunek na

przyczepy rolnicze lub na roztrz¹sacze obornika,
- prace za³adunkowe i roz³adunkowe materia³ów sypkich,

np. zbo¿a, pasz treœciwych, nawozów, materia³ów budo-
wlanych itp.
£adowacze czo³owe charakteryzuj¹ siê lekk¹ i bardzo

solidn¹ konstrukcj¹. Rama ³adowacza wykonana jest z dwóch
ceowników wyginanych z blachy, zachodz¹cych na siebie, co
istotnie wp³ywa na zmniejszenie masy urz¹dzenia. Dziêki

Rys. 2. Woliera dla kur niosek do chowu pod³ogowego i z wol-
nym wybiegiem typu NATURA 70, produkcji firmy Big
Dutchman International GmbH, Niemcy
Fig. 2. NATURA 70 - aviary for laying hens for floor breeding
and free range breeding manufactured by Big Dutchman
International GmbH, Germany

takiemu rozwi¹zaniu ³adowacze mog¹ byæ mocowane do
ci¹gnika zarówno z przodu, jak i z ty³u, a ich lekka konstrukcja
chroni ci¹gnik przed nadmiernymi przeci¹¿eniami. £adowacze
wyposa¿one s¹ we wskaŸnik wychy³u, pozwalaj¹cy na ocenê
stopnia wychylenia narzêdzia. Konstrukcja ³adowaczy
zapewnia bardzo dobr¹ widocznoœæ z kabiny operatora, a tak¿e
³atwe i szybkie odpinanie od ci¹gnika.

Ekspozycja tegorocznej FARMY 2011 obejmowa³a produ-
kty z zakresu najnowszych rozwi¹zañ technologicznych, uspra-
wniaj¹cych pracê oraz poprawiaj¹cych op³acalnoœæ produkcji
zwierzêcej: wyposa¿enie budynków inwentarskich, urz¹dzenia
do doju, urz¹dzenia i sprzêt zootechniczny, maszyny i urz¹-
dzenia do przygotowywania i zadawania pasz, maszyny i urz¹-
dzenia do zbioru zielonek, nowoczesne ci¹gniki rolnicze,
³adowacze, przyczepy, rozrzutniki obornika i wiele innych
interesuj¹cych maszyn i urz¹dzeñ.

Rys. 3. £adowacz czo³owy serii AT produkcji firmy
HYDROMETAL Tomasz Kowalewski, Ostrów Mazowiecka
Fig. 3. AT Series - Front End Loaders manufactured by
HYDROMETAL Tomasz Kowalewski, Ostrów Mazowiecka,
Poland

Tab. 1. Parametry techniczne ³adowaczy czo³owych serii AT
Table 1. Technical parameters of AT Series Front End Loaders

Literatura

Literatura firmowa i targowa nagrodzonych wyrobów oraz informacja
uzyskana na stoisku wystawienniczym.

Masa ca³kowita ³adowacza
(bez narzêdzi roboczych
oraz bez konstrukcji
wsporczej [kg]

UdŸwig nominalny [kg]

G³êbokoœæ kopania [mm]

Moc ci¹gnika
[kW] /[KM]

Wielkoœæ
AT-5

i AT-5plus

800

200

250-280

36,8-44,1/
[50-60]

AT-10 AT-20 AT-30

1000

200

340

36,8-47,8/
[50-65]

1200

200

380

44,1-73,5/
[60-100]

1600

290

420

58,8-88,2/
[80-120]

PRODUCTS AWARDED WITH MTP GOLD MEDALS

ON FARMA 2011 - INTERNATIONAL FAIR FOR ANIMAL BREEDING

Summary

Gold Medal winners of the FARMA 2011 International Fair for Animal Breeding competition have been presented in the paper.
There are three followed products: NATURA-Step and NATURA 70 - two aviaries for laying hens for floor breeding and free range
breeding manufactured by Big Dutchman International GmbH, Germany; AT Series - Front End Loaders manufactured by
HYDROMETAL Tomasz Kowalewski, Ostrów Mazowiecka, Poland.
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