KARMIDŁO BUTTERFLY
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Obsługa i zarza˛dzanie podajnikiem Butterfly® jest bardzo łatwe.
Poste˛puj zgodnie z tymi instrukcjami, a zapewnisz sobie najwyższa˛
wydajność i oszcze˛dność kosztów.

BARDZO WAŻNE
A.Dno karmidła powinno tylko dotykać
ściółki. Unikaj wywierania na tace
podajnika jakiegokolwiek cie˛żaru lub
nacisku skierowanego z góry. (Ryc. 1)
B. Nigdy nie ustawiaj podajników szerzej
niż pozycja 8, z wyja˛tkiem opróżniania
tac podajnika mie˛dzy cyklami
produkcyjnymi. (Ryc. 2)
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C. Nigdy nie obracaj regulatora stopnia
otwarcia karmideł podczas regulacji
szerokości tacy wie˛cej niż o dwa
kliknie˛cia dziennie. (Ryc. 3)
D. Tace podajnika musza˛ pozostac´
całkowicie otwarte przez cały okres
mie˛dzy cyklami produkcyjnymi. (Ryc. 4 )
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E. Upewnij sie˛, że pasza jest zawsze
obecna na tacy podczas pierwszych
trzech dni po wstawieniu piskla˛t.
Zapobiega to wcia˛gnie˛ciu młodych
piskla˛t w przestrzeń mie˛dzy
dozownikiem a taca˛.

Ryc. 4

PODCZAS CYKLU PRODUKCJYJNEGO – OD PIERWSZEGO
DNIA DO WYWOZU PTAKÓW DO UBOJU
1. Wysokośc´ tacy:
• Obserwuj ptaki podczas pobierania paszy.
• Opus´ć lub podnieś linie˛ karmienia tak, aby grzbiet ptaka
był nieco wyżej niż jego głowa podczas pobierania paszy.
• Reguluj wysokos´c´ tacy co najmniej dwa do trzech razy
w tygodniu.
Regulator stopnia
otwarcia karmideł

2. Pozycja podajnika:
• Użyj regulatora stopnia otwarcia
karmideł, aby otwierać i zamykać tace
Butterfly. (Ryc. 6)
• Zauważ naklejke˛ wskaźnikowa˛
na karmidle, które podpie˛te jest
do regulatora stopnia otwarcia 		
karmideł.
• Zaczynaja˛c od pozycji 0 dla
jednodniowych piskla˛t otwieraj
tace w cia˛gu cyklu produkcyjnego, jak
pokazano na poniższych ilustracjach.
• Nigdy nie ustawiaj podajnika wyżej niż
pozycja 8 podczas cyklu produkcyjnego.

PRZED WSTAWIENIEM PISKLA˛T
1. Z tacami podajnika ustawionymi dnem co najmniej
20 centymetrów od ściółki, wykonaj naste˛puja˛ce czynności:
0
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• Ustaw wszystkie tace podajnika
w pozycji 0. Wskaźnik poziomów 		
otwarcia umieszczony jest na naklejce
na tacy podajnika. (Ryc. 5)
• Uruchom zasyp, tak aby wszystkie
karmidła na linii wypełniły sie˛ pasza˛. (Ryc.5)

2. Opuśc´ tace podajnika, aż spody tac dotkna˛ ściółki.
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DZIEŃ WYWOZU PTAKÓW DO UBOJU
1. Wyła˛cz system zadawania paszy przed usunie˛ciem ptaków
z kurnika i pozwól im opróżnić tace z paszy.
2. Po opróżnieniu otwórz tace jak naiszerzej i wcia˛gnij do
wysokości pokazanej na rysunku 8 (zobacz na odwrocie).
3. Pozwól ptakom na zjedzenie pozostałości paszy z całkowicie
otwartych tac przez co najmniej 2-3 godziny. Ponownie –
trzymaj tace całkowicie otwarte (nie zamykaj ich), dopóki
nie uruchomisz podajników dla kolejnego stada.

Uwaga:
Zalecamy, abyś pocza˛tkowo używał naszych wskazówek dotycza˛cych użytkowania, ale jeśli uznasz, że Twoja sytuacja (dawki paszy,
typ ptaka itp.) wymaga nieco innych ustwień zarówno co do wysokości tacy, jak i pozycji tacy, możesz modyfikować zalecenia.

WAŻNE Nie należy
dopuścic´ do nacisku
skierowanego z góry
na podajniki i tace
na posadzce.

Tydzień 1

Pozycja podajnika: 0 - 1
Wysokość podajnika: Tace
tylko dotykaja˛ ściółki

Tydzień 2

Pozycja tacy: 2

Kontynuacja
na naste
˛ pnej
stronie

Tydzień 3

Pozycja tacy: 3

Tydzień 4

Pozycja tacy: 4

Tydzień 5

Pozycja tacy: 6

Tydzień 6

Pozycja tacy: 7

WAŻNE: Podajniki musza˛ pozostac´
całkowicie otwarte przez cały okres
mie˛dzy cyklami produkcyjnymi.

Tydzień 7

Pozycja tacy: 7 - 8

Tydzień 8

Ryc. 8

mie˛dzy cyklem produkcyjnym
Pozycja tacki: całkowicie otwarta
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