КАК СЕ ЗАШЕМЕТЯВАТ/УМЪРТВЯВАТ ПТИЦИ ВЪВ ФЕРМАТА
Птиците, които не могат да бъдат транспортирани, трябва да се умъртвяват във фермата. Те могат също да бъдат умъртвявани във фермата
поради причини като заболяване, бавен растеж или за доставяне на месо директно на потребителите/търговците на дребно. Предварителното
зашеметяване е задължително във всички случаи. Зашеметете и ги умъртвете възможно най-скоро, така че смъртта да е безболезнена.
Тази информация не отменя националните правила, които забраняват или ограничават някои от тези практики.
Операциите по зашеметяване и умъртвяване трябва да бъдат извършвани от работници с подходящо ниво на компетентност.

Проверете за съзнание
ЗА ПТИЦИТЕ
TTПтиците са социални животни, но могат бързо
да получат паника
TTХаресват: добре осветени зони
TTНе харесват: пряка слънчева светлина, течение

ПОМНЕТЕ
TTНаранените птици може да не могат да се движат
безболезнено. Зашеметете и ги умъртвете, където
се намират, възможно най-бързо

ухото

ЗАШЕМЕТЯВАНЕ/
УМЪРТВЯВАНЕ
След като сте фиксирали птиците,
може да обмислите следните методи:

няма редовно дишане –
проверете между краката

втвърдени крака
(освен ако не са
окачени)

1. Е
 ЛЕКТРИЧЕСКО ЗАШЕМЕТЯВАНЕ
САМО НА ГЛАВАТА
Тъй като този метод може да не умъртви птиците,
трябва да обезкръвите птицата в рамките
на 15 секунди.

Разположете електродите

Електродите се поставят около главата
на птицата, между окото и ухото

бързо треперене
крила близо
до тялото

Проверете настройките

TTТок: пилета 240 mA; пуйки 400 mA или повече
TTНапрежение: над 110 V
TTВреметраене: най-малко 7 секунди
Здравеопазване
и безопасност
на храните

Cлед като използвате
метода за електрическо
зашеметяване само на
главата, проверете за:

извита шия
няма мигане (спонтанно
или при докосване
на очите)

няма реакция при
щипане/бодване
по гребена
няма шум

2. ПРОНИКВАЩ/НЕПРОНИКВАЩ ПРИХВАНАТ БОЛТ

4. ПРИЧИНЯВАНЕ НА РЯЗЪК УДАР В ГЛАВАТА

Проникващият прихванат болт се изстрелва през черепа в мозъка.
Непроникващият прихванат болт удря челото, без да прониква в черепа.

Можете да умъртвите не повече от 70 птици на ден
с този метод.

Позиционирайте болта

Фиксирайте и позиционирайте птицата

TTПоставете болта отгоре върху челото,
като сочите надолу

Проверете параметрите

TTПрочетете инструкциите на
производителя, за да проверите
дали болтът, зарядът и налягането
са подходящи
TTНепроникващ: с плоска глава
за пилетата; с изпъкнала глава
за патици, гъски и пуйки
TTУмъртвете чрез обезкръвяване
в рамките на 1 минута

TTДръжте птицата за краката
TTПоложете главата й на твърда повърхност
TTУдарете задната страна на главата на птицата
с тежък, лесен за манипулиране предмет

сгъване/разгъване
на краката
няма редовно дишане –
проверете между краката

Проверете за съзнание

След като използвате прихванат болт,
удар в главата или методи за пречупване
на прешлените, проверете за:

неконтролирано
пляскане с крила
няма напрежение
в шията
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3. ПРЕЧУПВАНЕ НА ШИЙНИТЕ ПРЕШЛЕНИ

няма мигане при
докосване на очите

Пречупването на шийните прешлени (или опъване) отделя гръбнака
от главата. Можете да умъртвите не повече от 70 птици на ден
с този метод.

Фиксирайте и позиционирайте птицата

Ако птицата все още е в съзнание:

2

1

TTНе обезкръвявайте
TTЗашеметете отново с резервен метод
TTОткрийте какво се е объркало
TTКоригирайте всякакви проблеми, преди да възобновите
зашеметяването

За да потвърдите смъртта на птицата,
проверете за:

TTЛипса на спонтанно движение
TTОтпуснат труп/крила
TTНяма дишане
TTОбезкръвяването е спряло

За повече информация вижте
http://europa.eu/!KX74dw (само на английски език)
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СЛЕД ЗАШЕМЕТЯВАНЕ

TTИзползвайте едната ръка, за да повдигнете и дръжте
птицата за краката й
TTСключете пръстите на другата си ръка около шията
на птицата зад черепа й
TTС едно непрекъснато движение:
1. Дръпнете двете си ръце бързо и силно
в противоположните посоки
2. Откъснете главата назад бързо
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празнина в
шийните прешлени
(само пречупване)

