РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ОДБХ КОНТРОЛНА КАРТА №
Образец БАБХ №127
Хуманно отношение при приемане, разтоварване, защеметяване и предкланичен преглед на птици
Инспектирано предприятие:
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КРИТЕРИИ ЗА ПРОВЕРКА
Да Не
Коментар
І. ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИ ПРИ ПРИЕМАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ, ЗАШЕМЕТЯВАНЕ
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Транспортните средства са закрити и предпазват птиците при лошо време
Гарантирана е подходяща вентилация над всяко ниво от птиците
Транспортните средства са пригодени за измиване и дезинфекция
Не е допуснато нараняване и страдание на птиците и излизането им от контейнерите
Маркирани са със знак указващ присъствието на птици.
Не се транспортират стоки, пречещи на удобството на птиците
Клетките осигуряват достатъчно място птиците да стоят изправени в естествено положение
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Спазени са изискванията за плътност на товаренето – 208 см2/кг за кокошки носачки
и бройлери; 150 см2/кг за родители от кокоши вид и патици; 137 см2/кг за гъски и
пуйки
Съответствие с Регламент (EO) №1/2005 г.
След разтоварване на МПС и контейнерите се измиват и дезинфекцират
РАЗТОВАРВАНЕ И ФИКСИРАНЕ
Птиците се разтоварват възможно най-бързо след пристигането си в птицекланицата
Добро състояние на клетките за транспортиране
Транспортното средство разполага с подходящи съоръжения за разтоварване
Добра кондиция и здраве на птиците:
 Наличие на умрели птици (брой);
 Наличие на наранени птици (счупени крайници и др.) брой
Конейнерите се разтоварват хоризонтално и се преместват внимателно
Персоналът, работещ с живите птици не допуска нараняване на птиците
Мъртвите птици и отпадъците се отстраняват възможно най-бързо
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПОЧИВКА
Конструкцията и поддръжката на помещението и съоръженията гарантират, че няма
опасност за нараняване на птиците
Времетраене между пристигане и разтоварване на птиците
ЗАШЕМЕТЯВАНЕ
Окачват се непосредствено преди зашеметяване и клане
Окачването на птиците на линията става плавно и внимателно

……….см2/бр.
……….см2/бр.

Апаратурата за зашеметяване е в изправност и е осигурена редовна техническа поддръжка
Осигурена е резервна система в случай на авария на основната система за зашеметяване
Осигурен е добър контакт м/у краката на птиците и пръстените /осигурено е фиксиране/

Нивото на водата във ваната осигурява добър контакт на главите на птиците с водата
Подходящ размер и дълбочина на ваната за съответния вид птици
Ваната не прелива откъм входа /нивото на водата се контролира/
Предприети са мерки за предотвратяване на предзашеметителен шок при птиците
Волтаж и ампераж по време на зашеметяване – да се отбележат стойностите

Ефективно зашеметяване

ОБЕЗКЪРВЯВАНЕ
Обезкървяването са извършва незабавно след зашеметяването
При автоматично обезкървяване, пропуснатите птици се обезкървяват ръчно
Наличие на живи птици на линията за попарване
Оборудване за ръчно обезкървяване в случай на авария на автоматичната система
ІІ. ПРЕДКЛАНИЧЕН ПРЕГЛЕД
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