КАК СЕ ЗАШЕМЕТЯВАТ/УМЪРТВЯВАТ ЗАЙЦИ ВЪВ ФЕРМАТА
Зайците, които не могат да бъдат транспортирани или не се развиват добре, трябва да бъдат умъртвени във фермата.
Те могат също да бъдат умъртвявани във фермата за доставяне на месо директно на потребителите/търговците на дребно.
Предварителното зашеметяване е задължително във всички случаи. Зашеметете и ги умъртвете възможно най-бързо, така
че смъртта да е безболезнена.
Тази информация не отменя националните правила, които забраняват или ограничават някои от тези практики.
Зашеметяването и умъртвяването трябва да бъдат извършвани от работници с подходящо ниво на компетентност.
ЗА ЗАЙЦИТЕ
TTВ случай на страх, болка или стрес зайците имат
навика да „замръзват“, т.е. не показват никаква
видима реакция
TTОбработвайте раздразнените зайци внимателно,
за да избегнете нараняване на заека или лицето,
извършващо манипулациите
TTПовдигнете за задната част на врата или кожата
над раменете (никога не вдигайте за ушите –
те са чувствителни)

ЗАШЕМЕТЯВАНЕ/
УМЪРТВЯВАНЕ

1. ПРОНИКВАЩ/НЕПРОНИКВАЩ ПРИХВАНАТ БОЛТ

Добрите манипулации и фиксиране са от
изключителна важност за ефективното
зашеметяване. След като сте фиксирали заека,
може да обмислите следните методи.

опора
нехлъзгащ се под

Проникващият прихванат болт се изстрелва през черепа
в мозъка. Непроникващият прихванат болт удря челото,
без да прониква в черепа. След зашеметяване на зайците
обезкръвете в рамките на 10 секунди, така че те да не
страдат.

Фиксиране и позициониране

TTПоставете заека на нехлъзгащ се под с опора отзад,
така че да не може да отстъпва назад
TTПритиснете го надолу с едната ръка за врата
и раменете, като палецът и показалецът Ви са от двете
страни на врата на заека
TTЗадействайте пистолета с другата си ръка

Параметри

TTПрочетете инструкциите на производителя, за да
се уверите, че проникващият болт е подходящ за зайци
TTПроникващите прихванати болтове трябва да бъдат
с диаметър най-малко 6 mm

позиция
на пистолета

Здравеопазване
и безопасност
на храните

2. ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАШЕМЕТЯВАНЕ
САМО НА ГЛАВАТА
Този метод няма да умъртви заека. След зашеметяване
обезкръвете заека в рамките на 10 секунди, така
че да не страда.

Подгответе оборудването

TTНамокрете зоните на главата на заека,
където ще бъдат приложени електродите
TTНосете гумени ръкавици и ботуши

Позиционирайте заека

TTПоддържайте корема на заека или дръжте задните
му крака с една ръка, насочвайте главата, като
държите ушите с другата си ръка
TTАлтернативно, хванете двата задни крака на заека
с едната ръка, докато другата Ви ръка насочва
главата чрез държане на ушите
TTПоставете електродите между външните ъгли на
очите и основата на ушите му, далеч от носа

3. РЯЗЪК УДАР В ГЛАВАТА
Използван правилно, този метод умъртвява. Можете да умъртвите
не повече от 70 заека на ден с този метод.

Позиционирайте заека

TTДръжте заека за задните му крака
TTИзползвайте тежък, но лесен за манипулиране предмет
(напр. палка, желязна тръба)
TTУдарете заека отгоре по главата, точно зад ушите

Проверете за съзнание

Уверете се, че зайците са в безсъзнание преди обезкръвяването.
Проверете за:
няма мигане (спонтанно или
при докосване на очите)

няма опити
за изправяне/повдигане
на главата му

СЛЕД ЗАШЕМЕТЯВАНЕ

няма шум

Ако заекът все още е в съзнание

няма отговор
на щипане/бодене
по носа/пръстите/ухото

твърди/изпънати
крака, последвани
от потрепвания/
ритане

Проверете параметрите
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАШЕМЕТЯВАНЕ/УМЪРТВЯВАНЕ
Напрежение (волтове – V)

Ток (ампери – A)

Честота (херцове – Hz)

Времетраене (секунди)

100-117

140-400

50

1-3
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Потвърдете смъртта

TTЛипса на спонтанно движение
TTНяма отговор на щипане/бодене по носа/
пръстите/ухото
TTОтпуснато/трайно отпуснато тяло
TTРазширени зеници
TTНяма шум/пулсация
TTНяма дишане
TTНяма пулс
TTНяма обезкръвяване

За повече информация вижте
http://europa.eu/!KX74dw (само на английски език)
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няма редовно
дишане

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

