НАЧИНИ ЗА МАНИПУЛАЦИИ И ФИКСИРАНЕ НА ГОВЕДА, ОВЦЕ И КОЗИ
Когато боравите с говеда, овце и кози (известни като преживни животни), можете да ги стресирате или дори да ги
нараните. Освен това можете да изложите на риск себе си и другите лица, извършващи манипулации. Тяхното месо
ще бъде с по-ниско качество. Тези съвети ще помогнат да местите преживните животни ефективно.
До манипулации или фиксиране на преживните животни се допускат само работници, притежаващи сертификат
за компетенции.

ПОМНЕТЕ

МЕСТЕТЕ ГИ НА ГРУПИ

TT Биковете, овните и козлите могат да бъдат
непредсказуеми
TT Всяка крава, овца или коза може да действа по различен начин
TT Харесват: добре осветени зони
TT Не харесват: блестящи или изключително ярки светлини,
тъмнина, сенки, отражения, препятствия, резки прегъвания,
внезапен шум/движение, изолиране/вкарване в ъгъл/
принудително бързане, хлъзгави подове

TT Ако не можете да преместите
преживно животно, без да му
причинявате болка, не трябва
да го местите
TT Трябва да държите групата
заедно – разделяйте само
за фиксиране

TT Местете преживните животни на групи от по
4-6 възрастни
TT При младите преживни животни местете
на групи от 15-20

ан е

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯТА ЗА СПЛАШВАНЕ

Зоната около дадена крава, овца или коза се нарича дистанцията
за сплашване. Когато Вие вървите в зоната, животното се движи.
За да си помогнете при преместването на крава, овца или коза,
можете да използвате точката на баланс (обикновено
при рамото), докато стоите на правилното разстояние
път на лицето, извършот тях. Премествайте бавно. Трябва да можете
ващо манипулациите
да придвижите животните, без да ги удряте.
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ОТНОСНО ГОВЕДАТА, ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ

3
сляпо петно

1

2

ТРЯБВА ДА ЗАСТАНЕТЕ:

Пред точката на баланс, за да накарате животното да върви назад
При точката на баланс, за да го накарате да спре
Зад точката на баланс, за да го накарате да върви напред
Здравеопазване
и безопасност
на храните

за придвижване
на животните
напред

ПРАВЕТЕ
TT Оставете овцете и козите
да се движат една до друга
TT Дръжте чист пътя отпред
TT Поддържайте пътеката добре
осветена, но не използвайте
блестящи светлини директно
срещу преживните животни
TT Използвайте флагове,
пластмасови лопати, хлопки

НЕ ПРАВЕТЕ
TT Не удряйте/не ритайте
преживното животно
TT Не прилагайте натиск върху
чувствителни части от тялото
TT Не повдигайте за главата,
ушите, краката, руното,
опашката
TT Не усуквайте/не премачквайте
опашката
TT Не дръжте за очите
TT Не извършвайте манипулации
по никакъв друг начин, който
би могъл да ги нарани

Носете
тъмни
дрехи

КАК СЕ ФИКСИРАТ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

НИКОГА НЕ ФИКСИРАЙТЕ ЧРЕЗ

Ако фиксирате крава, овца или коза правилно, това може да направи зашеметяването
и обезкръвяването по-ефективни, като предотврати тяхното изпитване на ненужно страдание.
Следвайте тези насоки, за да избегнете нараняване на животните преди клане.

TT
Окачване/повдигане, когато са в съзнание
TT
Стягане/завързване на крайниците или краката
TT
Разрушаване на гръбначния мозък
TT
Обездвижване чрез токов удар

СТЕСНЕН ИЛИ ТЕСЕН ОБОР (ГОВЕДА)

КОНВЕЙЕРНА СИСТЕМА (ГОВЕДА/КОЗИ/ТЕЛЕТА)

TT Ограничава една крава
TT Дава лесен достъп до главата на кравата

ИНДИВИДУАЛЕН БОКС ЗА ФИКСИРАНЕ
(ВЪЗРАСТНИ ГОВЕДА/ОВЦЕ/КОЗИ)

TT По едно животно
TT Пречи на стоящото животно да се завърти
БОКС ЗА ЗАШЕМЕТЯВАНЕ (ОВЦЕ/КОЗИ)
TT Регулирайте според размера на животното
TT За да използвате бокс за зашеметяване, работете TT Спира завъртането на животното
с едно или две лица, извършващи манипулации
Животните трябва да влязат доброволно, без да ги бутате или ръчкате
(в идеалния случай трябва да сте двама)
с остен. За това:
TT Прекарайте малка група овце или кози през
TT боксът трябва да бъде добре осветен, без отражателен материал
вратата, като я затворите зад тях
TT подът трябва да изглежда като пода извън бокса
TT Оставете около 1,2 m² на овца или коза
TT вратата трябва да бъде достатъчно голяма, за да може животното
TT Не е необходимо по-нататъшно фиксиране
лесно да премине
TT боксът не трябва да изглежда като улица без изход – пространството
зашеметяване
оттатък бокса трябва да бъде видимо от вратата
от оператора
TT операторът трябва да остане
извън зрителното поле
на другия край

TT Автоматизирана и рядко изисква Вие да боравите
с животното
TT Фиксира животните все повече и повече, докато
те се придвижват към зашеметяване
TT Трябва да преместите всяка крава, овца или коза
в началото на конвейера, за предпочитане на група,
за да стоят спокойни
TT Оставете достатъчно място, така че главата на едно
животно да не се опира на гърба на другото
движещ се конвейер

врата

Боксовете също могат да имат
повдигач за брадичката и ярем
за врата за фиксиране на главата.
След като главата е фиксирана,
можете да освободите избутвача
за гърба.
операторът отваря/
затваря вратата
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избутвач за гърба
повдигач
за брадичката

избутвач за корема
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В някои боксове има избутвачи
светлина
за гърба/отстрани/на корема
за фиксиране. Когато ги задействате,
не прилагайте много натиск.

