НАЧИНИ ЗА МАНИПУЛАЦИИ И ФИКСИРАНЕ НА ПТИЦИТЕ
Чрез лошите манипулации с птиците Вие може да ги стресирате или дори да ги нараните. Това може да затрудни придвижването им. Тяхното
месо ще бъде с по-ниско качество. Тези съвети ще Ви помогнат да извършвате правилни манипулации с птици, като пилета и пуйки.
До манипулации или фиксиране на птици се допускат само работници, притежаващи сертификат за компетенции.
ЗА ПТИЦИТЕ

ПОМНЕТЕ

КАК СЕ ХВАЩАТ ПТИЦИ

КАК СЕ НОСЯТ ПТИЦИ

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

TTМоже да не сте в състояние
да преместите наранена птица, без
да й причините болка. В този случай
я зашеметете и умъртвете на място
възможно най-бързо

ПИЛЕТА
TTСложете ръката си над двете крила
TTИзползвайте другата си ръка, за да
сграбчите двата крака
TTПовдигнете

В ЩАЙГИ
TTМестете щайгите хоризонтално
и механично и не правете резки движения

ПУЙКИ
TTХванете ги за краката отзад с една
от ръцете си
TTВнимателно ги положете на гърдите им
TTКато местите другата си ръка под тялото
им, обвийте ръката си около тялото
и крилата на пуйката
TTПовдигнете
хванете рамото
на крилото, което
е най-далеч от Вас,
с другата си ръка

установете сигурен
захват на двата
крака в една ръка

Здравеопазване
и безопасност
на храните

НА РЪЦЕ
TTНосете птицата изправена
TTПоддържайте гърдите с ръката си
TTПокрийте крилата с другата си ръка
Или (само за пилета)
TTНосете с главата надолу за краката
на пилето
TTНосете само максимум 3 пилета в 1 ръка

НИКОГА НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА МЕСТИТЕ ПТИЦА ЧРЕЗ
TT
Удрянето й
TT
Притискането на чувствителни части от тялото
TT
Повдигане/влачене за шията/главата/крилото/
опашката на птицата
TT
Използване на токов удар/остър инструмент
TT
Хващане за очите й

КАК СЕ ФИКСИРАТ ПТИЦИ
Ако фиксирате птица правилно, това може да направи зашеметяването и умъртвяването
по-ефективни, като предотврати изпитването на ненужно страдание от птицата.

НИКОГА НЕ

ФИКСИРАЙТЕ ПТИЦА ЧРЕЗ

TT
Обездвижване с токов удар

РЪЧНО ФИКСИРАНЕ

ПРОВЕСВАНЕ/ОКАЧВАНЕ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНУС

TTПокрийте крилата на птицата с ръката си
TTХванете краката й и поддържайте гърдите
й с другата си ръка

TTПроверете дали окачването е с правилния размер за птицата,
за да не оказват твърде голям натиск върху краката на птицата
TTПочиствайте окачването ежедневно с вода и четки и редовно
с киселина, за да предотвратите образуване на накип
TTДръжте линията за окачване изправена, докато птиците
са в съзнание, с възможно най-малко изкривявания
TTИзползвайте контактна лента, която се трие срещу гърдите
на птицата
TTПоддържайте осветлението слабо и постоянно в цялата зона

TTПърво трябва да проверите дали конусът е правилният
размер за птицата
TTСложете птицата вътре с главата надолу
TTАко са в съзнание, дръжте пилетата в конуса за
максимум 1 минута Use
илиa2contact
минути
заthat
пуйките
strip
rubs against breast

СТЪПКА ПО СТЪПКА
TTПреместете щайгите по-близо до линията за очакване, на добра
височина за изваждане
TTСега можете да намокрите окачването
TTИзваждайте птиците поотделно с двете си ръце
TTХванете птиците и ги повдигнете за двата крака
TTПоложете ги на гърдите им
TTОвесете ги за двата крака
TTПоставете гърдите им срещу контактната лента
Дайте на птиците време да се успокоят преди зашеметяването:
до 12 секунди за пилета, 20 секунди за пуйки.
Провесете пилетата с главата надолу за максимум 1 минута,
или 2 минути за пуйките.

Или (по-малки птици)
TTПовдигнете птицата и я дръжте за
двата крака
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Или
TTПоставете двете си ръце върху крилата
на птицата
TTСлед като птицата е под контрол, плъзнете
една ръка под тялото й, като хванете
краката й между пръстите си и поддържайте
гърдите й на дланта си
TTКонтролирайте крилата на птицата с другата
си ръка или като я държите под мишница
TTТогава главата на птицата е достъпна
за зашеметяване

