КАК СЕ ЗАШЕМЕТЯВАТ ПРАСЕТА
Изключително важно е зашеметяването да доведе прасетата до безсъзнание, преди да бъдат
заклани. Тогава те могат да бъдат заклани безболезнено. Съветите по-долу обхващат най-добрите
практики, използвани при малки кланици, и ще Ви помогнат да зашеметите прасетата успешно.
Да зашеметяват прасета се допускат само работници, притежаващи сертификат за преминато обучение.
ЗА ПРАСЕТАТА
TTПрасетата са социални, чувствителни и изразителни животни
TTТе нямат добро зрение, но могат да чуват много добре
TTСвинете и нерезите могат да бъдат агресивни
TTХаресват: добре осветени зони
TTНе харесват: тъмнина и сенки, отражения, движещи се предмети, силни
течения, силни шумове, внезапно движение, да бъдат сами и в ъгъл,
хлъзгави подове, да бъдат пришпорвани
TTВсяко прасе може да реагира по различен начин

РАЗПОЛАГАНЕ
НА ЕЛЕКТРОДИТЕ
ЗА ЗАШЕМЕТЯВАНЕ
НА ПРАСЕТА

ПРЕДИ ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО
ПРОВЕРЕТЕ ОБОРУДВАНЕТО
TTУверете се, че щипците са с правилния размер
и не са корозирали
TTНамокрете електродите, за да улесните потока на тока
TTНосете гумени ръкавици и ботуши

КОГАТО ПРАСЕТАТА
СА РАЗДРАЗНЕНИ

ПРАВЕТЕ
TTУспокойте ги
TTВърнете спокойствието
им с внимателни движения
и мек глас

НЕ ПРАВЕТЕ
TTНе викайте и не
използвайте насилие –
това влошава ситуацията

ПОСТАВЕТЕ ЕЛЕКТРОДИТЕ
TTМежду външните ъгли на очите и основата на ушите
TTИли точно под ушите
TTИли под едното ухо и над противоположното око
TTНикога не поставяйте зад ушите

Носете
тъмни
дрехи
Здравеопазване
и безопасност
на храните

СЛЕД
ЗАШЕМЕТЯВАНЕ

ПО ВРЕМЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАШЕМЕТЯВАНЕ САМО ОТКЪМ ГЛАВАТА

АКО ПРАСЕТО ВСЕ ОЩЕ Е В СЪЗНАНИЕ

Минимално напрежение
(волтове – V)

Минимален ток
(ампери – A)

Честота
(херцове – Hz)

Минимално времетраене
(секунди)

>250

1,3
До 2 за големи прасета

50-800

3

TTНе го обезкръвявайте
TTЗашеметете отново с резервния метод
(напр. проникващ прихванат болт)
TTОткрийте какво се е объркало
TTКоригирайте всякакви проблеми, преди да
възобновите зашеметяването

ПРОВЕРЕТЕ ЗА СЪЗНАНИЕ
Уверете се, че животното е в безсъзнание
преди обезкръвяването.

не прави опит да се изправи

ПРИЗНАЦИ НА ЗАГУБА
НА СЪЗНАНИЕ ПРИ
ПРАСЕТАТА

БЪРЗО ОБЕЗКРЪВЕТЕ ПРАСЕТО
TTПрободете гръдния кош с остър нож, за да
провокирате кръвозагуба. Това трябва да
се случи до 15 секунди от зашеметяването.
ПОТВЪРДЕТЕ СМЪРТТА

Проверете за:

няма отговор на щипане
по носа или ухото

няма редовно дишане
няма шум
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твърди мускули,
последвани
от потрепвания с крака
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няма мигане (спонтанно
или при докосване
на очите)

TTЛипса на спонтанно движение
TTОтпуснато тяло
TTНяма отговор на щипане по носа или ухото
TTНяма шум
TTНяма редовно дишане – прасетата може да
се задъхат в моментите преди смъртта
TTНяма мигане, ако докоснете очите
TTОчите са обърнати нагоре
TTРазширени зеници
TTОбезкръвяването е спряло
TTНяма пулс

