КАК СЕ ЗАШЕМЕТЯВАТ ОВЦЕ
Зашеметяването е от изключителна важност да се доведат овцете до безсъзнание, преди да ги заколите.
Тогава те могат да бъдат заклани безболезнено. Съветите по-долу обхващат най-добрите практики,
използвани при малки кланици, и ще Ви помогнат да зашеметите овцете успешно.
До зашеметяване на овце се допускат само работници, притежаващи сертификат за компетенции.
ЗА ОВЦЕТЕ
TT Овцете могат да станат тревожни, когато са отделени,
което може да ги накара да се държат непредсказуемо
(напр. бягащи, скачащи, прекатурващи своите лица,
които извършват манипулациите)
TT При тях е тенденция да се местят от приглушено
осветени до по-ярки зони
TT Харесват: да стоят на групи
TT Не харесват: блестящи или изключително ярки светлини,
отражения, сенки, препятствия, шум, резки движения
TT Всяка овца може да действа по различен начин

ЗАШЕМЕТЯВАНЕ
НА ОВЦЕ
С РЪЧНИ
КЛЕЩИ

ПРЕДИ
ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО
ПОДГОТВЕТЕ ОВЦАТА И ОБОРУДВАНЕТО
TTПроверете дали вълната на овцата е суха
TTУверете се, че изводите на електродите са мокри
TTПроверете дали щипците, които използвате,
са с точния размер и не са корозирали
TTНосете гумени ръкавици и ботуши
ПОСТАВЕТЕ РЪЧНИТЕ КЛЕЩИ С ЕЛЕКТРОДИ

ЗАШЕМЕТЯВАНЕ НА
ОВЦЕ СЪС СЛУШАЛКИ
ОТ ГЛАВАТА КЪМ ГЪРБА

TTМежду външните ъгли на очите на овцата
и основата на ушите им
TTАлтернатива: Като използвате слушалки от главата
към гърба, поставете слушалките между ушите
на овцата с електродите отгоре на главата й

Здравеопазване
и безопасност
на храните

ЗАШЕМЕТЯВАНЕ
НА РОГАТИ ОВЦЕ
СЪС СЛУШАЛКИ
ОТ ГЛАВАТА КЪМ ГЪРБА

ПО ВРЕМЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО

СЛЕД ЗАШЕМЕТЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАШЕМЕТЯВАНЕ САМО ОТКЪМ ГЛАВАТА

АКО ОВЦАТА ВСЕ ОЩЕ Е В СЪЗНАНИЕ

Минимално напрежение
(волтове – V)

Минимален ток
(ампери – A)

Честота
(херцове – Hz)

Минимално времетраене
(секунди)

>150

1,0-1,3

50

>2

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

няма опити за изправяне/повдигане на главата

ПРОВЕРЕТЕ ЗА СЪЗНАНИЕ

БЪРЗО ЗАКОЛЕТЕ ОВЦАТА
TTОбезкръвете овцата в рамките на 8 секунди
от зашеметяването

Уверете се, че животното
е в безсъзнание преди клането.

ПОТВЪРДЕТЕ СМЪРТТА

Проверете за:

няма отговор на щипане/
бодене по носа/ухото

няма редовно дишане

tвърди/изпънати
крака, последвани
от потрепвания/
ритане

няма шум
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TTЛипса на спонтанни движения
TTОтпуснато/трайно отпуснато тяло
TTНяма отговор на щипане/бодене по носа/ухото
TTНяма шум/пулсация
TTНяма редовно дишане
TTРазширени зеници
TTОбезкръвяването е спряло
TTНяма пулс/сърдечни удари

няма мигане (спонтанно или
при докосване на очите)

