Προετοιμάζοντας τη σύλληψη
των ορνιθίων κρεοπαραγωγής
Προετοιμασία μεταφοράς
‘Τι να κάνω;’

Πτηνοτρόφος

P

72 ώρες πριν από τη σύλληψη των
πτηνών: «κλείστε» τη συμφωνία σας με
το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσετε,
δίνοντας σαφείς οδηγίες και εντολές

P

48 ώρες πριν από τη σύλληψη των
πτηνών: Ενημερώστε τον μεταφορέα για
το συνολικό αριθμό των πτηνών που θα
μεταφερθούν και παραγγείλετε επαρκή
αριθμό κλωβών/εμπορευματοκιβωτίων
/οχημάτων για όλα τα πτηνά, λαμβάνοντας
υπόψη τις κλιματικές συνθήκες

P

Μη σταματάτε την παροχή τροφής για
περισσότερες
από
12
ώρες
(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά) και
για λιγότερες από 4 ώρες (πριν από
την αναχώρηση). Παρέχετε νερό έως
την έναρξη της διαδικασίας σύλληψης των
πτηνών

Έτοιμοι για τη διαδικασία
σύλληψης των πτηνών!
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Ελέγξτε την κατάσταση των πτηνών πριν
φτάσουν το προσωπικό σύλληψης και ο
οδηγός. Προσέξτε για κατάγματα οστών,
σοβαρές δυσκολίες στη βάδιση ή στην
αναπνοή ή άλλα κλινικά συμπτώματα (π.χ.
απομακρύνετε τα πολύ αδύνατα πτηνά).
Μην μεταφέρετε ακατάλληλα πτηνά.
Είστε υπεύθυνοι για την ευθανασία τους,
από ένα εκπαιδευμένο άτομο, χωρίς καμία
καθυστέρηση. Αποφύγετε τη μεταφορά
ορνιθίων κρεοπαραγωγής, τα οποία
έχουν βραχεί.
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Ομάδα Σύλληψης

«Ποιες είναι οι ορθές πρακτικές
σύλληψης των πτηνών;»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πως ελέγχω
την «καταλληλότητα
των πτηνών»
για μεταφορά;

Γενικές Οδηγίες

1. Ο πτηνοτρόφος είναι υπεύθυνος για τη
σύλληψη και πρέπει να είναι παρών για να
επιβλέπει τη διαδικασία
Αποτρέψτε τον κίνδυνο aσφυξίας των πτηνών 2. Επιλέξτε μια έμπειρη, καλά εκπαιδευμένη, καλά
εξοπλισμένη ομάδα σύλληψης,
επαρκούς
Μεταφέρετε τους
αριθμού ατόμων. Έχει όλο το προσωπικό
κλωβούς/εμπορευματοκιβώτια όσο το
πιστοποιητικό επάρκειας; Ακόμη καλύτερα!
δυνατόν πιο κοντά στα πτηνά
3. Ελέγξτε τη κατάσταση των πτηνών κατά τη
Χρησιμοποιήστε λάμπες με μπλε φως και
διάρκεια της σύλληψης και ενεργείτε ανάλογα!
ελαχιστοποιείστε τους θορύβους
4. Να μετακινήστε αργά και να ελαχιστοποιείτε
Συντηρείτε συχνά όλο τον εξοπλισμό
τους θορύβους. Να συγκεντρώνετε και να
συλλαμβάνετε τα πτηνά με προσοχή
φόρτωσης και ελέγξτε τον πριν από κάθε
5. Μην υπερφορτώνετε τους κλωβούς και τα
φόρτωση
εμπορευματοκιβώτια
και
να
τα
κλείνετε
Φορέστε κατάλληλα ρούχα (π.χ. σκούρο
προσεκτικά.
Ελέγχετε
και
ελευθερώνετε
πάντα
χρώμα, καθαρά επανωφόρια, καλύμματα
τα παγιδευμένα μέρη του σώματος των
κεφαλής, καθαρές μπότες)
πτηνών
Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και 6. Τοποθετήστε τα πτηνά με προσοχή σε όρθια
απολυμασμένα
θέση. Αν τα πτηνά τοποθετηθούν με λάθος τρόπο
Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, να ελέγχετε
σε ύπτια θέση, πρέπει να επανατοποθετηθούν σε
πάντα αν τα πτηνά είναι κατάλληλα για
όρθια θέση
7. Χρησιμοποιείτε διαχωριστικά; Καθαρίστε τα πριν
μεταφορά και να ενεργείτε ανάλογα!
και μετά από τη σύλληψη των πτηνών
Ασφάλεια
τροφίμων
υγεία

των
και

Ομάδα Σύλληψης

P

Σύλληψη
με τα χέρια
– χέρια
«Ποιες
οι είναι
ορθές
πρακτικές;»
Σύλληψη
με τα
– είναι
«Ποιες
οι ορθές

πρακτικές;»
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1. Συλλαμβάνετε και μεταφέρετε τα πτηνά με
προσοχή:
✓ Συγκρατείστε τα ορνίθια υποστηρίζοντας την
περιοχή του στήθους/κοιλιάς
✓ Μην συλλαμβάνετε/μεταφέρετε τα ορνίθια
από το λαιμό ή τα φτερά
✓ Βεβαιωθείτε ότι τα ορνίθια δεν διατρέχουν
κίνδυνο τραυματισμού από προστριβή σε
αντικείμενα, όπως είναι π.χ. οι ποτίστρες
✓ Βεβαιωθείτε ότι τα ορνίθια δεν κινούνται ή
αιωρούνται όταν μεταφέρονται.
2. Ιδανικά, τα ορνίθια κρεοπαραγωγής πρέπει να
συλλαμβάνονται από τα δύο πόδια. Εάν πρέπει να
μεταφερθούν, πρέπει να υποστηρίζεται το σώμα
τους στην περιοχή του στήθους/κοιλιάς
3. Συλλαμβάνετε έως 3 ορνίθια κρεοπαραγωγής (>
2 kg) σε κάθε χέρι, ή 5 ορνίθια (< 2 kg).
Χρησιμοποιείτε
το
ελεύθερο
χέρι
για
να
υποστηρίζετε την περιοχή του στήθους/κοιλιάς
4. Εξασφαλίστε σύντομη απόσταση για μεταφορά.
Φέρτε τους κλωβούς/εμπορευματοκιβώτια όσο το
δυνατόν πιο κοντά στα ορνίθια

Μηχανική σύλληψη – «Ποιες είναι οι

1.

2.

3.

πρακτικές;»

Ο
«επιβλέπων
της
μηχανής
σύλληψης» ελέγχει συνεχώς τον ιμάντα
και την ταχύτητα σύλληψης των πτηνών
κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και, εάν
είναι απαραίτητο, τη ρυθμίζει
Οι χειριστές των εμπορευματοκιβωτίων
είναι υπεύθυνοι για την αποφυγή της
υπερφόρτωσης και του κλεισίματος των
κλωβών/συρταριών
με
το
μη
συνιστώμενο βάρος

Η
ομάδα
σύλληψης
πρέπει
να
κατευθύνει τα πτηνά προς τη μηχανή
σύλληψης αυτών
αποφεύγοντας το
συνωστισμό
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