Transport zwierząt - poradnik
Przygotowanie do wyłapywania
brojlerów
Przed transportem
‘Co robić?’
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Hodowca

72 godziny przed wyłapywaniem:
umów ekipę wyłapującą i daj jej jasne
wytyczne oraz instrukcje.
48 godzin przed wyłapywaniem:
przekaż informacje firmie transportowej
nt.
liczby
zwierząt
oraz
zamów
odpowiednią liczbę pojemników
i
pojazdów
dopasowaną
do
liczby
zwierząt, uwzględniając klimat i pogodę.

Nie głodź brojlerów ponad 12 godzin
przed wyłapywaniem (wliczając w
to transport) ale nie mniej niż 4
godziny (przed odjazdem). Zapewnij
wodę aż do początku wyłapywania.

Jak sprawdzić
zdatność do transportu?

Sprawdź drób przed dotarciem ekipy
wyłapującej i kierowcy. Zwróć uwagę
na
złamane
kości,
poważne
problemy
z chodzeniem lub
oddychaniem, a także inne wyraźne
objawy
kliniczne.
Nie
ładuj
niezdolnych do transportu ptaków.
Odpowiadasz
za
niezwłoczne,
humanitarne
uśmiercenie
tych
zwierząt przez przeszkoloną osobę.
Unikaj
transportu
mokrych
brojlerów.
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Gotowi do wyłapywania!
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Ekipa wyłapująca
‘Jakie są dobre warunki do
wyłapywania?’
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1. Cały czas zapobiegaj niedotlenieniu.
2. Ustawiaj kontenery/skrzynki jak najbliżej
3.
4.
5.

6.
7.

ptaków.
Używaj niebieskiego światła i nie hałasuj.
Dbaj o sprzęt do załadunku i sprawdzaj go
przed użyciem.
Noś odpowiednią odzież (np. czysty,
ciemny kombinezon, ochronne nakrycie
głowy, czyste buty).
Upewnij się, że, masz czyste
i zdezynfekowane dłonie.
Podczas wyłapywania sprawdzaj zdolność
drobiu do transportu i odpowiednio
postępuj!

Ogólne wytyczne
wyłapywania

1. Hodowca odpowiada za nadzór.
2. Wyłapuj z ekipą przeszkoloną, zaopatrzoną
w
odpowiedni
sprzęt,
doświadczoną,
i w odpowiedniej liczbie.
• Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
cały proces wyłapywania lub załadunku,
a wszyscy wyłapujący mają świadectwa
umiejętności?
To jeszcze lepiej!
Przestrzeń
3. Sprawdzaj zdolność drobiu do transportu
podczas wyłapywania i reaguj!
4. Poruszaj się powoli i bez hałasu: spokojnie
zaganiaj i wyłapuj ptaki.
5. Nie przeładowuj pojemników / skrzynek,
zamykaj je tak, by nie uszkodzić ptaków.
6. Ładuj ptaki głową do góry. Sprawdzaj, czy
nie uwięzły ich części ciała.
7. Używasz
przegród?
Oczyść
je
przed
wyłapywaniem i po nim.

Zdrowie
i
bezpieczeństwo
żywności

Transport zwierząt - poradnik
Przygotowania do wyłapywania
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Wyłapywanie ręczne – ‘Jakie są dobre praktyki?’

1. Uważnie wyłapuj i przenoś ptaki:
➢ zawsze

podtrzymuj pierś/tylną część ciała
brojlera, by zminimalizować niebezpieczeństwo
obrócenia;

➢ nigdy nie łap i nie przenoś brojlerów za szyję lub
skrzydła;

➢ nigdy nie uderzaj brojlerami o obiekty takie jak
system poideł lub grzędy;

➢ nie machaj /nie bujaj brojlerami.

3. Nie łap więcej niż 3 brojlery (> 2 kg) lub 5
brojlerów (<2kg) w jedną rękę. Używaj
drugiej ręki do podtrzymania klatki piersiowej
/ tylnej części ciała ptaka.

4. Skracaj

dystans
do
pokonania,
ustaw
pojemniki lub skrzynki jak najbliżej brojlerów.
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2. Najlepiej brojlery chwytać za dwie nogi.
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Wyłapywanie mechaniczne – ‘Jakie są dobre praktyki?’

1. Osoba nadzorująca kombajn kontroluje
stale
pas
zbierający
i
prędkość
zbierania drobiu, dostosowując je w
razie potrzeby.

przy
pojemnikach
odpowiadają za unikanie przeładowania
i zamknięcie pojemników niezależnie od
systemu kontrolującego wagę.

3. Ekipa

wyłapująca powinna zaganiać
brojlery do maszyny bez wywierania
nacisku.
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2. Operatorzy

