
Pregătirea pentru 
prinderea broilerilor

Cu 72 ore înainte de prindere:
angajează echipa de prindere și dă-le
instrucțiuni clare

Cu 48 de ore înainte de prindere:
informează transportatorul în legătură

cu numărul total de animale și

comandă suficiente lăzi / containere /

vehicule pentru toate păsările, ai în

vedere și condițiile climatice

Nu supune broilerii la post mai mult
de 12 ore (inclusiv transportul), și nu
mai puțin de 4 ore (înainte de
pornire). Asigură apă până la

începerea prinderii

Pregătit pentru prindere!

Verifică păsările înainte de a sosi echipa de

prindere și șoferul. Fii atent la oase rupte,

dificultăți severe în mers sau respirație, sau

alte semne clinice evidente (de ex. păsări

emaciate). Nu încărca păsări inapte de
transport. Ești responsabil ca aceste păsări

să fie eutanasiate în mod omenos fără

întârziere, de către o persoană instruită.
Evită transportul broilerilor uzi.

1. Fermierul este responsabil pentru prindere și

trebuie să fie prezent pentru a supraveghea

procedeul

2. Prinde păsările cu o echipă suficient de mare,

experimentată, bine instruită și bine
echipată. Toți prinzătorii au un certificat de

competență? Mai bine!

3. Verifică condiția păsărilor în timpul prinderii
și ia măsurile care se impun!

4. Mișcă-te încet și redu zgomotul; mână și

prinde păsările cu blândețe

5. Nu supraîncărca containerele / lăzile și

închide-le cu grijă. Verifică întotdeauna și

eliberează părțile prinse ale corpului
păsărilor

6. Încarcă păsările cu grijă în poziție verticală.
Păsările căzute pe spate pune-le imediat înapoi

în poziție verticală

7. Folosești separatoare? Curăță-le înainte și

după prindere
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Pregătirea transportului

‘Ce să fac?’ 

Cum verific 

‘condiția’ de transport?
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Fermierul
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Pentru ghidurile complete și mai multe informații: 
www.animaltransportguides.eu

‘Care sunt condițiile
bune de capturare?’ 

1. Evită tot timpul sufocarea
2. Adu lăzile / containerele cât mai aproape 

de păsări
3. Folosește lumina albastră și redu zgomotul
4. Întreține tot echipamentul de încărcare și 

verifică-l înainte de îmbarcare
5. Poartă haine adecvate (de ex. de culoare 

închisă, salopete curate, bonete igienice, 
cizme curate)

6. Mâinile tale trebuie să fie curate și 
dezinfectate

7. Pe parcursul capturării verifică tot timpul 
condiția păsărilor și acționează în 
consecință!
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Personalul de prindere Reguli generale

de prindere
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Prinderea mecanică – ‘Care sunt bunele practici?’

P

1. Prinde și du păsările cu grijă:

1. Întotdeauna sprijină broilerii de regiunea

pieptului / abdominală

2. Nu prinde / căra broilerii de gât sau aripi

3. Ai grijă ca broilerii să nu se lovească de obiecte,

cum ar fi sistemul de adăpare sau stinghiile de

odihnă

4. Asigură-te că broilerii nu se balansează sau

leagănă în timp ce sunt cărați.

2. În mod ideal, broilerii trebuie prinși de ambele
picioare. Dacă broilerii trebuie să fie cărați, trebuie

susținuți de corp

3. Prinde maxim 3 broileri (> 2 kg) sau 5 broileri (< 2
kg) cu o mână. Folosește cealaltă mână pentru a

susține păsările de regiunea pieptului / abdominală

4. Fă distanța de cărat cât mai scurtă. Adu containerele /

lăzile pe cât posibil mai aproape de broileri

1. ‘Operatorul mașinii de prins’

verifică banda și viteza de colectare

în mod continuu, în timpul încărcării,

și le ajustează dacă este necesar

2. Operatorii de la container sunt

responsabili pentru prevenirea

supraîncărcării și cu închiderea

lăzilor/compartimentelor, indiferent

de sistemului de cântărire

3. Echipa de prindere trebuie să

împingă broilerii spre mașina de

prins fără a-i aglomera / înghesui

Personalul de prindere
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Recunoaștere: Proiect al Comisiei Europene (SANCO/2015/G3/SI2.701422), fișe informative elaborate în 

colaborare cu toți Membrii Consorțiului, Focus Grupurile și Părțile Interesate

Prinderea manuală – ‘Care sunt bunele practici?’
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