European
Commission

Подготовки за заловување бројлери
Подготовка за превоз
‘Што да се направи?’
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Одгледувач

72 часа пред заловувањето: обезбедете
го тимот за заловување и дадете им
јасни упатства и инструкции

Какао да ја проверам
способноста за превоз?

Проверете ги птиците пред да дојде тимот
за фаќање и возачот. Внимавајте на птици
со скршени коски, сериозни тешкотии при
одење или дишење или други клинички
знаци (на пр. ослабени птици). Не товарајте
птици кои не се способни за превоз. Без
одлагање тие треба хумано да се
еутаназираат од страна на обучено лице,
Вие сте одговорни за овие постапки.
Избегнувајте превоз на влажни бројлери.

48 часа пред да се заловат:
информирајте го возачот за вкупниот
број на животни и нарачајте доволно
транспортни кафези / возила за сите
птици, водете сметка на климатските
услови
Не ги изгладнувајте бројлерите повеќе
од 12 часа (вклучувајќи го и превозот), а
не помалку од четири часа (пред
поаѓање).
Обезбедете вода до почетокот на
заловување
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Подготвени за заловување!
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Тим за заловување

P

‘Кои се добри предуслови за
заловување?’

1. Спречете задушување на бројлерите
2. Донесете ги транспортните кафезите
што е можно поблиску до птиците
3. Употребувајте сино светло и намалете ја
бучавата
4. Одржувајте ја целата опрема и
проверете ја пред товарење
5. Носете соодветна облека (на пр. темно
обоени чисти комбинезони, хигиенски
капчиња, чисти чизми)
6. Бидете сигурни дека вашите раце се
чисти и дезинфицирани
7. За време на заловувањето секогаш
проверувајте ја способноста за
транспорт на птиците и постапете
соодветно.
Health and
Food Safety

Општи препораки за
заловување

1. Одгледувачот е одговорен за заловувањето и
треба да биде присутен за да ја надгледува
постапката
2. Заловувањето треба да биде извршено од
искусен, добро обучен, добро опремен тим и
со доволно заловувачи. Дали сите заловувачи
имаат сертификат за компетентност? Уште
подобро!
3. Проверете дали птиците се способни за
превоз за време на заловувањето и
постапувајте соодветно!
4. Движете се бавно за да ја намалите бучавата;
во јатото, заловувајте ги нежно
5. Не ги преполнувајте транспортните кафези и
внимателно
затворајте
ги.
Секогаш
проверувајте и ослободувајте ги заробените
делови од телото
6. Внимателно товарете ги птиците во исправена
положба. Оние кои лежат на грб повторно
исправете ги
7. Користите разделувачи? Исчистете ги пред и
по заловувањето

Обучени заловувачи
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Рачно заловување – ‘Што е добра пракса?’

1. Внимателно заловување и носење на птици:
1. Секогаш држете ги бројлерите под градите /
стомакот
2. Не ги заловувате/носите птиците за вратот или
крилата
3. Бидете сигурни дека бројлерите нема да се удрат
од некој предмет (пр. поилки, прегради)
4. Бидете сигурни дека додека ги носите бројлерите
нема да мавтаат со кријлата.

3. Заловете максимално 3 бројлери (> 2 kg) во рака или 5
бројлери (< 2 kg). Употребете ја другата рака да ги
држите за гради / стомак
4. Носете ги на кратко растојание. Донесете ги
транспортните кафези што е можно поблиску до
бројлерите
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Механичко фаќање – ‘Што е добра пракса?’

"Контролорот на машината за
заловување" постојано го проверува
ременот и брзината на собирање за
време
на
товарењето
и
го
прилагодува, доколку е потребно
Операторите на контејнерот се
одговорни
за
спречување
на
преполнување и затворање на касите
/ фиоките, покрај тежинскиот систем
Тимот
за
заловување
треба
внимателно да го собере јатото до
машината за заловување

PDF
ISBN
doi:

© GTC Agricultural

P

© GTC Agricultural

2. Идеално, бројлерите треба да се фатат за двете нозе.
Ако треба да се носат, телото треба да го подржите

