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Подготовки за заловување на
кокошки несилки за превоз

Подготовка за превоз
‘Што да направам?’

Одгледувач

P

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

P

48 часа пред да се фатат: информирајте
го возачот за вкупниот број на животни и
нарачајте доволно транспортни кафези
возила за сите птици, внимавајте на
климатските услови
Не ги изгладнувајте несилките повеќе
од 12 часа (вклучувајќи го и превозот), а
не помалку од четири часа (пред
поаѓање).
Обезбедете вода до почетокот на
заловувањето

P

Како да ја процениме способноста за
превоз ?
Проверете ги кокошките пред да пристигне
тимот за заловување и возачот. Внимавајте
кај кокошките дали има некои со скршени
коски, сериозни тешкотии при одење или
дишење или други клинички знаци. Не
товарете кокошки кои не се способни за
превоз. Без одлагање хумано да се
еутанизираат од страна на обучено лице
неспособните кокошки за превоз, тоа е
ваша одговорност
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Подготвени за фаќање!
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Екипа за фаќање

‘Кои се добри предуслови за
заловување?’

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Општи препораки за фаќање

1. Одгледувачот е одговорен за фаќањето и
треба да биде присутен за да ја надгледува
постапката
Спречете задушување на кокошките
2.
Заловувањето да биде организирано со
Донесете ги транспортните кафези што
е можно поблиску до птиците
искусен, добро обучен, добро опремен
Употребувајте сино светло и намалете ја
тим и доволен број заловувачи. Дали сите
бучавата
заловувачи
имаат
сертификат
за
Одржувајте ја целата опрема и проверете
компетентност? Уште подобро!
ја пред товарење
3. Проверете дали птиците се способни за
Носете соодветна облека (на пр. темно
транспорт за време на заловувањето и
обоени чисти комбинезони, хигиенски
постапувајте соодветно!
капчиња, чисти чизми)
4. Движете се бавно за да ја намалите
Бидете сигурни дека вашите раце се чисти
бучавата; во јатото фаќајте ги нежно
и дезинфицирани
5. Не ги преполнувајте транспортните
За време на заловувањето секогаш
кафези и внимателно затворајте ги.
проверувајте ја способноста за
Секогаш проверувајте и ослободувајте ги
транспорт на птиците и постапете
заробените делови од телото
соодветно!
6. Внимателно товарите ги птиците во
исправена положба. Оние кои лежат на
Health and
грб повторно исправете ги
Food Safety

Компетентност за заловуување на кокошкинесилки
Осетливост на несилките

Квалитетот на коските на кокошките не е под влијание
на производство на јајца – несилките се осетливи.
Лошото ракување со несилките за време на
заловување и товарење може да резултира со
повреди, фрактури на коските и смрт. Добрите
практики ќе спречат несакани последици и ќе имаат
корист и за другите производствени аспекти (на
пример, квалитетот на месото).

P

© Eyes on Animals

P

Рачно заловување – ‘Што е добра практика?’

1. Внимателно фатете ги и носете ги птиците:
1. Секогаш несилките држете ги под градите
/ стомакот
2. Не ги заловувајте/ носите кокошките за
вратот или крилата
3. Бидете сигурни кога ќе ги заловите
несилките да не се удрат од некој предмет,
(на пр. поилка, преграда)
4. Бидете сигурни кога ќе ги носите
несилките да не мавтаат со крилјата.
2. Идеално фатете ги со една рака за двете нозе, а
другата рака употребете ја да ги подржите за
градите/ стомакот за да намалите превртување
3. Максимално фатете 3 несилки во исто време

Уште подобро! Фатете ги несилките околу
крилата и градите; максимално 2 птици
истовремено.
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4. Носете ги на кратко растојание. Донесете ги
контејнерите што е можно поблиску до
несилките

