НАЧИНИ ЗА МАНИПУЛАЦИИ И ФИКСИРАНЕ НА ПРАСЕТА ПРАВЕТЕ
TTОставете прасетата да се
Когато извършвате недобри манипулации с прасета, може да ги стресирате или дори да ги нараните. Това
може да затрудни придвижването на прасетата. Освен това можете да изложите на риск себе си и другите
лица, извършващи манипулации. Ако едно прасе е стресирано при клане, месото му може да бъде с по-ниско
качество. Тези съвети ще помогнат да местите прасетата ефективно.
До манипулации или фиксиране на прасетата се допускат само работници, притежаващи сертификат за компетенции.

ПОМНЕТЕ

МЕСТЕТЕ ГИ НА ГРУПИ

TT Прасетата са социални, чувствителни и изразителни
животни
TT Те нямат добро зрение, но могат да чуват много добре
TT Свинете и нерезите могат да бъдат агресивни
TT Харесват: добре осветени зони
TT Не харесват: тъмнина и сенки, отражения, движещи
се предмети, силни течения, силни шумове, внезапно
движение, да бъдат сами и в ъгъл, хлъзгави подове,
да бъдат пришпорвани
TT Всяко прасе може да действа по различен начин

TT Ако не можете да преместите
прасето лесно и без да му
причинявате болка, не трябва
да го местите
TT Трябва да държите групата
заедно – разделяйте прасетата
само за фиксирането им

TT Разтоварете и местете прасетата на групи от 5-6
TT По-големите групи (до 18 прасета) могат да бъдат
придвижвани към зашеметяване, в зависимост
от скоростта на линията на кланицата

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯТА ЗА СПЛАШВАНЕ
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Специални съображения за:
TT Възрастни свине: местете на групи от 3-4
TT Възрастни нерези: местете индивидуално
TT Малките прасета могат да се движат в стадо
(макс. 30-40) или пренасяни индивидуално

Зоната около дадено прасе се нарича дистанцията за сплашване. Когато влезете в зоната,
прасето се мести. За да си помогнете при преместването на прасето, можете
да използвате точката на баланс (обикновено при рамото), докато стоите
на правилното разстояние от него.
Премествайте бавно. Трябва да можете да придвижите
прасетата, без да ги удряте.
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ЗА ПРАСЕТАТА
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ТРЯБВА ДА ЗАСТАНЕТЕ:

Пред точката на баланс, за да накарате прасето да върви назад
При точката на баланс, за да го накарате да спре
Зад точката на баланс, за да го накарате да върви напред
Здравеопазване
и безопасност
на храните

път на лицето,
извършващо манипулациите

движат едно до друго
TTДръжте чист пътя отпред
TT Поддържайте пътеката добре
осветена, но не използвайте
блестящи светлини директно
срещу прасетата
TTИзползвайте флагове,
пластмасови лопати, хлопки
или дъски за прасета

НЕ ПРАВЕТЕ
TTНе удряйте и не ритайте
прасето
TT Не прилагайте натиск
върху чувствителни части
от тялото
TTНе повдигайте прасето за
главата, ушите, краката или
опашката
TTНе усуквайте и не мачкайте
опашката на прасето
TTНе дръжте прасето за очите
TT Не манипулирайте с прасето
по никакъв друг начин,
който би могъл да го нарани

за придвижване на
животните напред

КАК СЕ ФИКСИРАТ ПРАСЕТА

НИКОГА НЕ ФИКСИРАЙТЕ ПРАСЕ ЧРЕЗ

Зашеметяването и умъртвяването на прасето ще бъде по-ефективно, ако сте го фиксирали правилно.
Това ще му попречи да изпита ненужна болка, стрес и страдание.
Следвайте тези насоки, за да избегнете нараняване на прасетата преди клане.

TTОкачването или повдигането му
TTСтягане или завързване на крайниците или краката му
TTРазрушаване на гръбначния му мозък
TTИзползване на токов удар

БОКС ЗА ЗАШЕМЕТЯВАНЕ

КОНВЕЙЕРНА СИСТЕМА

ИНДИВИДУАЛЕН БОКС ЗА ФИКСИРАНЕ

TT Работете в екипи от 1-3 души
TT Вкарайте малка група прасета в бокса през
вратата, след това я затворете зад тях
TT Оставете около 1,2 m²/прасе
TT Прасетата са ограничени, затова
не е необходимо по-нататъшно фиксиране

TT По 1 прасе в даден момент
TT Автоматизирана система, която рядко изисква
TT Пречи на стоящото прасе да се завърти
да извършвате манипулации с прасетата
TT Трябва да е с размери дължина 1,5 – 2,5 m и височина 0,75 – 1 m за свинете TT Фиксира прасетата все повече и повече, докато те се
придвижват към зашеметяване
Оставете прасето да влезе доброволно, без да го бутате или ръчкате
TT Придвижете прасетата към началото на конвейера,
с остен. За това:
за предпочитане на група, за да останат спокойни
TT боксът трябва да бъде добре осветен, без отражателен материал
TT Оставете достатъчно място между прасетата,
TT подът трябва да изглежда като пода извън бокса
така че главата на едното да не се опира на гърба
TT вратата трябва да бъде достатъчно голяма, за да може прасето лесно
на другото
да премине
TT боксът не трябва да изглежда като улица без изход – пространството
оттатък бокса трябва да бъде видимо от вратата
TT трябва да останете извън зрителното поле на другия край

предпазител за придържане

противохлъзгаща рампа за влизане
операторът отваря/затваря вратата
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