КАК СЕ ЗАШЕМЕТЯВАТ ГОВЕДА (ПРОНИКВАЩ ПРИХВАНАТ БОЛТ)
Зашеметяването е от изключителна важност да се доведат говедата в безсъзнание, преди да ги заколите.
Тогава те могат да бъдат заклани безболезнено. Важно е добре да фиксирате говедата, преди да ги
зашеметите. Тези съвети могат да Ви помогнат за ефективно зашеметяване на говеда.
До зашеметяване на говедата се допускат само работници, притежаващи сертификат за компетенции.
ЗА ГОВЕДАТА
TT Говедата са стадни животни и обичат да стоят на групи
TT Ако бъдат отделени, те стават тревожни и евентуално
опасни
TT Харесват: добре осветени зони
TT Не харесват: блестящи или изключително ярки светлини,
сенки, препятствия, резки прегъвания, внезапен шум/
движение, хлъзгави подове
TT Всяка крава или бик могат да се държат по различен
начин
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ПРЕДИ
ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО

TT Използвайте пистолет с прихванат болт, който е подходящ за типа
крава или бик, които предстои да зашеметявате
TT Следвайте инструкциите на производителя на пистолета, за да
установите правилните настройки
TT Грижете се добре за Вашия пистолет
TT Ако използвате пистолет с патрони, дръжте ги сухи и пригответе
резервни подръка
TT Организирайте си резервно оборудване за зашеметяване подръка

ПОЗИЦИОНИРАЙТЕ ПИСТОЛЕТА.
Когато кравата или бикът пристигне в бокса за фиксиране, тя/той
може да се раздразни. Оставете ги да се успокоят, за да можете
да стреляте по-прецизно и движете бавно Вашия пистолет.
TT Точка на прицелване: представете си къде биха се пресекли
2 линии от средата на всеки рог/израстък до горната част
на противоположното око
TT Прицелете се по протежение на гръбнака
TT При бикове или воден бивол се прицелете на 1 cm наляво или
надясно от средата на главата

Здравеопазване
и безопасност
на храните

Ако използвате
патрони, прехвърляйте
се между двата пистовете,
за да предотвратите
прегряване. Вторият
пистолет не е резервен
метод за зашеметяване –
все още ще Ви трябва
резерва.

ПО ВРЕМЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО

СЛЕД ЗАШЕМЕТЯВАНЕ
АКО КРАВАТА ИЛИ БИКЪТ ОЩЕ СА В СЪЗНАНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАШЕМЕТЯВАНЕ НА ГОВЕДА
Категория

Заряд (зърна)

Калибър

Диаметър на болта
(mm)

Дължина на
болта (cm)

Скорост
(m/s)

Теле

1,25-2,5

,22

7

8

≥50

Възрастни

3-4

,22-,25-,33

9

12-15

≥50

Бик

4-6

,25-,33

9

15

≥50

ПРОВЕРЕТЕ ОБОРУДВАНЕТО
TT Проверете дали пистолетът не прегрява
TT Проверете дали болтът се изтегля по целия път назад
в пистолета след изстрелване
TT Подменете износените шайби

няма отговор на щипане
по носа/ухото

ПРОВЕРЕТЕ ЗА СЪЗНАНИЕ

TT Не го обезкръвявайте
TT Зашеметете го отново в друга позиция и с друго устройство:
!! Ако първият изстрел е бил на грешното място, стреляйте
отново в правилната позиция
!! Ако е бил на правилната позиция, стреляйте на 10 mm
по-високо и 5 mm извън центъра, като се целите
в мозъка
TT Вижте какво се е объркало
TT Коригирайте всякакви проблеми, преди да възобновите
зашеметяването

няма опит да се изправи

Уверете се, че животното е в безсъзнание
преди клането.

ЗАКОЛЕТЕ ГОВЕДОТО
TT Обезкръвете говедата в рамките на 60 секунди
от зашеметяването

ПОТВЪРДЕТЕ СМЪРТТА

Проверете за:

отпуснати крака/уши/
опашка/челюст/език
няма редовно дишане
няма умишлен шум
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твърди мускули, последвани
от потрепвания/ритане
с крака

TT Липса на спонтанно движение
TT Няма отговор на щипане по носа/ухото
TT Няма мигане при докосване на очите
TT Няма шум
TT Отпуснато тяло
TT Очите са обърнати нагоре
TT Няма дишане – говедата може да се задъхат
точно преди смъртта
TT Очите са обърнати нагоре
TT Разширени зеници
TT Обезкръвяването е спряло
TT Няма пулс
За повече информация вижте
http://europa.eu/!KX74dw (само на английски език)
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няма мигане (спонтанно или
при докосване на очите)

