HUR MAN BEDÖVAR/AVLIVAR FJÄDERFÄN PÅ GÅRDEN
Fjäderfän som inte kan transporteras måste avlivas på gården. De kan också avlivas på gården av andra orsaker så som sjukdom,
långsam tillväxt eller för att tillhandahålla kött direkt till konsumenter/återförsäljare. Föregående bedövning är obligatorisk i alla fall.
Bedöva och avliva dem så snart som möjligt så att döden blir smärtfri.
Den här informationen åsidosätter inte nationella regler som förbjuder eller begränsar någon av dessa metoder.
Bedövning och avlivning måste utföras av arbetare som innehar rätt kompetensnivå.
Kontrollera om djuret
är medvetslöst

BEDÖVNING/AVLIVNING

OM FJÄDERFÄN
TTFjäderfän är sociala djur men de kan lätt få panik
TTGillar: välupplysta utrymmen
TTOgillar: direkt solljus, drag

När fjäderfäna är fixerade, kan
du överväga följande metoder:

KOM IHÅG

1. BEDÖVNING AV ENBART HUVUDET

TTSkadade fåglar kanske inte kan röra sig utan smärta.
Bedöva och avliva dem där de är så snabbt som
möjligt

Eftersom den här metoden kanske inte
dödar fjäderfäet, måste du avbloda
det inom 15 sekunder.

den har ingen regelbunden
andning – kontrollera
mellan benen

Efter att du använt
metoden för enbart
huvudet, kontrollera att:
benen är stela
(om den inte
är upphängd)

Positionera elektroderna
örat

Elektroderna placeras runt fågelns huvud,
mellan ögat och örat

Kontrollera inställningarna

TTStrömstyrka: höns 240 mA, kalkoner
400 mA eller högre
TTSpänning: över 110 V
TTVaraktighet: minst 7 sekunder

fågeln skakar hastigt
vingarna är nära
kroppen
nacken är böjd
fågeln inte blinkar (spontant
eller om man rör ögonen)

Hälsa och
livsmedelssäkerhet

den inte reagerar
om man nyper/
petar på kammen
den inte ger
ifrån sig ljud

2. PENETRERANDE/ICKE-PENETRERANDE BULTPISTOL

4. SLAG MOT HUVUDET

En penetrerande bultpistol avfyras genom skallen in i hjärnan.
En icke-penetrerande bultpistol träffar pannan utan att gå igenom skallen.

Du får inte avliva fler än 70 fåglar om dagen
med den här metoden.

Positionera bultpistolen

Håll fast och positionera fågeln

TTPlacera bultpistolen ovanpå huvudet
och sikta nedåt

Kontrollera parametrarna

TTLäs tillverkarens instruktioner
för att kontrollera att bultpistolen,
laddningen och trycket är rätt.
TTIcke-penetrerande: platt huvud
för höns; konvext för ankor,
gäss och kalkoner
TTAvliva genom att avbloda inom 1 minut

böjning/utsträckning
av benen

TTHåll fågeln i benen
TTLägg dess huvud på en hård yta
TTSlå fågeln i bakhuvudet med ett tung,
lätthanterligt föremål

ingen regelbunden
andning – kontrollera
mellan benen

Kontrollera om djuret är medvetslöst

Efter att du använt bultpistol, slag mot huvudet
eller dislokationsmetoden, kontrollera för:

okontrollerat flaxande
ingen spänning
i nacken
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inga blinkningar om
man rör ögonen

3. HALSDISLOKATION
Halsdislokation (eller sträckning) skiljer ryggraden från huvudet.
Du får inte avliva fler än 70 fåglar om dagen med den här metoden.

mellanrum mellan
halskotorna (endast
dislokation)

Håll fast och positionera fågeln

EFTER BEDÖVNINGEN
Om fågeln fortfarande är vid medvetande:
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TTAvbloda inte
TTBedöva igen med en reservmetod
TTIdentifiera vad som gick fel
TTRätta till eventuella problem innan du fortsätter skjuta

För att bekräfta att fågeln är död,
kontrollera att:

TTDet inte finns några spontana rörelser
TTKropp/vingar är slappa
TTDen inte andas
TTDet har slutat blöda

Mer information finns här:
http://europa.eu/!KX74dw (bara engelska)
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TTAnvänd en hand för att lyfta upp och hålla fast fågeln i benen
TTStäng fingrarna på din andra hand rund fågelns hals från
bakom dess skalle
TTI en enda rörelse:
1. Dra båda händerna snabbt och bestämt åt varsitt håll
2. Dra huvudet skarpt bakåt

