Nakládka a vykládka skotu

P

Příprava nakládky: Co dělat?“

1

Strojvedoucí Kontrolní seznam „Live Animal Transport Driver Checklist: Jste
připraven? „.“V případě jakýchkoli pochybností nebo mimořádné situace si
vyžádat veterinární doporučení

2

Kontrola počtu a způsobilosti skotu na zatížení (velikost, hmotnost a vhodnost
pro přepravu). Pro kontrolu účelnosti použití „Praktické pokyny pro kontrolu
způsobilosti dospělých vinic „

3

Příprava nákladového plánu, zohlednění počtu kusů skotu, hmotnost, pohlaví,
výskyt rohů.Pohlavně zralý skot musí být zpracovávána odděleně
a přepravována v samostatných prostorách

4

Otevřené boční okenice nákladního vozidla, pro ventilaci během zatěžování

5

Řidič/průvodce upraví nakládací rampu nákladního vozidla na hránu. Je třeba se
vyhnout mezerám a co nejvíce se pohybovat (maximálně 36 %, nebo 20 ° u telat,
max. 50 % nebo 26° u dospělého skotu)

6

Není-li k dispozici nábřeží nábřeží, uspořádání zahnutého nebo úhlu
nakládacího okruhu (pevné chodby, výška pro dospělé:1,7 m) v blízkosti vozidla

7

Rozprostřený slámu na ložné ploše, aby nedošlo k uklouznutí a odrazu

8

Zkontrolovat jakýkoli vizuální nebo fyzický okruh překážky

9

Naložení by mělo být provedeno klidně a
hladce

Připraveno k načtení!

Všechna zvířata by měla mít možnost stát se nebo by
měla být stanovena současně.Udržujte přibližně 20 cm
nad ramenem skotu na optimální průtok vzduchu.

Kosmický příspěvek
Kategorie

Střední
hmotnot

Min. s
určelo/zvíře (m 2)

Malá telata

50

0.30 až 0.40

Středně velká telata

110

0.40 až 0.70

Těžká telata

200

0.70 až 0.95

Středně velký
dospělý skot
Těžký dospělý skot

325

0.95 až 1.30

550

1.30 až 1.60

Velmi těžký dospělý
skot

> 700

> 1.60

PNakládka
1.

Umožnit, aby se skot nakládal při své běžné rychlosti chůze

2.

S chovem skotu ve skupinách (5 kusů dospělého skotu, 10–
15 telat)

3.

Omezit hluk při minimalizaci stresu

4.

Ještě lepší je zaměřit se na telata s individuální pomocí

5.

S ohledem na specifickou vizi skotu:pozice se sama o sobě
skrývá za tím, aby se skot posunul vpřed.

Co dělat v případě, že se skot zastaví
a odmítne se pohybovat,
- Hlučnost by měla být omezena.Vyhněte se
křik/křikí;skot je velmi citlivý
- Ustáj-li se dobytek klidně a zkontrolujte, zda
není nevhodné k přepravě.
- Podívejte se na překážky, úvahy nebo jiné
problémy, které by se na ně mohly zaměřit,
a opravit je.Není možná?Poskytnout skot čas
na to, aby se mohl využít k překonání překážek.
Opravit tuto otázku před dalším (ne) nakládkou
- Používání pasivních metod přemísťování skotu
(např. podpora zvířat zklidně pomocí dřeva,
plastického tvaru)
- Motivovat zvíře k tomu, aby se pohybovalo
pomocí hvírů nebo mluvících.Nikdy neudeřil
na zvíře!
- Je třeba se vyvarovat, pokud je to možné,
elektrických sond, které se používají pouze
u dospělého skotu, pokud se jim nic nebrání
v pohybu (ne více než 1 vteřinu!). Používat je
pouze na vnějších stranách sloupů

PVykládka
1.
2.
3.

V případě zpoždění při vykládce se zajistí dobré větrání v zastaveném vozidle (otevřené boční okenice, větrání při
použití síly, je-li k dispozici, parkoviště ve stínu)
Maximální šířka pásma a řádné osvětlení pro vykládku při příjezdu
Vykládka skotu v šaržích přizpůsobených velikosti kotce v místě příjezdu

4.

Pokud je zvíře při příjezdu nezpůsobilým, zajistěte, aby bylo zvíře izolováno a aby se s ním zacházelo přednostně.

5.

Používat pro přepravu zvířat stejné pasivní metody, jak je popsáno v položce „Načítám“.

6.
7.

Pokud se všechna zvířata vykládají, čistí a dezinfikují důkladně.
Vrátit knihu jízd příslušným orgánům a oznámit jakýkoli problém. Ještě lépe! Používání údajů z monitorování
a zpráv o problémech, aby se zlepšila cesta do budoucnosti
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