
Φόρτωση και διαθέσιμοι 
χώροι για τα άλογα

Προετοιμασία φόρτωσης

Επιλέξτε ένα όχημα κατάλληλο για τον αριθμό, το είδος των αλόγων και τη διάρκεια του 
ταξιδιού

Οργανώστε ένα πλάνο φόρτωσης

Σε περίπτωση φόρτωσης χωρίς καπίστρι, 
φορτώστε μόνο τέσσερα εξημερωμένα άλογα 
ανά ομάδα
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Παρέχετε χώρο 
10 - 20 

εκατοστά 
ανάμεσα στα 
ζώα και τα 
χωρίσματα

• Παρέχετε στα άλογα χώρο 
για να αποφύγετε 
προβλήματα ευστάθειας και 
τραυματισμών

• Μεγάλα, νεαρά ή εύσωμα 
άλογα χρειάζονται 
περισσότερο χώρο από 
άλλα

• Ζεστός καιρός ή μακρινά 
ταξίδια = παρέχετε 
περισσότερο χώρο

• Για καλύτερη ισορροπία μεταφέρετε διαγώνια τοποθετημένα (με το πίσω 
τεταρτημόριο στην κατεύθυνση της κίνησης) με χωρίσματα 30 - 40 εκατοστά  λοξά 
τοποθετημένα

• Ακόμα καλύτερα, τα άλογα δεν δένονται. Εάν δεθούν, το μήκος του σκοινιού πρέπει 
να επιτρέπει στο άλογο να χαμηλώσει το κεφάλι του αρκετά ώστε να βρει ισορροπία 
και να καθαρίσει τους αεραγωγούς του, αλλά πρέπει να είναι αρκετά κοντό ώστε να 
αποφεύγεται το μπέρδεμά του στα μπροστινά πόδια

Είδος αλόγου Ελαχιστος
διαθέσιμος 
χώρος

Ελαχιστο
πλάτος x μήκος

Ενήλικο 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) 

Νεαρό (6 - 24 μηνών, < 48 ώρες) 1,2 m2 (0,6 x 2 m)

Νεαρό (6 - 24 μηνών, > 48 ώρες) 2,4 m2 (1,2 x 2 m)

Πόνυ (< 144 cm) 1 m2 (0,6 x 1,8 m)

Πουλάρια (0 – 6 months) 1,4 m2 (1 x 1,4 m)

Κρύος καιρός: Οδηγείτε κατά τις πιο 
θερμές ώρες, με τον επιτρεπόμενο 
διαθέσιμο χώρο

Ζεστός καιρός: Οδηγείτε κατά τις πιο 
ψυχρές ώρες και με περισσότερο από 
τον επιτρεπόμενο διαθέσιμο χώρο

Εκτός και εάν προκαλείται επιπλέον στρες στα 
άλογα, τα παρακάτω ζώα πρέπει να 
φορτώνονται και να τοποθετούνται σε 
ξεχωριστά διαμερίσματα:

1. Ζώα διαφορετικού είδους, ή σημαντικά 
διαφορετικού μεγέθους ή ηλικίας

2. Ενήλικες επιβήτορες
3. Σεξουαλικά ώριμα αρσενικά και θηλυκά
4. Ζώα εχθρικά μεταξύ τους
5. Δεμένα και ελεύθερα ζώα

Μη εξημερωμένα άλογα δεν πρέπει να μεταφέρονται σε μακρινά 
ταξίδια2
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Μπορούν να μεταφερθούν μαζί: κοινωνικοποιημένες ομάδες, η φοράδα μαζί 
με το πουλάρι της
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Ασφάλεια των
τροφίμων και
υγεία


