Φόρτωση και
εκφόρτωση των χοίρων

P

Προετοιμασία της φόρτωσης: ‘Τι κάνουμε;’

Μέγιστος χρόνος ταξιδίου για τους χοίρους,
περιλαμβανομένης και της εκφόρτωσης τους, οι 24 Ώρες!
Κτηνοτρόφος: Ελέγξτε τον αριθμό,
βάρος και καταλληλότητα των χοίρων
1 για φόρτωση και ενημερώστε τον
μεταφορέα. Ο έλεγχος καταλληλότητας
θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις
«Πρακτικές οδηγίες εκτίμησης της
καταλληλότητας
των
χοίρων
για
μεταφορά»
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Καλύτερες πρακτικές για χώρο ανά χοίρο

Μεταφορική Εταιρία: Ετοιμάστε
γραπτό σχέδιο φόρτωσης
Οδηγός: Χρησιμοποίησε το έντυπο
“Λίστα ελέγχου οδηγού μεταφοράς
Ζώντων
Ζώων”;
Είστε
προετοιμασμένοι;

Χοιρίδια (6 – 10 kg)

0,07 m²/χοιρίδιο ή 14
χοιρίδια/m²

Χοιρίδια (25 – 30 kg)

0,18 m²/χοιρίδιο ή 6
χοιρίδια/m²

Παχυνόμενα
(110 – 120 kg)

0,5 m²/χοίρος ή 2
χοιρίδια/m²

Χοίροι (> 120 kg)

0,7 m²/χοίρος ή 1,4
χοιρίδια/m²

Όλοι οι χοίροι θα πρέπει να μπορούν να
ξαπλώσουν ή να στέκονται όρθιοι
ταυτόχρονα

Οδηγός/Φροντιστής: Ευθυγραμμίστε
το όχημα με την ράμπα φόρτωσης
αποφεύγοντας τα κενά. Μειώστε όσο
το δυνατόν περισσότερο την κλίση της
(Μέγιστο 36% ή 20°)
Οδηγός/Φροντιστής:
Απλώστε
πριονίδι ή άλλο είδος στρωμνής στη
ράμπα και στα καταστρώματα του
οχήματος
εάν
χρειάζεται
(π.χ.
ολισθηρότητα, υγρασία, κλίση)
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Η φόρτωση των ζώων πρέπει να
γίνεται όσο το δυνατόν πιο ήρεμα
και χαλαρά!

Έτοιμοι
να
φόρτωση!

ξεκινήσουμε

τη

Ασφάλεια
τροφίμων
υγεία

των
και
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Φόρτωση

1. Επιτρέψτε στους χοίρους να κινούνται προς
τη ράμπα φόρτωσης με την συνήθη
ταχύτητα βηματισμού τους
2. Χειριστείτε τους χοίρους σε ομάδες
3. Οι θόρυβοι πρέπει να ελαχιστοποιηθούν για
να μειωθεί το στρες
4. Σεβαστείτε την πυκνότητα φόρτωσης. Κατά
τη διάρκεια της μεταφοράς, όλοι οι χοίροι
θα πρέπει να μπορούν να ξαπλώνουν ή να
στέκονται όρθιοι στη φυσική τους θέση
5. Χρησιμοποιείται διαδρόμους με συμπαγείς
(ειδικά καμπυλωτούς) τοίχους
6. Να θυμάστε την ειδική οπτική του χοίρου
(βλέπε την εικόνα παρακάτω)
7. Χρησιμοποιήστε ένα διαχωριστικό ή ένα
πάνελ όταν καθοδηγείται τους χοίρους,
ενθαρρύνοντας τους μα τα παρακάτω :
• Ακουστικά ερεθίσματα (σφύριγμα)
• Ελαφρύς
θόρυβος
από
πλαστική
κουδουνίστρα
• Μια νάιλον σημαία
• Μια κάπα
• Πλαστική κορδέλα

Αν κάποιος χοίρος σταματήσει και
αρνείται να κινηθεί, ακολουθήστε
την παρακάτω διαδικασία:
-

-

-
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Αφήστε το ζώο να ηρεμήσει και
ελέγξτε μήπως δεν είναι σε φυσική
κατάσταση κατάλληλη για μεταφορά.
Αν αυτό ισχύει, ακολουθήστε τις
προβλεπόμενες διαδικασίες
Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια και
απομακρύνετε τα αν μπορείτε ή
αλλάξτε το φωτισμό. Αν δεν μπορείτε;
Δώστε στο χοίρο χρόνο για να
συνηθίσει το εμπόδιο και να το
υπερβεί. Διορθώστε το πρόβλημα πριν
την επόμενη (εκ) φόρτωση
Χρησιμοποιείται παθητικές μεθόδους
μετακίνησης των ζώων (πίνακες,
σημαίες κ.τ.λ.)
Οι χοίροι μπορούν να (εκ)φορτωθούν
σε ομάδες ακολουθώντας τον αρχηγό.
Ωθήστε τα ζώα να κινηθούν με
σφυρίγματα η μιλώντας τα. Ποτέ μη τα
χτυπάτε ή τα σύρετε!
Τους ώριμους σεξουαλικά κάπρους και
χοιρομητέρες θα πρέπει να τους
καθοδηγείται
ξεχωριστά
και
να
μεταφέρονται σε ξεχωριστά κελιά.

Εκφόρτωση

1.
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Σε περίπτωση καθυστέρησης της εκφόρτωσης, βεβαιωθείτε για τον καλό αερισμό του οχήματος σε
στάση (οι πλευρικές περσίδες είναι ανοιχτές, χρησιμοποιήστε μηχανικό εξαερισμό αν υπάρχει,
προσπαθήσετε να σταθμεύετε το όχημα στη σκιά)
Χρησιμοποιήστε όλο το πλάτος του διαδρόμου για την εκφόρτωση στον τόπο προορισμού
Ξεφορτώστε τους χοίρους σε ομάδες ανάλογες με το μέγεθος των κελιών στα οποία θα μπουν στον τόπο
προορισμού
Εάν κάποιος χοίρος δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση κατά την άφιξη, ενημερώστε το σφαγείο να
απομονώσει και να προστατέψει το συγκεκριμένο ζώο
Αναφέρετε τον αριθμό των τραυματισμένων ή νεκρών χοίρων στο τέλος του ταξιδιού
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