
Έλεγχος και αξιολόγηση των 
μεταφερόμενων χοίρων

Πως παρατηρώ τα ζώα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και στις στάσεις;P

P

Γρήγορος έλεγχος του εξοπλισμού του οχήματος σε κάθε στάσηP

P

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ρύθμιση εξαερισμού και πλευρικών 
περσίδων

Σύστημα υδροδότησης

Έλεγχος θερμοκρασίας στην καμπίνα 
και του αισθητήρα στο φορτηγό

Συναγερμοί

Βιντεοκάμερα, αν είναι διαθέσιμη

Τα κύρια σημεία που προσέχουμε κατά τη μεταφορά, στις στάσεις και κατά την άφιξη:

Είναι τα ζώα ήρεμα και ήσυχα? 

Τα ζώα θα πρέπει να είναι ξαπλωμένα και 

να μη γρυλίζουν, τσιρίζουν ή/και μαλώνουν

Παρατηρήστε τη θέση των ζώων

Είναι όρθια, ξαπλωμένα; Όταν έχει ζέστη , 

οι χοίροι θα χρησιμοποιήσουν όλο το 

διαθέσιμο χώρο. Όταν έχει κρύο τα ζώα 

συνωστίζονται

Κατά τις στάσεις του ταξιδιού , 
ακούτε τα ζώα να βήχουν;

Είναι οι χοίροι λαχανιασμένοι;

Σε ζεστό καιρό, αυτό αποτελεί ξεκάθαρη 

ένδειξη ότι πρέπει να ρυθμιστεί σωστά ο 

εξαερισμός

Είναι τα ζώα καθαρά κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς;

Αυτό περιλαμβάνει την παρουσία 

αίματος, αφρών στο στόμα, εκκρίσεων

Καταλληλότητα των χοίρων 
κατά τη μεταφορά

Είναι όλοι οι χοίροι σε θέση να 

ταξιδέψουν ακόμη πιο μακριά;

Συμβουλευθείτε : ‘Practical Guidelines to 

Assess Fitness for Transport of Pigs’ 
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Πλήρεις Οδηγοί και περισσότερες πληροφορίες: 
www.animaltransportguides.eu

Ευχαριστίες: Το Ενημερωτικό Δελτίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

SANCO/2015/G3/SI2.701422 και σε συνεργασία με όλα τα Μέλη της Κοινοπραξίας, τα Μέλη της Ομάδας Εστίασης (Πτηνά)

και τους Φορείς-Χρήστες.



Παρενέργειες Παρατηρήσεις Ενέργειες

Πείνα Απώλεια Βάρους Οι χοίροι δεν πρέπει να ταΐζονται στο φορτηγό, γιατί θα παρουσιάσουν 

ναυτία. Ή θα περιμένετε μέχρι να φτάσετε στοv τελικό προορισμό ή θα 

ξεφορτώσετε τους χοίρους, για 24 ώρες, για να τους ταΐσετε. Ελέγξτε και τις 

ποτίστρες

Αφυδάτωση Δίψα, ρυτιδιασμένο δέρμα, 

συμφορημένοι βλεννογόνοι 

Δώστε φρέσκο νερό, όχι όμως πολύ κρύο 

Οι χοίροι πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε νερό κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού

Έλλειψη χώρου 
για ξεκούραση

Ακάθαρτα ζώα, τα ζώα είναι όρθια 

συνεχώς, κανένα ζώο δεν ξαπλώνει

• Προσθέστε στρωμνή

• Ρυθμίστε το μέγεθος των κελιών ανάλογα με το μέγεθος των χοίρων που 

μεταφέρονται

• Προσαρμόστε τον εξαερισμό ρυθμίζοντας τον μηχανικό εξαερισμό  ή/και 

τις πλευρικές περσίδες

Κακός 
εξαερισμός

Ασυνήθιστος υπεραερισμός των 

ζώων με ορθάνοιχτο στόμα και 

μεγάλη συχνότητα αναπνοών

• Ελέγξτε τον αερισμό και τη θερμοκρασία στο εσωτερικό 

• Εξασφαλίστε ικανοποιητικό βαθμό αερισμού; Ανοίξτε άμεσα όλες τις 

πλευρικές περσίδες και ανάψτε τον μηχανικό εξαερισμό αν υπάρχει

• Αποφύγετε τις στάσεις σε ζεστά μέρη (π.χ. ηλιόλουστα μέρη)

• Σε πολύ θερμές συνθήκες μπορεί να είναι απαραίτητος ψεκασμός με νερό 

Θερμική 
καταπόνηση

Λαχάνιασμα • Ανοίξτε άμεσα όλες τις πλευρικές περσίδες και ανάψτε τον μηχανικό 

εξαερισμό, αν υπάρχει

• Σε πολύ θερμές συνθήκες μπορεί να είναι απαραίτητος ψεκασμός με νερό 

Καταπόνηση
από το κρύο

Τρέμουλο, χρώμα του δέρματος 

διαφορετικό 

• Μειώστε τα ανοίγματα και ελέγξτε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό

• Χρησιμοποιήστε περισσότερη στρωμνή (π.χ. πριονίδι) για να αυξήσετε τη 

μόνωση του δαπέδου που είναι σε επαφή με τα ζώα

Εξάντληση Απάθεια, απροθυμία μετακίνησης, 

κατάκλιση, κατάρρευση, θνησιμότητα

Συμβουλευτείτε κτηνίατρο

Ασθένεια Κατάκλιση, κατάρρευση, 

θνησιμότητα, ρινικό οφθαλμικό 

έκκριμα, ακανόνιστη αναπνοή, 

διάρροια, αίμα στα κόπρανα

Συμβουλευτείτε κτηνίατρο

Τραυματισμός/ 
Πόνος

Χωλότητα, απροθυμία μετακίνησης,

αφύσικη θέση σώματος, δερματικές 

αλλοιώσεις , πρησμένες αρθρώσεις 

και άκρα

Συμβουλευτείτε κτηνίατρο

• Προσπαθήσετε να ξεχωρίσετε το τραυματισμένο χοίρο (-ους), ειδάλλως 

εκφορτώστε τους στο πλησιέστερο σημείο (α) 

Ευκολία
μετακίνησης

Ολίσθηση και πτώση • Εξασφαλίστε αντιολισθητικό δάπεδο στο φορτηγό, στη ράμπα και στην 

περιοχή προς και από τα κελιά ανάπαυσης

• Μειώστε την κλίση της ράμπας όσο το δυνατόν περισσότερο

• Παρέχεται καθαρή και εύκολη πρόσβαση του οχήματος στη ράμπα 

φόρτωσης

• Καθοδηγείται του χοίρους σε ομάδες και αφήστε τους αρκετό χρόνο για 

να κινηθούν με ασφάλεια

Φόβος Φωνές, απομάκρυνση, απροθυμία 

μετακίνησης

• Ήρεμοι χειρισμοί

• Οι ομάδες των χοίρων πρέπει να διατηρούνται σταθερές κατά τη 

φόρτωση

• Ελέγξτε την κατεύθυνση του φωτός κατά την εκφόρτωση.

Απομόνωση ή 
καταπόνηση 

Δερματικές αλλοιώσεις, επιθετική

συμπεριφορά (καυγάδες)

Αποφύγετε την ανάμιξη άγνωστων χοίρων

‘ Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνω;’
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