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Να θυμάστε την επίδραση της οδήγησης στους χοίρους

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ: Κατά το ταξίδι

• Μπορείτε να εκτιμήσετε την καλή θερμοκρασία 

στο φορτηγό αναζητώντας χοίρους που 

λαχανιάζουν (Πολύ υψηλή θερμοκρασία, κακός 

εξαερισμός, υπερβολική πυκνότητα φόρτωσης) Ο 

συνωστισμός των χοίρων αποτελεί ένδειξη ότι τα 

ζώα αισθάνονται κρύο

P

Οδηγείτε με προσοχή!P
1. Οδηγείται ήρεμα

2. Αλλάζετε ταχύτητες και επιταχύνεται ομαλά

3. Διατηρείται σταθερή ταχύτητα

4. Στρίβετε προσεκτικά (ειδικά στους κυκλικούς κόμβους)

5. Αποφεύγετε τα ξαφνικά και απότομα φρεναρίσματα, προβλέπεται την κυκλοφορίαns

6. Όπου δυνατόν χρησιμοποιείται, εθνικές οδούς ( οι κακές συνθήκες του οδοστρώματος προκαλούν 

αυξημένης δονήσεις στο όχημα με αποτέλεσμα περισσότερη ναυτία για τους χοίρους)

Αυτές οι τεχνικές επίσης  μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές αερίων CO2 

P

Μεταφορά των χοίρων

Παρέχοντας  νερό στους χοίρουςP
Για ταξίδια διάρκειας άνω των 8 ωρών.

• Οι ποτίστρες θα πρέπει να λειτουργούν σωστά 

και να είναι σχεδιασμένες και τοποθετημένες έτσι 

ώστε όλοι οι χοίροι να μπορούν να τις 

χρησιμοποιήσουν

• Η συνολική δυναμικότητα των δεξαμενών νερού 

σε κάθε όχημα μεταφοράς θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον το 1,5% του μέγιστου  ωφέλιμου 

φορτίου

• Ελέγξτε αν οι χοίροι πίνουν νερό σε κάθε στάση

Πιθανό στρες και 
δυσφορία

• Απώλεια ισορροπίας

• Ναυτία

Προβλήματα Υγείας

Χοιριδίων και 

παχυνόμενων χοίρων κατά 

την άφιξη:

• Αναπνευστικές και 

πεπτικές διαταραχές

• Κινητικά προβλήματα

• Ασθένειες που μπορεί 

να εμφανιστούν μετά 

από εβδομάδες 

Ποιότητα του κρέατος

• Αιματώματα και άλλες βλάβες του 

σφάγιου

• Ανεπαρκές pH και χρώμα κρέατος 

στο σφαγείο
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• Για μεγάλης διάρκειας 

ταξίδια είναι απαραίτητος 

ο μηχανικός εξαερισμός 

Σελίδα 1



Σε ζεστό καιρό : διασφαλίστε τον καλό αερισμό!
P

Σε κρύο καιρό:Έξασφαλίστε ότι η θερμοκρασία παραμένει OK!P

Σελίδα 2

1. Πάντα ανοίγεται όλες τις πλευρικές

περσίδες

2. Ανάψτε τον εξαερισμό όταν σταματάτε, αν

υπάρχει (υποχρεωτικά για ταξίδια άνω των 8

ωρών). Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να

διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή του

αέρα στο όχημα, με μια ελάχιστη ροή αέρα

60 m3/h/100 kg ωφέλιμου φορτίου. Θα

πρέπει να μπορεί να δουλέψει για πάνω από

4 ώρες ανεξάρτητα από την μηχανή του

φορτηγού (υπάρχει παρέκκλιση για τα Κράτη

μέλη όπου υπάρχουν ταξίδια έως 12 ώρες)

3. Ελέγχεται τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και

ρυθμίζεται ανάλογα τον αερισμό.

4. Να παρκάρετε το όχημα σε σκιερά μέρη

5. Δροσίστε τους χοίρους με θερμικό στρες με

ψεκαστήρες νερού, αν υπάρχουν, λίγο πριν

ξεκινήσει το φορτηγό ή ταυτόχρονα και με

τον μηχανικό εξαερισμό

6. Δώστε νερό στους χοίρους

1. Ρυθμίζεται τις περσίδες του εξαερισμου για να

αυξάνεται ή να μειώνεται τον αερισμό κατά τη

διάρκεια της μεταφοράς.

2. Κατά τη διάρκεια των στάσεων, μειώστε τα

ανοίγματα των περσίδων στην πλευρά που

φυσάει περισσότερο και ανοίξτε τα από την

άλλη πλευρά.

3. Διασφαλίστε ότι η θερμοκρασία μέσα στο

φορτηγό σε όλα τα σημεία παραμένει καλή (5-

30°)

4. Προσθέσετε έξτρα μουσαμάδες αν έχετε για να

προστατεύετε τους χοίρους από τον αέρα ή την

παγωμένη βροχή.

Καλός εξαερισμός: έχετε ανοιχτές όλες τις πλευρικές περσίδες κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, εκτός από την  

περίπτωση πολύ κρύου καιρού

P
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Καλή θερμοκρασία : 5°C  to 30°C


