Transport zwierząt – poradnik
Załadunek i rozładunek bydła
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Przygotowanie załadunku: Co zrobić?
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Kierowca powinien sprawdzić Listę kontrolną kierowcy
transportującego żywe zwierzęta: Czy jesteś gotowy? W razie
wątpliwości lub w sytuacji awaryjnej szukaj pomocy weterynarza.
Sprawdź liczbę i stan bydła, które będzie ładowane (wielkość, waga
i zdatność do transportu). Do kontroli zdatności użyj Praktyczny
poradnik do oceny zdatności dorosłego bydła do transportu.
Przygotuj plan załadunku uwzględniający liczbę bydła, wagę, płeć,
ewentualnie posiadanie rogów. Dojrzałe płciowo osobniki należy
ładować osobno i tak też transportować.
Otwórz osłony boczne pojazdu w celu wentylacji podczas
załadunku.
Kierowca/pomocnik powinien dopasować rampę załadunkową do
poziomu podłoża. Unikaj przerw i minimalizuj nachylenie (max. 36%
lub
20° dla cieląt, max. 50% lub 26° dla dorosłych osobników).
Jeśli nie ma rampy do załadunku, zorganizuj zakrzywiony lub
ustawiony pod kątem korytarz (mocne ścianki, wysokość dla
dorosłych osobników 1,7 m) przy pojeździe.
Ułóż słomę w strefie załadunku, by uniknąć poślizgu i zapobiec
powstawaniu odblasków.
Wszystkie zwierzęta powinny móc stać
Sprawdź strefę załadunku pod kątem
lub się położyć jednocześnie. Utrzymuj
wzrokowych lub fizycznych przeszkód.
około 20 cm przestrzeni nad barkami

Załadunek należy prowadzić spokojnie
i płynnie!

zwierząt dla optymalnego przepływu
powietrza.

Przestrzeń
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Kategorie

Małe cielęta
Średnie cielęta
Ciężkie cielęta
Średnie bydło
Ciężkie bydło
Bardzo ciężkie bydło
Zdrowie
i
bezpieczeństwo
żywności

Średnia
masa (kg)

Minimalna
powierzchnia na
zwierzę (m2)

50
110
200
325
550
>700

0,30 - 0,40
0,40 - 0,70
0,70 - 0,95
0,95 - 1,30
1,30 - 1,60
> 1,60
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Załadunek

1. Pozwól zwierzętom poruszać się w ich
zwykłym tempie chodu.
2. Przemieszczaj bydło w grupach (5
dorosłych osobników, 10 – 15 cieląt).
3. Ogranicz
stres.

hałas,

4. Najlepiej
jest
pojedynczo.

by

zminimalizować

ładować

cielęta

5. Pamiętaj o specyfice widzenia u bydła:
ustaw się w jego tylnej połowie ciała, by
zachęcić zwierzę do pójścia naprzód.

Co robić, gdy było staje i nie chce
ruszyć?
1. Ogranicz hałas. Unikaj krzyków, na które
bydło jest bardzo wrażliwe!
2. Pozwól
zwierzętom
się
uspokoić
i sprawdź, czy nadają się do transportu!
3. Poszukaj przeszkód, odblasków i innych
problemów, które mogą przestraszyć
zwierzęta, po czym je usuń. Niemożliwe?
Daj zwierzętom czas na przyzwyczajenie
się do przeszkody, żeby ją pokonać.
Skoryguj
problem
przed
następnym
za/rozładunkiem.
4. Używaj metod pasywnych do zachęcenia
zwierząt do ruchu (np. przez łagodną
zachętę drewnianym lub plastykowym
kijem).
5. Stymuluj zwierzę do ruchu gwizdem lub
mową. Nigdy nie bij!
6. Należy unikać stosowania poganiaczy
elektrycznych i używać ich jedynie w
przypadku dorosłych zwierząt, gdy nic nie
jest w stanie ich poruszyć z miejsca (nie
dłużej niż przez 1 sekundę!). Używaj ich
tylko na tylnej części zadu.
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Rozładunek

1. W razie opóźnienia rozładunku zapewnij dobrą wentylację w stojącym pojeździe
(otwarte boczne przesłony, włączona wentylacja wymuszona, gdy jest dostępna,
parkowanie w cieniu).
2. Używaj maksymalnej szerokości korytarza i odpowiedniego oświetlenia w miejscu
docelowym.
3. Rozładowuj bydło partiami zgodnie z rozmiarami boksów w miejscu docelowym.
4. Jeśli zwierzę jest w złym stanie po przybyciu, odizoluj je i zajmij się najpierw nim.
5. Używaj tych samych pasywnych metod zachęcania zwierząt do ruchu, co w części
Załadunek.
6. Gdy rozładujesz wszystkie zwierzęta, starannie wyczyść i zdezynfekuj pojazd.
7. Przekaż dziennik podróży odpowiednim władzom i zdaj raport o zaistniałych
problemach. Co więcej! Wykorzystuj informacje dotyczące problemów zawarte w
raportach do ulepszania przebiegu transportów w przyszłości.
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