Încărcarea și
descărcarea taurinelor
Pregătirea pentru încărcare: ‘Ce este de făcut?’
1
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Șoferul verifică ‘Lista de verificare a șoferului: Ești pregătit?’’. În cazul
oricărui dubiu sau situație de urgență, cere sfatul veterinarului
Verifică numărul și condiția taurinelor care vor fi încărcate (mărime,
greutate și condiția pentru transport). Pentru condiția de transport
folosește ‘Instrucțiuni practice de evaluare a condiției de transport a
bovinelor adulte’
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Pregătește un plan de încărcare, care ia în considerare numărul de taurine,
greutatea, sexul, prezența coarnelor. Taurinele mature sexual trebuie să fie
manipulate separat pe sexe și transportate în compartimente separate
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Deschide obloanele laterale ale camionului pentru a asigura ventilația în
timpul încărcării
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Șoferul/însoțitorul ajustează rampa de încărcare a camionului față de
cheiul de îmbarcare. Evită decalajele și fă ca panta să fie cât se poate de
lină (max. 36% sau 20° pentru viței, max. 50% sau 26° pentru taurinele adulte)
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Dacă nu există un chei de îmbarcare, organizează un circuit de încărcare
curbat sau în unghi (culoare opace, înălțimea pentru adulte: 1,7 m) în
apropierea vehiculului
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Împrăștie paie pe zona de încărcare pentru a evita alunecarea
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Verifică circuitul pentru a îndepărta orice obstacol vizual sau fizic
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Încărcarea trebuie făcută cu calm și lin

Gata de încărcare!

Toate animalele trebuie să fie capabile să stea în
picioare sau așezate în același timp. Tavanul
vehiculului la cca. 20 cm deasupra grebănului
taurinelor pentru o circulație optimă a aerului

Suprafața
Greutatea
medie (kg)

Suprafața minimă/
animal (m2)

Viței mici

50

0,30 la 0,40

Viței mărime medie

110

0,40 la 0,70

Tineret taurin

200

0,70 la 0,95

Taurine medii

325

0,95 la 1,30

Taurine mari

550

1,30 la 1,60

Taurine foarte mari

>700

> 1,60

Categoria

Sănătate
și
Siguranță
Alimentară

P

Încărcarea

1. Permite taurinelor încărcarea la viteza lor
normală de mers
2. Condu taurinele în grupuri (5 taurine adulte, 10 –
15 viței)
3. Limitează zgomotul pentru a minimiza stresul
4. Mai bine este să se încarce vițeii cu ajutor
individual
5. Țineți cont de vederea specifică a taurinelor:
poziționați-vă în jumătatea posterioară pentru a
determina taurinele să înainteze

Ce să faci dacă taurinele se opresc și
refuză să se miște
- Trebuie limitat zgomotul. Evită țipătul /
strigarea; taurinele sunt foarte sensibile la
zgomote
- Lasă taurinele să se calmeze și verifică
dacă sunt inapte pentru transport
- Verifică obstacolele, reflecțiile sau alte
probleme care le pot speria și corecteazăle. Nu este posibil? Acordați taurinelor
timp pentru a se obișnui și a depăși
obstacolul. Corectează problema pentru
următoarea încărcare / descărcare
- Folosește metode pasive de conducere a
taurinelor (de ex. încurajează cu calm
animalele prin folosirea blândă a unui
baston de lemn sau plastic)
- Stimulează animalul de a se mișca prin
fluierare sau vorbindu-i. Niciodată nu lovi
animalul!

P

- Bastoanele electrice se vor evita pe cât
este posibil și se vor folosi numai pentru
animalele adulte, atunci când nu le
oprește nimic să înainteze (nu mai mult
decât 1 secundă!). Folosește-le numai pe
partea exterioară a coapsei

Descărcarea

1.

Dacă se întârzie descărcarea, asigură o bună ventilație în vehiculul care staționează (obloanele
laterale deschise, folosește ventilația mecanică dacă există, parchează vehiculul la umbră)

2.

Folosește la maxim lățimea culoarului și o iluminare bună pentru descărcarea la destinație

3.

Descarcă taurinele în grupuri adaptate la mărimea boxei în locul de destinație

4.

Dacă un animal este inapt la sosire, izolează-l și acordă prioritate tratării acestuia

5.

Folosește aceleași metode pasive de mânare a animalelor, așa cum sunt descrise la ‘Încărcare’

6.

După ce toate animalele sunt descărcate, curăță și dezinfectează complet vehiculul

7.

Returnează diagrama călătoriei autorităților competente și raportează orice problemă. Mai
bine! Folosește datele de monitorizare și rapoartele de probleme pentru a îmbunătăți
transporturile viitoare
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