
Încărcarea și 
descărcarea porcinelor

Fermierul: verifică numărul, greu-
tatea și condiția porcilor pentru
încărcare și informează transpor-
tatorul. Verificarea condiției trebuie
făcută pe baza ‘Instrucțiunilor
practice pentru evaluarea condiției
de transport a porcinelor’

Compania de transport: 
pregătește planul scris de încărcare

Șoferul: folosește ‘Lista de
verificare a șoferului: Ești pregătit?’

Șoferul/însoțitorul: aliniază
rampa camionului la cheiul de
îmbarcare evitând decalajele. Redu
panta cât se poate de mult (max.
36% sau 20°)

Șoferul/însoțitorul: împrăștie
rumeguș sau alt material de
așternut pe rampă și pe pardoseala
camionului dacă este nevoie (de ex.
alunecos, umed, pantă mare)

Încărcarea trebuie făcută cât se
poate de calm și lin

Gata de încărcare!

Practici mai bune pentru Spațiul pe porc 

Purcei (6 – 10 kg) 0,07 m²/purcel sau
14 purcei/m²

Purcei (25 – 30 kg) 0,18 m²/purcel sau 
6 purcei/m²

Porci grași
(110 – 120 kg)

0,5 m²/porc sau
2 porci/m²

Porci (> 120 kg) 0,7 m²/porc sau
1,4 porci/m²

Pregătirea pentru încărcare: ‘Ce este de făcut?’

Toți porcii trebuie să fie capabili 
să stea jos sau în picioare în 
același timp

Durata maximă de transport a porcilor, inclusiv încărcarea/descărcarea 
este de 24 ore!
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Încărcarea

Descărcarea

1. Permite porcilor să se miște la viteza lor
normală de mers spre rampa de încărcare

2. Mână porcii în grupuri

3. Zgomotele trebuie limitate pentru a
minimiza stresul

4. Respectă suprafața specifică. În timpul
transportului, toți porcii trebuie să fie
capabili să se ridice sau să se așeze în
poziția lor naturală

5. Folosește culoarele cu pereți opaci (în
special curbați)

6. Ține cont de vederea specifică a porcilor
(vezi figura e mai jos)

7. Folosește o placă sau panou atunci când
se mână porcii, încurajează-i prin folosirea:

• Stimulilor auditivi (fluierat)
• O morișcă de plastic sau o paletă

agitatoare (zgomot)
• Un steguleț de nailon
• O pelerină de matador
• O panglică de plastic

1. Dacă se întârzie descărcarea, asigură bună o ventilație în camionul staționat
(obloanele laterale deschise, folosește ventilația mecanică dacă există, încearcă să
parchezi camionul la umbră)

2. Folosește lățimea maximă a culoarului pentru descărcarea la destinație

3. Descarcă porcii în grupuri adaptate la mărimea boxei din locul de destinație

4. Dacă un porc este inapt la sosire, anunță abatorul să îl izoleze și să-l protejeze

5. Raportează numărul de porci răniți sau morți la sfârșitul călătoriei

Dacă un porc se oprește și refuză să
se miște, urmează această procedură

- Lasă porcul să se calmeze și verifică
dacă este inapt de transport. Dacă
este așa atunci urmează procedura
relevantă

- Verifică existența oricărui obstacol și
elimină-l dacă se poate sau schimbă
iluminatul. Nu se poate? Acordă
ceva timp porcului să se obișnuiască
cu obstacolul și să-l treacă.
Corectează problema înainte de
următoarea încărcare / descărcare

- Folosește metode pasive de condu-
cere a animalelor (panou, steag
etc.)

- Porcii pot fi încărcați/descărcați în
grupuri urmărind un leader

- Stimulează animalul să se miște
prin fuierat sau vorbind. Niciodată
nu lovi sau trage animalul!

- Scroafele și vierii maturi sexual
trebuie manipulați separat și trans-
portați în compartimente separate
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