
Monitorizarea și evaluarea 
porcilor transportați

Verifică rapid echipamentul camionului la fiecare oprire

LISTA DE VERIFICARE

Reglarea ventilatoarelor și a 
obloanelor laterale

Sistemul de adăpare

Monitorizarea temperaturii în 
cabină și senzorul în camion

Alarmele

Camera video, dacă există

Principalele aspecte la care trebuie să fiu atent în timpul transportului, opririlor și 
la destinație:

Animalele sunt calme și 
tăcute? 
Animalele trebuie să stea jos și 
să nu strige, țipe și/sau lupte

Observă poziția porcilor
Stau în picioare sau culcat? 
Dacă e cald porcii vor folosi tot 
spațiul. Dacă e frig animalele 
stau înghesuite

În timpul opririlor, auzi 
animalele tușind?

Porcii gâfâie?
Dacă e cald, acesta este 
un semn clar că trebuie să 
reglezi ventilația

Sunt curate animalele pe 
timpul călătoriei? 
Aceasta include prezența 
sângelui, spume la gură, 
scurgeri

Condiția porcilor pe durata 
transportului
Toți porcii sunt apți pentru 
transportul în continuare? Vezi
‘Îndrumări practice pentru 
evaluarea condiției de 
transport a porcilor’ 

‘Cum să observ animalele în timpul transportului și la 
opriri?’P
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Efectele adverse Observații Măsuri

Foame Pierdere în greutate Porcii nu trebuie hrăniți în camion, deoarece vor suferi de rău de 
mișcare. Fie aștepți până la destinația finală, fie descarci porcii 
pentru 24 ore pentru a-i hrăni. Verifică adăpătorile.

Deshidratare Sete, pielea ridată, membrane 
mucoase congestionate

Furnizează apă proaspătă, însă nu prea rece. Porcii trebuie să aibă 
acces permanent la apă pe timpul călătoriei

Lipsa confortului 
în timpul odihnei

Porci murdari, animalele stau 
tot timpul în picioare, nici un 
animal nu este așezat

• Adaugă așternut
• Ajustează mărimea boxei în funcție de porcii tansportați
• Adaptează ventilația prin reglarea ventilației forțate și/sau gurile 

de admisie a aerului de pe obloanele laterale

Ventilație slabă Respirație nefirească a porcilor 
cu gura deschisă și frecvență 
respiratorie mare

• Verifică ventilația și temperatura interioară
• Asigură porcilor o ventilație suficientă; deschide toate obloanele 

laterale și pornește ventilația forțată dacă există
• Evită oprirea camionului într-un loc cald (de ex. însorit)
• Stropirea cu apă poate fi necesară în condiții de caniculă

Stresul de căldură Gâfâială • Deschide imediat toate obloanele laterale și pornește ventilația 
mecanică dacă există

• Stropirea cu apă poate fi necesară în condiții de caniculă

Stresul de frig Tremurături, culoarea pielii • Redu deschiderile și controlează temperatura din interior
• Folosește mai mult așternut (de ex. rumeguș) pentru a mări 

gradul de izolare a pardoselii care vine în contact cu porcii

Epuizare Apatie, împotrivire la mișcare, 
trântire, colaps, mortalitate

Consultă un veterinar

Boală Trântire, colaps, mortalitate, 
scurgeri nazale și oculare, 
respirație anormală, diaree, 
sânge în fecale

Consultă un veterinar

Rană / durere Șciopături, împotrivire la 
mișcare, poziție anormală a 
corpului, leziuni cutanate, 
articulații și membre umflate

• Consultă un veterinar
• Încearcă să separi porcul/porcii răniți, dacă nu descarcă-i la cel 

mai apropiat punct

Ușurința mișcării Alunecări și căderi • Asigură o pardoseală nealunecoasă în camion, pe rampă și / sau 
pe aleea de la și către boxa de odihnă

• Redu panta rampei cât mai mult posibil
• Asigură acces liber și ușor pentru camion la cheiul de îmbarcare
• Condu porcii în grupuri și acordă-le suficient timp pentru a se 

deplasa în siguranță

Frică Gălăgie, întoarceri bruște, 
împotrivire la mișcare

• Manipulare calmă
• Grupurile de porci trebuie menținute stabile în timpul îmbarcării
• Verifică direcția luminii atunci când descarci porcii

Stresul de izolare 
sau de amestecare

Leziuni cutanate, lupte Evită amestecul porcilor care nu se cunosc

Răul de mișcare Porcii sunt foarte ușor de 
stresat și pot vomita și chiar 
muri în timpul transportului

Este necesară o perioadă de post înainte de îmbarcare și transport, 
cu minim 6-12 ore înainte de încărcarea lor în fermă, dar în orice 
caz adaptată la durata călătoriei

‘Ce trebuie să fac?’ 
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