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Одгледувачот: ги проверува бројот,
тежината и во каква состојба се свињите
за да се товарат и го информира
превозникот. Проверката каква е
состојбата на свињите се прави според
‘Практичниот водич за проверка на
состојбата на свињите за превоз’

Превозникот: подготвува напишан план 
за товарење

Возачот: го употребува ‘Контролниот
лист за превоз на живи животни: Дали
сте подготвени?’

Возач/надзорник: ја поставува рампата
за товарење од камионот на платото за
товарење избегнувајќи празнини. Го
намалува косината што е можно повеќе
(макс. 36% или 20°)

Возач/надзорник : поставува пилевина
или простирка од друг материјал на
рампата и на подот од возилото доколку
е потребно (лизгање, влага, косина)

Товарењето треба да се направи што е
можно помирно и понежно

Подготвени за товарање!

Препораки за потребен простор по свиња

Прасиња (6 – 10 kg) 0,07 m²/прасе или 14 
прасиња/m²

Прасиња (25 – 30 kg) 0,18 m²/прасе или 6 
прасиња/m²

Товеници
(110 – 120 kg)

0,5 m²/свиња или 2 
свињи/m²

Товенеци (> 120 kg) 0,7 m²/свиња или 1,4 
свињи/m²

Подготовка за товарење: ‘Што да се направи?’

Во превозното средство Сите свињи треба да 
може легнат или застанат во исто време

Максимално време за превоз на свињи, вклучувајќи го времето за товарење и 
истоварање е 24 часа!

Товарење и истоварање 
на свињи
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Товарање

1. Сите свињи треба да се движат според
нивниот регуларен ритам на одење до
товарната рампа

2. Товарите ги свињите во групи
3. Бучавата треба да се минимизира за да се

намали стресот
4. Посветете внимание на потребниот простор.

За време на превозот сите свињи треба да
можат да легнат или стојат во нивната
нормална положба

5. Употребувајте коридори со цврсти (посебно
накривени) ѕидови

6. Имајте го во предвид специфичното видно
поле кај свињите (слика подолу)

7. За полесно да се придвижуваат свињите,
охрабрете ги со употреба на:

• Звучен стимул (свирче)
• Пластична штракалка или шејкер (шум)
• Најлонско знаме
• Матадор наметка
• Пластична лента
• табла

Доколку свињата застане и одбива да
се придвижува, следете ја оваа
процедура
- Оставете ја свињата да се смири и

проверете дали е способна за
превоз. Доколку е , преземете го
следново

- Проверете дали има некаква
препрека и тргнете ја доколку е
можно или сменете го
осветлувањето. Не постои
можност? Дајте и време на
свињата да се навикне на
препреката за да ја помине.
Корегирајте го проблемот пред
следното товарање/истоварање

- Употребувајте пасивни методи за
придвижување на животните
(табли, знамиња, итн.)

- Свињите може да се
товарат/истоварат во групи
следејќи го лидерот

- Охрабрете ги животните да се
придвижуваат со шепотење
зборување. Никогаш не ги влечете
или удирате животните!

- Сексуално зрелите маторици и
нерези треба да се ракуваат
посебно и да се превезуваат во
одделни боксови
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Истоварање

1. Во случај на доцнење при истоварот, обезбедете добра вентилација во камионот
(страничните прегради отворени, употребете вештачка вентилација доколку имате,
обидете се да паркирате во сенка)

2. Употребувајте коридори со максимална широчина при истоварањето

3. Истоварајте ги свињите во број адаптиран според големината на боксовите во фармите

4. Доколку свињата по пристигнувањето забележите свиња со лоша здравствена состојба,
советувајте ја кланицата за да ја изолира и заштити

5. Пријавете го бројот на повредени или угинати свињи на крајот од патувањето
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