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Мониторинг и проценка (евалуација) 
на превозот на свињи

‘Како да ги набљудувам животните за време на превоз и при одмор?’

Работи на кои треба да внимаваме за време на превозот, одмарање и при пристигнување:

Дали животните се мирни и тивки? 
Животните треба да лежат да не 
квичат и /или се борат

Набљудувајте ја положбата на свињите
Дали тие стојат, лежат? Кога е жешко
свињите ќе го користат целиот простор.
Кога е ладно, животните се
гупираат/стискаат меѓ себе

При одморање, дали слушате 
кашлање кај животните?

Дали свињите се задишани?
Во топло време, ова е јасен 
показател за потребата од 
прилагодување на 
вентилацијата

Состојба на свињите за време на 
превоз
Дали сите свињи се способни за 
продолжување на превозот?  
‘Практичен водич за проценка на 
способноста на свињите за 
превоз’ 
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Дали животните се чисти за
време на патувањето?
Ова вклучува присуство на крв,
пена на устата повраќање.

Брза проверка на опремата од возилото на секое запирање

Контролен лист

Регулирање на капаците и страничните 
прегради
Систем за напојување
Мониторинг на температурата во кабината и 
сондата во превозното
Аларм
Видео камера, доколку има
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Несакани 
ефекти

Набљудување Активност

Глад Губење на тежината Свињите не треба да се хранат во камионот, бидејќи ќе страдаат 
поради возењето. Или почекајте до крајната дестинација или 
истоварате ги свињите за 24 часа за да ги на храните. Контролирајте ги 
уредите за пиење

Дехидрација Жед, збрчкана кожа, 
задебелени мукозни мембрани

Обезбедете свежа не многу ладна вода. Свињите мора да имаат 
постојан пристап до вода за време на патувањето

Немање 
простор за 
одмор

Валкани свињи, животните 
стојат цело време, нити едно 
животно не легнува

• Додадете простирка
• Приспособете ги боксовите според свињите кои се превозуваат
• Приспособете ја вентилацијата со регулирање на вештачка 

вентилација и / или преку влез од страничните прегради

Слаба 
вентилација

Невообичаена хипер 
вентилација на свињи со 
отворена уста и брза 
респираторна фреквенција

• Проверете ја вентилацијата и внатрешната температура
• Овозможете доволна вентилација за свињите; отворете ги 

страничните прегради и преминете на вештачка вентилација 
доколку имате 

• Избегнете паркирање на камионот на жешки места ( сончеви места)
• Може да е потребно распрскување на вода во многу жешки услови

Топлотен стрес Задишаност • Веднаш отворете ги сите странични прегради и преминете на 
механичка вентилација доколку е возможно

• Може да е потребно распрскување на вода во многу жешки услови

Стрес од ниска 
температура

Треперење, сива боја на 
кожата

• Намалете ги отворите и контролирајте ја температурата внатре
• Употребете повеќе материјал за простирка (на пр. пилевина) да се 

зголеми изолацијата на контактот на подот со свињите

Исцрпеност Апатија, одбивање да се 
движат, колапс, смрт

Консултирајте ветеринар

Болест Колапс, смртност, носен очен 
исцедок ненормално дишење, 
пролив крв во изметот

Консултирајте ветеринар

Повреда/ 
болка

Кривење, одбивање да се 
движат ненормална положба 
на телото повреди на 
кожата отечени зглобови и 
нозе

• Консултирајте ветеринар
• Обидете се да ги одвоите повредените свињи во спротивно 

истоварете ги на најблиското место

Лесно 
движење

Лизгање и паѓање • Обезбедете гредички на подот на камионот, рампата и / или на 
патеката кон местото за одмор

• Намалете ја косината на рампата што е можно повеќе
• Обезбедете чист и лесен пристап до камионот од платото за 

товарење
• Ракувајте со свињите во групи и оставете им доволно време да се 

движат безбедно

Страв Вокализација, бегање, 
одбивање да се движат

• Ракувајте мирно
• Групата на свињи треба да се одржува стабилна за време на 

товарењето
• Проверете го правецот на светлото кога ќе истоварате

Стрес од 
изолираност 
или мешање

Повреди на кожата, борби Избегнувајте мешање на свињи од различни групи

Исцрпеност од  
превоз

Свињите се многу подлежни
на стрес и можат да 
повраќаат или да угинат за 
времена транспорт

Потребно е период на гладување пред товарање и транспорт, со 
минимум 6 до 12 часа пред товарањето на фармата, но во секој случај 
прилагоден на времетраењето на патувањето

‘Кои активности треба да се преземат?’ P


