
Ține cont de efectele condusului asupra porcilor

VERIFICĂ: În timpul 
transportului

• Temperatura adecvată din camion poate 
fi apreciată prin observarea gâfâielii 
porcilor (temperatură prea mare, 
ventilație deficitară, supraaglomerare). 
Înghesuirea porcilor poate indica 
faptul că animalele suferă de frig

Fii atent la condus!

1. Condu lin

2. Schimbă vitezele și accelerează cu blândețe

3. Menține o viteză constantă

4. Virează în curbe cu grijă (în special în sensurile giratorii)

5. Evită frânarea bruscă și puternică, anticipează condițiile de trafic

6. Folosește, când este posibil, autostrăzile (condițiile rele ale șoselei
sporește vibrația vehiculului și are ca efect o creștere a răului de mișcare a 
porcilor)

Aceste tehnici vor reduce și consumul de combustibil și emisiile de CO2

Adăparea porcilor

Potențial de stres 
și disconfort

• Pierderea 
echilibrului

• Rău de mișcare

Probleme de 
sănătate

A purceilor și porcilor 
de reproducție la 
sosire:

• Tulburări respiratorii 
și digestive

• Probleme locomotorii

• Boli care pot apărea 
la săptămâni după 
transport

Calitatea cărnii

• Hematoame și alte 
deteriorări ale carcasei

• pH și culoare neadecvate 
ale cărnii la abator

• În cazul călătoriilor 
lungi este necesară 
ventilația forțată

Transportul porcilor

Pentru călătoriile mai lungi de 8 ore:
• Adăpătorile trebuie să fie în condiție 

de funcționare, proiectate și amplasate 
astfel încât toți porcii să le poată folosi

• Capacitatea totală a tancurilor de 
apă a fiecărui mijloc de transport 
trebuie să fie de cel puțin 1,5% din 
capacitatea sa utilă maximă

• Verifică dacă porcii beau apă la fiecare 
oprire
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Pe vreme caldă: asigură o bună ventilație!

Pe vreme rece: asigură-te că temperatura se menține OK!

1. Deschide întotdeauna toate obloanele
și clapetele laterale

2. Pornește sistemul de ventilație la
oprire, dacă există (obligatoriu pentru
călătorii mai lungi de 8 ore). Sistemul
de ventilație trebuie să asigure o
distribuție egală în tot vehiculul, cu un
flux minim cu capacitatea de 60
m3/oră/100 kg greutate vie de sarcină
utilă. Acesta trebuie să fie capabil să
funcționeze mai mult de 4 ore, în mod
independent de motorul vehiculului
(derogare permisă Statelor Membre cu
transporturi cu durata mai mică de 12
ore)

3. Controlează temperatura din
interior și ajustează ventilația

4. Parchează vehiculul la umbră

5. Înviorează porcii stresați prin utilizarea
stropitoarelor, dacă există, imediat
înainte de a pune în mișcare camionul
sau împreună cu ventilația mecanică

6. Adapă porcii

1. Reglează clapetele de aerisire
pentru a crește sau reduce ventilația
pe timpul transportului

2. În timpul opririlor, redu deschiderea
clapetelor de aerisire pe partea de
unde bate vântul și deschide-le pe
partea opusă

3. Asigură-te că temperatura
interioară, în toate punctele
camionului rămâne în limite (5-30°C)

4. Adaugă mai multe obloane, dacă
este posibil, pentru a proteja porcii de
vânt sau ploi înghețate

Ventilația bună: deschide toate obloanele sau clapetele laterale la încărcare, 
excepție în cazul vremii foarte reci

Temperatura bună: 5°C  la 30°C

P

P

P


