
Szarvasmarhák be- és 
kirakodása

Ellenőrizze az élőállatok szállítására vonatkozó listát.
Kétes esetben vagy vészhelyzet esetén kérjen  állatorvosi segítséget!

Ellenőrizze a szarvasmarhák számát és berakodáshoz való alkalmasságát
(méret, súly és a szállításra való alkalmasság). A szálllításra való alkamasság
vizsgálathoz használja a „ Gyakorlati iránymutatás a kifejlett szarvasmarhák
szállításra való alkalmasságának értékeléséhez”- útmutatót

Rakodási terv elkészítése: figyelembe véve a szarvasmarhák számát testsúlyát, 
nemét, a szarvak esteleges jelenlétét. Az ivarérett szarvasmarhákat
nemenként
elkülönítve kell kezelni, és szállítani.

A rakodás alatt a ventilláció elősegítésére, nyissa ki az oldalsó, hátsó
szellőztetőket.

A vezető/kisérő a igazítsa a teherautó berakodó rámpáját a küszöbhöz. Kerülje 
a hézagok kialakulását. A dőlésszöget próbálja a lehető legalacsonyabban 
tartani. (legfeljebb 36%,  borjú esetében 20°, kifejlett szarvasmarha esetében
legfeljebb 50% vagy 26°)

Ha nem áll rendelkezésre küszöb, akkor alakítson ki a járműhöz közel egy kör, 
vagy sarkos folyosót ( magassága kifejlett állatok esetében: 1,7 m)

A megcsúszások és a falhoz ütközések elkerülése érdekében hozzon létre 
csúszásmentes felületet (pl. szalma kiszórásásval).

Ellenőrizze a folyosót az esetleges  vizuális ingerek, és fizikai akadályok 
jelenlétésre vonatkozóan.

A rakodást nyugodtan, és gördülékenyen végezze

Rakodásra kész!

A berakodás előkészítése: „Mit kell tennem?”

Kategóriák Átlagos tömeg

(kg)

Minimum rakodási 

sűrűség (állat /m 2)

Kisméretű borjú 50 0.30–0.40

Közepes méretű 

borjú

110 0.40–0.70

Nagy súlyú borjú 200 0.70–0.95

Közepes méretű 

szarvasmarha

325 0.95–1.30

Nagy súlyú 

szarvasmarha

550 1.30–1.60

Igen nagy súlyú 

szarvasmarha

> 700 > 1.60

Minden állatnak biztosítani kell elegendő helyet, hogy  
fajra jellemző pozícióban kényelmesen feküdni, vagy  állni 
tudjon. Az optimális levegőáramlás érdekében tartson 
minimum 20cm-t az állatok válla fölött.
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Rakodási sűrűség

https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
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Berakodás

Kirakodás

Mi a teendő, ha a szarvasmarha megáll, és
megtagadja a szállítást?

- A zajok jelenlétét korlátozni kell. Különösen
kerülendők: fizikai bántalmazás, mivel a
szarvasmarhák rendkívül érzékenyek.

- Hagyja megnyugodni a szarvasmarhákat, és
ellenőrizze, hogy az alkalmasak-e a szállításra.

- Vizsgálja meg, hogy nincsenek-e olyan tárgyi
akadályok, vizuális ingerek, egyéb ingerek, amiktől
az állatok megrémülhetnek. Ha igen, korrigálja
azokat. Nem lehetséges? Hagyjon a
szarvasmarháknak időt, hogy hozzászokjon.
Igyekezzen a hibákat kijavítani a következő
rakodásig.

- Passzív módszerek alkalmazása a szarvasmarhák
mozgatásához (az állatok kíméletes ösztönzése fa
vagy műanyag pálcával

- Ösztönzés füttyel, vagy beszéddel. Soha ne üsse meg
az állatot!

- Amennyire lehetséges el kell kerülni az elektromos
ösztökét. Kifejlett szarvasmarhák esetében is csak
akkor használható (legfeljebb 1 másodpercig!), ha
semmi nem akadályozza őket a tovább haladásban.
Kizárólag a combok külső felületének felső
harmadában használja.

1. A késedelmes kirakodás esetén biztosítson megfelelő szellőztetést a leállított járművön (nyisson oldalsó ablakot, ha rendelkezésre
áll használjon aktív szellőztetést és parkoljon az árnyékban)

2. Használja ki a folyosó maximális szélességét , érkezéskor legyen megfelelő a világítás

3. Az érkezési helyen lévő karámok méretéhez igazított csoportokat hajtson le.

4. Ha egy állat a megérkezéskor nincs megfelelő állapotban, különítse el a többiektől, és részesítse elsősegélyben.

5. Ugyanazokat a passzív módszereket alkalmazza az állatok mozgatásához, mint amik a berakodás résznél kifejtésre kerültek

6. Ha az összes állatot kirakodta, mossa le, és fertőtlenítse a járművet.

7. Juttassa vissza az utinaplót az illetékes hatóságokhoz, és jelentse be az esetleges problémákat. Még jobb! Kövesse nyomon az
adatokat és a problémákról szóló jelentéseket, hogy javítsa az utazást a jövőben!
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1. Engedjük, hogy a szarvasmarhák a saját tempójukban

közelítsék meg a rakteret.

2. Kezelje a szarvasmarhákat csoportokban (5 felnőtt
szarvasmarha, 10–15 borjú)

3. A stressz minimalizálása érdekében csökkentse a
zajterhelést

4. Még jobb gyakorlat, ha a borjakat egyesével rakodjuk.

5. Tartsa szem előtt a szarvasmarhák egyéni látószögét. Ahhoz,
hogy az állat előre felé mozduljon, közelítsen az állathoz
oldalról-hátulról.
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