
Priprava na lovljenje 
pitovnih piščancev

72 ur pred lovljenjem: Rezervirajte
ekipo za lovljenje in ji dajte jasne
smernice in navodila.

48 ur pred lovljenjem: Obvestite
prevoznika o skupnem številu živali in
naročite dovolj zabojev/ zabojnikov/
vozil za vse ptice, pri čemer
upoštevajte podnebne razmere.

Pitovni piščanci naj ne bodo tešči
več kot 12 ur (vključno s
prevozom) in ne manj kot štiri ure
(pred odhodom). Vodo jim nudite
do začetka lovljenja.

Pripravljeni na lovljenje!

Pred prihodom ekipe za lovljenje in
voznika preverite ptice. Bodite pozorni
na polomljene kosti, hude težave pri hoji
ali dihanju in druge očitne klinične znake
(npr. shujšane ptice). Ne natovarjajte
neprimernih ptic. Vaša odgovornost je,
da poskrbite, da jih brez odlašanja
humano evtanazira usposobljena
oseba. Izogibajte se prevozu mokrih
pitovnih piščancev.

1. Rejec je odgovoren za lovljenje in naj bo
prisoten, da nadzira postopek.

2. Lovljenje izvajajte z izkušeno, dobro
usposobljeno in dobro opremljeno
ekipo v zadostnem številu. Ali imajo vsi
lovilci potrdilo o usposobljenosti? Še bolje!

3. Preverite primernost ptic med
lovljenjem in ustrezno ukrepajte!

4. Premikajte se počasi in povzročajte čim
manj hrupa; ptice nežno usmerjajte in
lovite.

5. Zabojev / zabojnikov ne prenatovorite.
Bodite previdni pri zapiranju. Vedno
preverite in sprostite ujete dele teles.

6. Ptice skrbno natovorite v pokončnem
položaju. Ptice, ki ležijo na hrbtu, ponovno
postavite pokonci.

7. Uporabljate delilnike? Pred in po lovljenju
jih očistite.

Priprava prevoza
»Kaj storiti?« 

Kako preverim 
»primernost« za prevoz?

Rejec

»Kaj so 
dobre razmere lovljenja?« 

1. Vedno preprečite dušenje.
2. Zaboje/ zabojnike čim bolj približajte 

pticam.
3. Uporabljajte modro svetlobo in čim manj 

hrupa.
4. Vzdržujte vso opremo za natovarjanje in 

jo pred natovarjanjem preverite. 
5. Nosite ustrezna oblačila (npr. čiste 

kombinezone temnih barv, higienske 
kape, čiste škornje).

6. Roke imejte čiste in razkužene. 
7. Med lovljenjem ves čas preverjajte 

primernost in ustrezno ukrepajte!

Osebje za lovljenje

Splošne smernice za lovljenje
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Mehansko lovljenje – »kakšne so dobre prakse?«

1. Ptice previdno polovite in nosite:
1. Pitovne piščance vedno podpirajte pod

prsnim/trebušnim delom.
2. Ne lovite in ne nosite jih za noge ali krila.
3. Pitovni piščanci naj ne udarjajo ob predmete, npr.

ob vodno napeljavo ali gredi.
4. Pazite, da pri prenašanju ne nihajo in se ne

zibajo.

2. V idealnem primeru jih je treba ujeti za obe nogi. Če
jih je treba nesti, je treba pri tem podpreti telesa.

3. Ulovite največ 3 pitovne piščance z eno roko,
kadar tehtajo več kot 2 kg, in največ 5, kadar
tehtajo manj kot 2 kg. Z drugo roko podpirajte
prsne/ trebušne dele.

4. Razdalja, na kateri jih nesete, naj bo kratka.
Zaboje/ zabojnike čim bolj približajte pitovnim
piščancem.

Osebje za lovljenje

©
 G

T
C

 A
g
ri

cu
lt

u
ra

l

Ročno lovljenje – »kakšne so dobre prakse?«
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1. »Nadzornik stroja za lovljenje« stalno
preverja transportni trak in hitrost
pobiranja med natovarjanjem ter jo po
potrebi prilagodi.

2. Upravljavci pri zabojnikih so odgovorni
za preprečevanje prenatovoritve in za
zapiranje zabojev /predalov kljub sistemu
tehtanja.

3. Ekipa za lovljenje naj pitovne piščance
usmerja proti lovilnem stroju, tako da ne
nastane gneča.
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