
Priprava vozila, voznika in 
natovarjanja pri perutnini

Kako moram vozilo pripraviti na ptice?

Zagotovite, da je vozilo
primerno za prevoz in 
čisto.

Zagotovite zadostno osvetlitev in opremo za 
pregledovanje ptic med nenačrtovanimi 
postanki.

Uporabljajte stranske 
ponjave, da ptice zaščitite
pred hladnim in mokrim 
vremenom. Vendar pa ne 
smejo ovirati kroženja zraka!

Mikroklimo (temperatura in vlažnost v 
vozilu) prilagodite vremenskim 
razmeram, zlasti pri enodnevnih 
piščancih.

Pticam omogočite dostop 
do pitne vode (pri prevozu, 
ki traja več kot 12 ur). 

Zaboji: »kako jih uporabljati?«

Dobri zaboji so trdni in 
varni, niso polomljeni, so 
čisti in imajo površine proti 
drsenju! Vratca za dostop 
od strani - še bolje!

Uporabljajte zaboje ali 
zabojnike, 
ki omogočajo enostavno 
natovarjanje ptic, da bo 
čim manj poškodb.
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Katere odgovornosti ima voznik / upravljavec?

1. Načrtovanje prevoza ob upoštevanju vremenskih razmer.

2. Zagotavljanje, da so vse ptice na vozilu primerne za prevoz.

3. Dobro počutje ptic: od natovarjanja do iztovarjanja tovornjaka.

4. Nežno in pravilno natovarjanje ptic na tovornjak.

5. Seznanjenost s postopki v nujnih primerih.
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Natovarjanje zabojev na voziloP

1. Uskladite se z rejcem glede optimalnega položaja
vozila.

2. Zagotovite, da je vsa oprema varna, čista in
nepoškodovana.

3. Prostor za natovarjanje naj bo zaščiten pred
dežjem, snegom, močnim vetrom ali močnim soncem.

4. V najhladnejši del vozila ne natovarjajte mokrih ptic.
Nekateri deli so hladnejši od drugih. Voznik odgovarja
za ustrezno natovoritev živali na vozilo.

5. Nekaj zabojev / zabojnikov pustite praznih, da v
vročih dneh omogočite pretok zraka.

6. Zaboje in zabojnike pravilno natovorite.

Med prevozom: »kako voziti?« 
• Vozite umirjeno.

• Prestave menjajte z 
občutkom;

• previdno zavijajte;
• vzdržujte konstantno hitrost.

• Izogibajte se nenadnemu 
zaviranju.

• Kadar je mogoče, uporabljajte 
avtoceste.

• Izberite najhitrejšo pot.

• Ptice preverite ob vsakem postanku, da 
ugotovite znake neobičajnega vedenja (npr. 
sopenje/drgetanje).

• Če se vreme spremeni, se ustavite in 
uporabite stranske ponjave.

• V vročih vremenskih razmerah: vozilo med 
počitkom parkirajte v senci, da preprečite 
vročinski stres.
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V hladnem vremenu so ptice v 
modrem delu izpostavljene 
največjemu tveganju stresa 
zaradi mraza.

Spred
aj

Zadaj

V vročem vremenu so ptice v 
rdečem delu izpostavljene 
največjemu tveganju vročinskega 
stresa. 

Vroč 
zrak

©
D

r 
R

a
b

it
sc

h

 Zaboje in zabojnike čim bolj približajte pticam – za
zaboje lahko uporabite vozičke.

 Zabojev in zabojnikov ne nagibajte; poskrbite, da
ostanejo uravnoteženi.

 Preprečite padanje zabojev (če vseeno padejo,
preverite morebitne poškodbe, poškodovane živali
odstranite in evtanazirajte).

 Zavarujte vse zaboje in zabojnike na vozilu.
 Pazite, da skladovnica zabojev /zabojnikov ni

previsoka, saj je ptice težko dvigati nad višino
ramen.

Hladen 
zrak
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1. Na vozilu imejte načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, da veste, kako ukrepati v izrednih 
razmerah (to lahko vključuje: kontaktne podatke ključnih oseb, protokol za preverjanje primernosti 
ptic). 

2. V primeru zamude ali nesreče: stopite v stik z organizatorjem, s katerim naredite načrt, kako 
najbolje zaščititi ptice in čim bolj zmanjšati trpljenje.

3. V vozilu s klimatizacijo imejte vedno s seboj zasilni generator. V primeru odpovedi motorja 
morate vzdrževati konstantno temperaturo v prostoru s pticami.

Izredne razmere: »kaj storiti?« P
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