
Vervoer van varkens

Wees voorzichtig tijdens het rijden!

1.   Rijd rustig. 

2.   Schakel en accelereer voorzichtig.

3.   Constante snelheid handhaven.

4.   Neem bochten voorzichtig (in het bijzonder rotondes).

5.    Vermijd plotseling en hard remmen, anticipeer op de  
verkeerssituatie.

6.     Gebruik, waar mogelijk, snelwegen (slechte wegomstandigheden verergeren de trilling 
van het voertuig en resulteren in meer reisziekte bij de varkens).

 
Deze technieken zullen ook het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot verminderen.

Houd rekening met de effecten van het rijden op varkens

CHECK: Tijdens het vervoer De varkens drenken

•  Thermische condities in de vrachtwagen kun-
nen worden beoordeeld door te letten op 
hijgen van de varkens (temperatuur te hoog, 
slechte ventilatie, teveel dieren). Als varkens 
bijeenkruipen kan dit een indicatie zijn dat de 
dieren het koud hebben.

•   Voor een lange reis is geforceerde ventilatie 
noodzakelijk.

Voor reizen van meer dan 8 uur:

•   Drinksystemen moeten in goede staat verke-
ren, zodanig ontworpen en geplaatst dat alle 
varkens erbij kunnen.

•   De totale capaciteit van de waterreservoirs 
voor elk vervoermiddel moet ten minste 1,5% 
van de maximale capaciteit bedragen.

•  Controleer of de varkens bij elke stop drinken.

1 Gezondheidsproblemen

van biggen en fokvarkens bij 
aankomst:

•  Ademhalings- en spijsver-
teringsstoornissen

•  Voortbewegingsproblemen

•  Ziekten die zich weken la-
ter kunnen ontwikkelen

2 Vleeskwaliteit

•  Hematomen en andere  
karkasbeschadigingen

•  Onvoldoende pH en kleur 
van het vlees in het slachthuis

3 Mogelijke stress en  
ongemak

•  Evenwichtsverlies

•  Reisziekte



Bij warm weer: zorg voor voldoende ventilatie!

Bij koud weer: zorg ervoor dat de temperatuur OK blijft! 

1. Open altijd alle zijluiken of –kleppen.

2.  Start het ventilatiesysteem tijdens de stops, 
indien beschikbaar (verplicht voor reizen 
langer dan 8 uur). Het ventilatiesysteem moet 
zorgen voor een gelijkmatige verdeling door 
het voertuig, met een minimale luchtstroom 
van nominaal vermogen van 60 m3/h/100 
kg varken gewicht van de capaciteit. Het sys-
teem moet langer dan 4 uur kunnen werken, 
onafhankelijk van de voertuigmotor (afwijking 
toegestaan voor lidstaten met reizen van min-
der dan 12 uur).

3.  Regel de binnentemperatuur en pas de  
ventilatie aan.

4.  Parkeer het voertuig op een  
schaduwrijke plek.

5.  Koel varkens af die last hebben van hittestress 
met behulp van sprinklers, indien beschik-
baar, vlak voor de vrachtwagen gaat rijden of 
in combinatie met de mechanische ventilatie.

6. Drenk de varkens.

1.  Regel met de ventilatiekleppen het verhogen 
en verlagen van de ventilatie tijdens transport.

2.  Tijdens stops moet de opening van de ventila-
tiekleppen aan de windkant verkleind en aan de 
andere kant geopend worden.

3.  Zorg dat de temperatuur in de vrachtwagen op 
alle plaatsen goed blijft (5-30°).

4.  Voeg extra schermen toe, indien beschikbaar, 
om varkens te beschermen tegen wind of hagel.

Vereiste temperatuur: 5°C tot 30°C.

Goede ventilatie: open alle zijluiken of -kleppen bij het laden, behalve bij erg koud weer
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