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Filmimiseks
Vali filmimiseks päevane aeg
Vaata filmimise ala kriitilise pilguga üle, et kaadrisse ei jääks sinna mittesobivaid esemeid
Filmimiseks sobiva telefoni või kaamera valik

1min

Ideaalse video pikkus on 1 minut.
Kogu protsessi juures tuleb kindlasti järgida ohutusnõudeid, et loom ei ehmataks
ega saaks kogemata filmijat jalaga või peaga lüüa. Parem on filmimist korraldada
mitmekesi. Hea kui seda teevad farmi enda inimesed, keda loomad tunnevad.

Ruumi ettevalmistus
Eelnevalt tuleb ette valmistada looma demonstreerimiseks vajalik boks või aedik.
Filmimiseks oleks vaja arvestada umbes ruumiga 3x3 m, et oleks võimalik näidata looma
igast küljest ning seejärel lasta loomal jalutada mõned meetrid
Põrandapind peab olema puhas, libisemiskindel ja kuiv ning võiks olla
kaetud puhta põhuga, saepuru või liivaga
Tähtis on, et looma saaks ka fikseerida, mis võimaldaks korrektselt loomanumbrit
ostjale esitleda.

Loomade ettevalmistus
Müügilooma filmimiseks on vajalik, et loomad oleksid eelnevalt puhtad (puhastatud).
Kontrolli sõrad, vajadusel tuleb neid korrigeerida värkimise teel
Kontrolli kanna- ja randmeliigeseid, et seal ei esineks kõrvalekaldeid
(haigustele viitavaid sümptomeid).
Veendu, et loomadel ei esineks liignisasid
Veendu, et loomad oleksid nõuetekohaselt kõrvamärkidega.
Oluline, et kõrvamärgid oleksid puhtad ning selgesti loetavad. Vajadusel puhasta
Veendu, et, et loomadel ei esineks kehal papilloome ega pügajaraiga.
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Filmimise protsess
Fikseeri loom.

1min

10s

Ideaalse video pikkus on 1 minut.
Arvesta umbes 10 sekundit igale positsioonile, kaamera liikumine peab olema
vaataja jaoks hästi sujuv.
Video peaks algama fikseeritud looma pea ja kõrvade filmimisest, kus oleks selgelt nähtav
ja loetav looma number. (Näita loomanumber ja nimeta see selge häälega kas
inglise või vene keeles.)
Seejärel tuleks filmida looma mõlema külje pealt niisuguselt, et oleks näha looma kere
sügavus, roietekaar, kael, seljajoon, laudjas, puusa- ja päraluunukid,
mis annavad omakorda ostjale teavet looma toitumise kohta.
Eraldi tuleks fikseeritud loomal filmida nii esi- kui tagajalad selliselt,
et oleks nähtavad ka sõrad. Esijalgade filmimise juures tuleb juhtida tähelepanu eriti
looma randmetele, kus ostja saab veenduda, et looma esijalgadel ei esineks nn
randmemuhkusid. Tagajalgu tuleb salvestada nii külg- kui tagantvaates.
Küljelt filmides on võimalik veenduda looma tagajalgade asendis kas on
tegemist rohkem püstisema asetusega või saabeljalgsusele viitava tunnusega.
Tagantvaates saab ostja ülevaate, kas tegemist on kooskandsusele viitava
tunnusega või paralleelse asetusega tagajalgadega.
Udarat tuleb filmida tagantpoolt, looma saba kõrvale hoides selliselt,
et saab näha nisade asetust ja pikkust, udaraveerandite ühtlikkust,
nisade puhtust papilloomidest ning näsakestest.
Fikseeritud loomal tuleb filmida ka häbet, näitamaks limaskestade olukorda,
veendumaks, et suguelundid oleksid terved.
Seejärel tuleb rahulikult fikseeritud loomad lahti lasta ja ning tema liikumist
demonstreerida. Ostja peab saama veenduda, et loomal puudub longe ning
liikumine on sujuv ja ühtlane.
Võimalusel tehke eraldi video kogu müügiks pakutavast grupist kas siis
rühmasulus või fikseerituna.
Juhul, kui video ülesvõtmise ajal on toimunud kõrvalekalle, tuleks filmimist
alustada otsast peale. Ostjal on hilisemal vaatlusel lihtsam aru saada kompaktsest
ülesvõttest, kui jälgida pikka videot, kus on mitmeid kõrvalisi segavaid faktoreid.
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