
Přeprava telat

Přeprava mladých telat

• Telata s nezhojenými houbami: zakázaná přeprava

• Telata do 10 dnů: povolená přeprava maximálně 100 km za zvláštních
okolností

• Telata do 14 dnů: zakázané dlouhotrvající cesty

• Ještě lépe! Přeprava odstavených telat po 8 týdnech

• Pokud jde o telata ležící na zastávkách, obraťte se na veterinárního lékaře.

C alvové — zejména po odstavení – jsou velmi náchylné k nemocem

(jako jsou onemocnění dýchacích cest a gastrointestinálních

onemocnění).Doprava je může snadno zdůraznit.Kromě toho se

mladí telata obtížně zvládají jako líheňinstinct.Osvědčené postupy

pro nakládání s odpady zabraňují nežádoucím důsledkům a budou

přínosem pro další aspekt živočišné výroby (např. cíl spočívající

v přírůstku tělesné hmotnosti či méně nemocí).

Příprava telat

• Poskytnout vhodnou podestýlku (např. slámu), která zaručuje
pohodlí odpovídající počtu zvířat, dobu trvání cesty, počasí
a absorpci moči a výkalů

• Použití boční ochrany na palubě, aby se zabránilo uvíznutí nohou
telat mezi palubou a bočními stěnami.

• Pokud se telata zpracovávají ve skupině, omezí velikost skupiny
na 10–15 telat

• Pokud se použije rampa, sklon by měl být co nejvíce snížen
(max. úhel 20 °, 36 %)

• Napínací telatas individuální nápovědou na rampě

• V případě dlouhotrvajících cest; zavolejte hospodářství nebo
kontrolní stanoviště k zajištění okamžitého zalévání a krmení při
příjezdu a vhodných klimatických podmínek telat
(např. předehřátí budovy)

• Je zakázáno mutlit telatům!
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Poskytování tekutého krmiva pro telata je považováno za nepraktické
se současným návrhem vysokozdvižného vozíku.Mají-li být
neodstavená telata během cesty nakrmena a napojena (dodávané
mléko), může to vyžadovat vykládku zvířat (např. na kontrolním
stanovišti) a poskytování mléka nebo jiných vhodných tekutých krmiv
pomocí systému s pryžovými struky.Telata by měla být krmena
jednotlivě a poté by měla být před odjezdem na příslušnou dobu
poskytnuta na přiměřenou dobu.

Přeprava telat

• Telata krmená jednotlivě a doba odpočinku v délce nejméně 1 hodiny před opětovným zahájením cesty

• Ujistěte se, že systém pití je čistý, dobře udržován a funguje.

• Zajistit, aby byla telata dobře obeznámena se systémem napájení s cílem dodávat mléko, mléčné krmné

směsi nebo elektrolytická řešení správné teploty (např. použití pryžových struků) 

• Pokud telata nevědí, jak používat konzul, uchovejte si malé kapání u pístu, aby bylo možné dát podnět k pití, 

nebo využít prstem k jejich orientaci.

• Pečlivě sledovat telata, aby byl zajištěn odpovídající příjem. Pokud telata z pitné vody nepíjí, nabízejí

mléko/vodu manuálně

Odstavená telata

Poskytnout přípojnému telata koncentrát

na bázi graininu na odpočívadlech.Avšak

pouze v případě, že jsou telata zvyklá

stravovat se stravou. Náhlé změny mohou

způsobit, že se stanou nemocnými.

Dobře tekutá krmiva: 2 L/12 hodin

Neodstaveným 
telatům [...]

Poskytování tekutého krmiva pro telata je

považováno za nepraktické s největší

konstrukcí nákladních automobilů. Proto

by mohlo být nutné, aby byla telata

vyložena, aby jim byla poskytnuta tekutá

krmiva během zastávek.

Teplota

Optimální teplota: 5°C až 25°C. udržovat stabilní teplotu,
vzhledem k tomu, že telata jsou citlivá na teplotní změny

• Poskytovat více podlahové plochy
• Další ventilátory pro ventilaci
• V případě potřeby se posype vodou
• V průběhu zpoždění se telata ručně

chovají.
• Nepřepravují se při teplotě vyšší než

30 °C.

• Předteplá vozidla před nakládkou

• Poskytnutí dodatečné podestýlky

• V případě potřeby uplatnit další
vytápění

P
Krmení a napájení


