
Транспортиране на едър рогат добитък при
пътувания с дълга продължителност 

❑ Проверка на прогнозата за времето, за да се избегнат екстремни метеорологични условия

❑ Планиране на маршрута на пътуването и проверка на продължителността на пътуването

❑ Проверете местата за почивка и/или контролния пункт за качеството на храната, 
оборудването за хранене и почивка, съоръженията за доене (за млекодайни
животни).Направете резервация, ако всичко е наред. 

❑ Проверете дали превозното средство има функционираща система за наблюдение на
температурата и устройства за чиста питейна вода

❑ Уверете се, че разполагате с всички необходими документи (например план за действие в 
извънредни ситуации, маршрутен план за пътуване, здравни сертификати)

❑ Организирайте товаренето  
❑ Изисква се всички говеда да бъдат добре отпочинали, напоени и нахранени с достатъчно 

качествени фуражи;

Пътувания с дълга продължителност = над 8 часа, включително
товаренето/разтоварване то и почивките

Животни Продължителност на транспортирането

Говеда Максимум 14 часа

транспортиране

Мин. 1 час почивка (поене и 

хранене)

Максимум 14 часа

транспортиране

Неотбити

телета

Максимум 9 часа

транспортиране

Мин. 1 час почивка (поене и 

хранене)

Максимум 9 часа

транспортиране

❑ Подготовка на превозното средство
• Осигурете чиста и прясна

сламена постеля (10 kg 
слама/m 2, покриваща цялата
повърхност на пода)

• Пригответе вода и храна в 
зависимост от вида и броя на
животните 

❑ Натоварете спокойно всички говеда 

❑ Започнете пътуването веднага след
приключване на товаренето 

Два дни преди пътуването

В деня на пътуване!

Възрастни животни от рода на едрия рогат добитък

Храни Вода

2 kg/100 kg живо тегло, 
качествено сено

10—50 L/ден/животно, в 
зависимост от възрастта и 
климатичните условия 

След тези максимални срокове за пътуване животните трябва да бъдат разтоварени, нахранени и 
напоени и да им бъде  осигурена почивка  за най-малко 24 часа.

Подготовка: специална организация и разпоредби
P
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Пътуване при ниски стресови нива 

• Карайте внимателно и при възможност предпочитайте магистрали
• Поддържайте устройствата за поене на животните чисти по време на пътуването
• Проверка годността за пътуване на всички говеда (без признаци на топлинен

дистрес, липса на признаци на стрес и липса на наранявания) при всяко спиране.
При всяко откриване на негодно животно, приложете незабавно плана за
действие в извънредни ситуации и предприемете  необходимите действия 

• Преди пристигане — обадете се на мястото на пристигане, за да се осигури бързо
разтоварване на добитъка и добро снабдяване с вода и храна (ако е необходимо) 

Транспортиране  на дълги разстояния на телета (вж. конкретната брошура)

Издояване на лактиращи крави (вж. конкретната брошура)

Регулиране на температурата

Оптимална  температура: От 5°C до 30 °C — настройва се спрямо влажността (чрез вентилационната 
система)

• Предпочитайте да шофирате през нощта, за да избегнете високите

температури

• Паркирайте ревозни средства под прав ъгъл спрямо посоката на вятъра

• Отворете всички странични капаци или прозорци

• Ако това не е възможно, отидете до най-близкото място за почивка

• Уверете се, че водата е достатъчна за всички животни: на борда има

налична система за поене на животните, както и допълнителни кофи

Свържете се със стопанството или с пункта за почивка, за да 

бъдат подсигурени  вода и храна при пристигането, както и 

подходящи климатични условия за телетата (например

предварително загряване на сградата и подсигуряване на 

млекозаместител). 

В случай на топло време

• Издоявайте лактиращите крави най-малко на всеки 12 часа

• Още по-добре!Уверете се, че кравите могат да ядат и пият

по време на издояване или почивка, преди да бъдат

повторно натоварени за продължаване на пътуването.

Високата влажност прави по-трудно справянето с високата 
температура. Когато температурата и влажността са много високи, 
избягвайте или намалете до минимум транспортирането
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