
Πλήρεις Οδηγοί και περισσότερες πληροφορίες: 

www.animaltransportguides.eu

Ταξίδια μακράς διάρκειας 
βοοειδών

 Ελέγξτε το μετεωρολογικό δελτίο για να αποφύγετε ακραία 

καιρικά φαινόμενα

 Σχεδιάστε την πορεία του ταξιδιού και ελέγξτε τη διάρκειά του

 Ελέγξτε τα σημεία στάσεων και/ή τα σημεία ελέγχου για 

την ποιότητα της τροφής, τον εξοπλισμό παροχής νερού και 

τροφής, εξοπλισμό αμελκτηρίου (για αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής). Κάντε κράτηση εάν όλα είναι ΕΝΤΑΞΕΙ!

 Ελέγξτε εάν το όχημα έχει σύστημα ελέγχου της 

θερμοκρασίας σε λειτουργία και καθαρές ποτίστρες

 Ελέγξτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα (σχέδια 

έκτακτης ανάγκης, σχέδια ταξιδιού, πιστοποιητικά υγείας)

 Οργανώστε την φόρτωση

 Ζητείστε όλα τα βοοειδή να είναι ξεκούραστα, ποτισμένα 

και ταϊσμένα με καλής ποιότητας ζωοτροφή

Ταξίδια μακράς διάρκειας= 

Άνω των 8 ωρών, συμπεριλαμβανομένων στάσεων και (εκ)φόρτωσης

Σελ. 1

Είδος Διάρκεια ταξιδιού

Βοοειδή Μεγ. 14 ώρες

μεταφορά

Ελαχ. 1 ώρα στάση (παροχή 

νερού και τροφής)

Μεγ. 14 ώρες

μεταφορά

Μη απογαλακτισμένοι 

μόσχοι

Μεγ. 9 ώρες

μεταφορά

Ελαχ. 1 ώρα στάση (παροχή 

νερού και τροφής)

Μεγ. 9 ώρες μεταφορά

 Προετοιμάστε το όχημα

• Παρέχετε καθαρή και φρέσκια 

στρωμνή (άχυρο) (10kg άχυρο/m2, 

να καλύπτει όλη την επιφάνεια του 

δαπέδου)

• Ετοιμάστε νερό και τροφή 

ανάλογα με το είδος και αριθμό των 

ζώων

 Φορτώστε όλα τα βοοειδή ήρεμα

 Ξεκινήστε το ταξίδι αμέσως μόλις 

ολοκληρωθεί η φόρτωση

Δύο μέρες πριν το ταξίδι

Ημέρα Φόρτωσης!

Προετοιμασία: συγκεκριμένη οργάνωση και προβλέψειςP

Ενήλικα βοοειδή

Τροφή Νερό

2 kg / 100 kg βάρους ζώου, 

άχυρο καλής ποιότητας

10 – 50 L/ημέρα/ζώο, 

ανάλογα με την ηλικία 

και τις κλιματικές 

συνθήκες
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Έπειτα από τα ανωτέρω μέγιστα επιτρεπόμενα ταξίδια, τα ζώα πρέπει να εκφορτωθούν, να 

τραφούν και να ποτιστούν, και να αναπαυθούν για τουλάχιστον 24 ώρες

Ευχαριστίες: Το Ενημερωτικό Δελτίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

SANCO/2015/G3/SI2.701422 και σε συνεργασία με όλα τα Μέλη της Κοινοπραξίας, τα Μέλη της Ομάδας

Εστίασης (Πτηνά) και τους Φορείς-Χρήστες.



PΈνα ταξίδι με την ελάχιστη καταπόνηση για τα ζώα

• Οδηγείτε ομαλά και να προτιμάτε αυτοκινητοδρόμους

• Διατηρείτε τις ποτίστρες καθαρές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

• Ελέγχετε τη φυσική κατάσταση όλων των βοοειδών (για σημάδια θερμικής 

καταπόνησης, στρες και τραυματισμών) σε κάθε στάση.

• Ενεργοποιήστε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης άμεσα και προχωρήστε στις 

απαραίτητες ενέργειες, εάν δείτε σημάδια χειροτέρευσης της φυσικής 

κατάστασης των ζώων

• Πριν φτάσετε - τηλεφωνήστε στο χώρο άφιξης για να κανονίσετε γρήγορη 

εκφόρτωση των ζώων και επιμελή παροχή νερού και τροφής(εάν απαιτείται)

Σελ. 2

Ταξίδια μακράς διάρκειας των μόσχων  (δείτε το σχετικό 

φυλλάδιο)

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (δείτε το σχετικό φυλλάδιο)

Έλεγχος θερμοκρασίας

Κατάλληλη θερμοκρασία: 5°C με 30°C 

προσαρμόστε με βάση την υγρασία (όταν υπάρχει το σύστημα εξαερισμού)

• Προτιμάτε την οδήγηση τη νύχτα για να αποφεύγετε υψηλές

θερμοκρασίες

• Σταθμεύετε τα ‘παθητικώς’ αεριζόμενα οχήματα κάθετα στη

διεύθυνση του ανέμου

• Ανοίξτε όλες τις πλαϊνές θυρίδες ή περσίδες

• Εάν είναι δυνατόν, οδηγείστε έως το πλησιέστερο σημείο

ανάπαυσης των ζώων

• Βεβαιωθείτε για τη διαθέσιμη παροχή νερού σε όλα τα ζώα:

ποτίστρες και επιπλέον κουβάδες με νερό στο δάπεδο

Τηλεφωνήστε στην εκτροφή ή στο σημείο ελέγχου για να 

κανονίστε άμεσο πότισμα και σίτιση με την άφιξη, και 

κατάλληλες κλιματικές συνθήκες για τους μόσχους(π.χ. 

προ-θέρμανση του χώρου και του υποκατάστατου γάλακτος)

Σε περίπτωση ζεστού καιρού

• Αρμέγετε τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες τουλάχιστον

κάθε 12 ώρες

• Ακόμα καλύτερα! Εξασφαλίστε ότι οι αγελάδες μπορούν

να φάνε και να πιούνε ενώ αρμέγονται ή

αναπαύονται, πριν επανα-φορτωθούν για τη συνέχιση

του ταξιδιού

Η υψηλή υγρασία δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της υψηλής 

θερμοκρασίας. Για τον λόγο αυτό, όταν η θερμοκρασία και η 

υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, αποφύγετε ή περιορίστε τις 

μεταφορές

Ευχαριστίες: Το Ενημερωτικό Δελτίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

SANCO/2015/G3/SI2.701422 και σε συνεργασία με όλα τα Μέλη της Κοινοπραξίας, τα Μέλη της Ομάδας

Εστίασης (Πτηνά) και τους Φορείς-Χρήστες.


