
Taurinele în transportul pe 
distanțe lungi

Pentru ghidurile complete și mai multe informații: 
www.animaltransportguides.eu

Recunoaștere: Proiect al Comisiei Europene (SANCO/2015/G3/SI2.701422), fișe informative elaborate în 

colaborare cu toți Membrii Consorțiului, Focus Grupurile și Părțile Interesate

 Verifică prognoza vremii pentru a evita condițiile extreme de 

vreme

 Planifică ruta călătoriei și verifică durata călătoriei

 Verifică locurile de odihnă și/sau posturile de control dacă au 

furaje de calitate, echipamente de hrănire și odihnă, facilități pentru 

muls (în cazul vacilor de lapte). Rezervă-le dacă totul este OK 

 Verifică dacă vehiculul are un sistem de monitorizare a 
temperaturii funcțional și dispozitive de adăpare curate

 Asigură-te că ai toate documentele necesare (de ex. planul de 

contingență, planul călătoriei, certificate de sănătate)

 Organizează încărcarea

 Solicită ca toate animalele să fie odihnite, adăpate și hrănite cu 

furaje suficiente, de bună calitate

Călătorii lungi = peste 8 ore, inclusiv încărcarea/descărcarea și opririle
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Animale Durata transportului

Taurine Max. 14 ore transport Min. 1 oră odihnă (adăpare și 

furajare)

Max. 14 ore transport

Viței 

neînțărcați

Max. 9 ore transport Min. 1 oră odihnă (adăpare și 

furajare)

Max. 9 ore transport

 Pregătește vehiculul

• Furnizează apă și așternut din 

paie proaspete (10 kg paie/m2, 

acoperind întreaga suprafață a 

pardoselii vehiculului)

• Pregătește apa și furajul în 

funcție de categoria și numărul 

de taurine

 Încarcă toate taurinele cu calm 

 Începe călătoria imediat după ce s-a 

încheiat încărcarea

Cu două zile înainte de călătorie

Ziua Z!

Pregătirea: organizare și dispoziții specificeP

Taurinele adulte

Furaje Apă

2 kg / 100 kg greutate 

vie, fân de bună calitate

10 – 50 L/zi/animal, în 

funcție de vârstă și 

condițiile climatice
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După aceste durate maxime de călătorie, animalele trebuie descărcate, hrănite și adăpate, urmate 
de o pauză de odihnă de cel puțin 24 ore



P

Recunoaștere: Proiect al Comisiei Europene (SANCO/2015/G3/SI2.701422), fișe informative elaborate în 

colaborare cu toți Membrii Consorțiului, Focus Grupurile și Părțile Interesate

Călătoria cu minimul de stres

• Condu lin, preferabil pe autostradă

• Menține curate echipamentele de adăpare în timpul călătoriei

• Verifică condiția tuturor taurinelor (fără semne de stres termic, fără semne de 

stres și fără răni) la fiecare oprire. Activează planul de contingență imediat și 

acționează corespunzător, dacă observi un animal cu condiție slăbită

• Înainte de sosire – sună la locul de destinație pentru a aranja o descărcare 

rapidă a taurinelor și adminstrarea unei cantități suficiente de apă și hrană 

(dacă e necesar)
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Călătoriile lungi ale vițeilor (vezi fișa informativă specifică)

Managementul temperaturii

Temperatura bună: 5°C la 30°C – ajustată la umiditate (cu sistem de ventilație)

• Alege conducerea pe timp de noapte pentru a evita tempera-

turile ridicate

• Parchează vehiculele ventilate pasiv în unghi drept față de direcția

vântului

• Deschide toate obloanele laterale

• Dacă acest lucru nu este posibil, condu până la cel mai apropiat

loc de odihnă

• Asigură-te că apa este disponibilă tuturor animalelor: sistem de

adăpare și mai multe găleți de apă la bord

Sună fermierul sau postul de control pentru a aranja o 

adăpare și furajare rapidă la sosire, și condiții de microclimat 

propice vițeilor (de ex. preîncălzirea adăposturilor și a 

substituentului de lapte)

În cazul vremii călduroase

• Mulge vacile de lapte la un interval de cel puțin 12 ore

• Mai bine! Asigură-te că vacile pot mânca și bea apă în

timpul mulsului sau odihnei, înainte de a le reîncărca

pentru a relua călătoria

Uimiditatea ridicată reduce capacitatea animalelor de a face 
față temperaturii ridicate. De aceea, atunci când temperatura și 

umiditatea sunt foarte mari evită sau minimizează transportul

Mulgerea vacilor de lapte (vezi fișa informativă specifică)


