Transportul vițeilor
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Transportul vițeilor tineri
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Vițeii – în special la înțărcare – sunt foarte vulnerabili la boli
(cum ar fi bolile respiratorii și gastro-intestinale). Transportul
poate să-i streseze cu ușurință. În plus, vițeii tineri sunt dificil de
manipulat ca grup – instinctul de de turmă nu este încă
dezvoltat. Bunele practici de manipulare previn consecințele
nedorite și vor avea efect benefic asupra altor aspecte ale
producției animale (de ex. spor de creștere mai mare sau boli
mai puține).
• Vițeii cu ombilic necicatrizat: toate tipurile de transport interzise
• Vițeii sub 10 zile: transport permis pentru max. 100 km, în anumite
circumstanțe
• Vițeii sub 14 zile: interzise călătorii lungi
• Mai bine! Transportul vițeilor înțărcați după 8 săptămâni
• Dacă un vițel stă culcat la opriri, contactează un medic veterinar

• Folosește protecții laterale pe platformă, pentru a
evita ca vițeii să-și prindă membrele între platformă și
pereții laterali ai camionului
• Atunci când vițeii trebuie manipulați în grup, limitează
mărimea grupului la 10 – 15 viței
• Dacă se folosește o rampă, panta trebuie să fie cât mai
mică posibilă (unghi maxim de 20°, 36%)
• Încarcă vițeii ajutându-i individual pentru a-i ghida pe
rampă
• În cazul călătoriilor lungi; sună ferma sau postul de
control pentru a aranja adăparea și hrănirea imediată la
sosire, precum și a asigura condiții adecvate de
microclimat pentru viței (de ex. preîncălzirea
adăpostului)
• Nu este permisă folosirea botniței la viței!
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• Asigură așternut potrivit (de ex. paie) care garantează
un confort corespunzător numărului de animale,
duratei călătoriei, vremii și absorbției urinei și fecalelor
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Pregătirea camionului pentru viței

Transportul vițeilor
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Hrănirea și adăparea

Vițeii neînțărcați

Vițeii înțărcați

Asigurarea hranei lichide vițeilor în tranzit
este considerată a fi nepractică în cazul
majorității tipurilor de camioane. De aceea,
ar putea fi nevoie ca vițeii să fie
descărcați pentru a li se administra dieta
lichidă în timpul opririlor.

Asigură vițeilor furajarea cu un nutreț
concentrat bazat pe grăunțe la opririle de
odihnă. Însă, doar dacă vițeii sunt
obișnuiți cu consumul dietei. Schimbările
bruște pot provoca îmbolnăvirea vițeilor

The provision of liquid feed to calves in transit is considered to be
impractical with current Otruck
design.
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• Dacă vițeii nu știu cum să folosească sistemul de alăptare, menține un strop de lapte la vârful
tetinei pentru a iniția comportamentul de supt sau folosește degetul tău pentru a ghida vițeii.
• Urmărește îndeaproape vițeii pentru a asigura un consum adecvat. Dacă un vițel nu reușește
să consume de la sistemul de alăptare, oferă-i lapte/apă manual

Temperatura
Temperatura optimă: 5°C la 25°C. Menține o temperatură constantă,
deoarece vițeii sunt sensibili la schimbările de temperatură
• Asigură o suprafață mai mare
• Ventilatoare suplimentare pentru ventilație
• Când e necesar, pulverizează apă
• În timpul întarzierilor, adapă manual vițeii
• Nu transporta la peste 30 °C
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• Preîncălzește vehiculele înainte de
încărcare
• Asigură așternut auplimentar
• Când e necesar, folosește
încălzirea suplimentară

