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Товарење и истоварање на говеда

Возачот да ја провери ‘Контролната листа за превоз на живи животни: 
Дали сте подготвени?’’. Доколку имате сомнеж или итна ситуација, 
побарајте совет од ветеринар.

Проверете го бројот и состојбата на говедата кои ќе се товарат (големина, 
тежина и способност за превоз). За проверка употребете го ‘Практичен 
водич за проверка на состојбата на возрасни говеда за превоз ’

Подгответе план за товарање, земете го во предвид бројот на говедата, 
тежината, полот, дали имаат роговите. Полово зрели говеда треба да се 
превезуваат во посебно оддели во превозното средство

Отворете ги страничните прегради на камионот, за да има вентилација при 
товарењето

Возачот/помошникот да ја прилагодат рампата за товарење/истоварање  
на камионот. Рампата да нема препреки , косината на рампата да е што 
помала (макс. 36% или 20° за телиња, макс. 50% или 26°за возрасни говеда)

Рампата за товарење/истоварење треба да има странична заштита (со 
цврсти коридори висина на страни за возрасни: 1,7 m) 

Поставете слама за да се избегне лизгање и рефлексија на светлост.

Проверете го коридорот дали има визуелни 
или физички препреки

Товарењето направете го тивко и мирно

Подготвени за товарење!

Подготовка за товарење: ‘Што да се прави?’

Категории Тежина Минимална
површина / 
животно (m2)

Мали телиња 50 0.30 to 0.40

Телиња 110 0.40 to 0.70

Јуниња 200 0.70 to 0.95

Говеда 325 0.95 to 1.30

Големи говеда 550 1.30 to 1.60

Големи говеда >700 > 1.60
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Потребен простор
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Во возилото сите животни треба да можат да стојат
или легнат во исто време. Обезбедете околу 20 cm
над грбот на говедата за оптимален проток на воздух

https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
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Товарење

Истоварање

Што да се направи доколку говедото застане
и одбива да тргне напред

- Бучавата да биде ограничена. Избегнувајте

да викате; говедата се осетливи

- Дозволете им на говедата да се смират и

проверете дали се способни за превоз

- Проверете дали има препреки, рефлексии

или нешто што може да ги исплаши и

отстранете ги препреките. Не е можно?

Додадете време на говедото да се смири

за да ја премине препреката. Отстранете

ја препреката пред следното

товарање/истоварање

- Употребувајте пасивни методи за

придвижување на говедата ( на пр.

охрабрете ги смирено со нежна употреба

на дрвени или пластични водичи)

- Охрабрете ги животните да се придвижат

со шепотење или разговор. Никогаш не

удирајте ги животните!

- Електрични водичи треба да се

избегнуваат што е можно повеќе и

употребувајте ги кога навистина има

потреба за тоа (само на возрасни говеда

не повеќе од 1 секунда на надворешната

страна од бутот!)

1. Во случај на доцнење при истоварањето обезбедете добра вентилација додека стои возилото

(страничните прегради отворени, употребете вештачка вентилација доколку ја имате, паркирајте под

сенка)

2. Употребувајте максимална ширина на коридорот за истоварање и употребувајте соодветно

осветлување кога ќе пристигнете

3. Истоварете ги говедата во простор со соодветен капаците на големината на нивните бокс од шталата

4. Доколку говедата се истоштени по пристигнувањето, изолирајте ги и дадете им соодветен третман

5. Употребувајте ги истите пасивни методи за придвижување на животните како што се опишани во

‘Товарање’
6. Откако ќе ги истоварите сите животни, темелно исчистете го и дезинфицирајте го возилото

7. Доставете ја соодветната докумантација на надлежниот орган и известете за било каков проблем.
Уште подобро! Користете ги претходните искуства за проблеми за да го подобрите транспортот во

иднина
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1. Овозможете говедата да се товарат според нивниот

нормален ритам на одење
2. Товарите ги говедата во групи (5 возрасни говеда,

10 – 15 телиња)

3. Намалете ја бучавата за да се намали стресот

4. Уште подобро е поединечно да им се помогне на
говедата за полесно да се товарат

5. Имајте го во предвид видното поле кај говедата:

странично застанете на средина од телото за да

тргне напред
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