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Говеда на долги патувања

q Проверете ја временската прогноза за да избегнете екстремни временски услови
q Направете план на патувањето и проверете го времетраењето на патувањето
q Проверете ги местата за одмор/контролните пунктови дали има квалитетна храна, опрема за

хранење, доволно просто, опрема за молзење (за крави во лактација). Резервирај ако е се ОК
q Проверете дали возилото има систем за набљудување на температурата и исчистете ги поилките
q Проверете дали ги имате сите потребни документи (на пр. план за итни мерки, патен дневник,

здравствен сертификат итн.)
q Организирајте го товарењето
q Побарајте сите говеда да бидат добро одморени, напоени и најадени со доволна количина на

квалитетна храна и вода

Животни Времетраење на патување
Говеда Максимално. 14 часа

превоз
Минимално 1 час одмор
(напојување и хранење)

Максимално 14 часа
превоз

Не одбиени 
телиња

Максимално 9 часа
превоз

Минимално 1 час одмор
(напојување и хранење)

Максимално 9 часа
превоз

q Подгответе го возилото
• Обезбедете чиста и нова слама (10kg

слама/m2, да ги прекрива подните
површини)

• Обезбедете вода и храна соодветна
видот и бројот на говедата

q Товарите ги говедата мирно
q Отпочнете го патувањето штом ќе заврши

товарењето

Два дена пред патувањето

На денот на тргнување!

Возрасни говеда

Храна Вода

2 kg / 100 kg жива мера, 
квалитетно сено

10 – 50 L/ден/животно, 
според староста и 
климатските услови

После максималното времетраење на патувањето, животните мора да се истоварат, да се напојат вода и 
нахранат и да се одмораат во следните 24 часа

Подготовка: Специфични одредбиP

Долги патувања = повеќе од 8 часа, вклучувајќи време за товарање, истоварање и одмор
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Патување со низок стрес
• Возете внимателно и избирајте автопат

• Одржувајте ги поилките чисти за време на патувањето

• Проверете ја состојбата на сите говеда (без знаци на температурен шок, без

знаци на стрес и без повреди) на секое запирање. Активирајте го планот за
итни мерки веднаш и преземете соодветни мерки доколку утврдите знаци

на слабост кај животните

• Пред пристигнување – повикајте го одговорното лице на местото на
пристигнување, да подготвите брз истовар на говедата и да обезбедите

храна и вода.

Долги патувања на телиња (видете го посебниот водич)

Молзни крави во лактација (погледнете го посебниот водич)

Препораки за температурата

Добра температура: од 5°C до 30°C – коригирајте ја влажноста (со системот за вентилација)

• Подобро е да се вози навечер за да се избегнат високите

температури

• Паркирајте го возилото на провев за да обезбедите и пасивна

вентилација

• Отворете ги сите странични прегради

• Доколку ова не е можно возете до најблиското место за одмор

• Проверете дали има вода за сите животни: проверете го системот за

пиење и дополнителните резерви на вода во возилото

Повикајте одгледувалиштето или контролниот пункт за да се

организира брзо напојување и хранење по пристигнувањето, и

да се обезбедат соодветни услови за телињата ( на пр.

затоплување на просториите и замена на млеко)

Во случај на жешко време

• Кравите во лактација се молзат најмногу на секој 12 часа

• Уште подобро! На местата за одмор обезбедете кравите да

можат да јадат и пијат додека се молзат или одмораат,

пред повторно да се товарат за патување

Високата влажност предизвикува повеќе тешкотии за
издржување на високи температури. Затоа кога температурата и

влажноста се многу високи, избегнете го превоз
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