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Телињата – се многу осетливи на заболувања (како што се
респираторни и желудочно/цревни). Превозот кај нив лесно
предизвикува стрес. Многу тешко се ракува со млади телиња во
група - инстинктот на стадо не е развиен. Примената на добра
пракса спречува несакани последици и имаат позитивно
влијание и на сточарското производство (на пр. подобрување на
телесната маса и помалку заболувања).

• Телиња со не зараснат папок: забранет е превоз
• Телиња помлади од 10 дена: дозволен е превоз до 100 km, под
одредени услови
• Телиња помлади од 14 дена: забранети се долги патувања
• Уште подобро! Превозувајте одбиени телиња постари од 8 недели
• Ако телето останува да лежи по истекот на периодот на одмор,
контактирајте ветеринар

• Користете странична заштита на подот на камионот, со
цел да избегнете нозете на телињата да се заглават помеѓу
подот и страничните ѕидови
• Кога телињата се товарат во група, ограничете ја
големината на групата од на 10 – 15 телиња
• Доколку се употребува истоварана рампа, косината треба
да се намали (максимален агол од 20° или 36%)
• Товарите ги телињата со поединечна помош за да ги
водите на рампата.
• Во случај на долго патување; повикајте г одговорното
лице на фармата или контролниот пункт да имаат
обезбедено вода и храна веднаш по пристигнувањето
како и соодветни услови за телињата ( на пр. затоплување
на просториите)
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Preparation for calves

• Обезбедете соодветна простирка (на пр. слама) соодветна
на бројот на животните, времето на патување,
надворешната температура. Да се обезбедат соодветни
услови и впивање на мочката и изметот.
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Хранење и напојување

Одбиени телиња

Неодбиени телиња
Употребата на течна храна за телиња во
превоз се смета за непрактично кај
повеќето камиони. Затоа телињата ќе
треба да бидат истоварени за да им се
даде течна храна за време на одморот

На местата за одмор обезбедете
концентрат базиран на пченица за
исхрана на телињата (во случај телињата
да се навикната на таква исхрана).
Честите промени во исхраната можат да
предизвикаат заболување.

The provision of liquid feed to calves in transit is considered to be
impractical with current truck design. If unweaned calves are to be
Добра течна храна: 2 L / 12 часа
fed and watered (milk supplied) during a journey then this may
• Хранете ги телињата поединечно и обезбедете период за одмор од најмалку 1 час, пред да се
necessitate
unloading of the animals (e.g. at a control post) and the
продолжи патувањето
provision
milk orза other
suitable
feed
by means
of a system
• Проверетеof
го системот
пиење (поилки)
дали еliquid
чист, дали
е одржуван
и дали работи
with
• Проверете
rubber
дали
teats.
телињата
Calves
знаат даshould
го користатbe
со системот
fed individually
за пиење (поилки)
and
доколку
thenе можно
be да
се користи замена за млеко или загреан електролитен раствор (користете гумени цицки)
rested
for an appropriate duration before travelling again

• Доколку телињата не знаат да ги користат поилките, пуштете ги да капат за да предизвикате цицање
(да почнат да цицаат) или користете го палецот за да ги научите.
• Набљудувајте ги телињата внимателно да се осигурете дека соодветно го користат системот за
пиење . Доколку не успеат да се напијат, дадете им рачно млеко/вода

Температура
Оптимална температура: од 5°C до 25°C. Обезбедете стабилна температура,
поради големата осетливост на температурни промени на телињата
• Обезбедете повеќе простор на подот
• Повеќе прегради за вентилација
• Кога е неопходно, прскајте со вода
• Ако доцните при патувањето,
напојувајте ги телињата рачно

• Затоплете ги возилата пред товарење
• Обезбедете додатна простирка
• Кога
е
неопходно
дополнително греење

• Не вршете превоз кога t. е повеќе од 30 °C
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