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ortation, the recommended empirical coefficient (and space 
allowances) varies according to sheep’s category

Минимум потребен простор Кратко патување Долго патување

Овци без волна 0.44 m2 за 67 kg 0.44 m2 за 40 kg

Овци со волна 0.56 m2 за 65 kg 0.53 m2 за 40 kg

Јагниња без волна 0.3 m2 за 32.5 kg -

Јагниња со волна 0.4 m2 за 40.5 kg -

Овците имаат потреба од доволно простор да ја применат нивната
стратегија за растојание. Тоа ќе спречи лизгање, паѓање како и губење
рамнотежа. Ако просторот не е доволен, животните нема да легнат; дури
и кога се уморни. Колкав простор е потребен за секое животно зависи од:
телесната тежина, присуството на волна и дебелината на руно,
присуството на рогови, температурата и однесувањето на животните за
време на превозот

• Обезбедете поголем простор за сите животни доколку треба да се одморат, напијат и да се нахранат
во возилото. Во тој случај, ќе им овозможите сите да имаат пристап до храната и водата

• Обезбедете 25% повеќе простор за не стрижени овци и јагниња од ≥ 26 кг, отколку на стрижени овци
и јагниња

• Обезбедете повеќе простор за време на превозот при високи температури или висока влажност или
ако патувањето е под поголемо стрес (тешки услови на патување)

• Обезбедете повеќе простор, ако возилото треба да биде застанато подолг период - освен ако
возилото има вештачка вентилација

• Уште подобро! Во летните месеци најдобро овците да бидат стрижени за време на превозот но да не
се превезуваат доколку се стрижени помалку од 24 часа пред почетокот на патувањето!

Запомнете дека просторот во возилото над највисоката точка на овците треба да биде најмалку
15 cm кај возила кои имаат вештачка вентилација и најмалку 30 cm кај возилата кои немаат
вештачка вентилација.

Простор во возилото

Простирка во возилото

Стидено време: да се зголеми постелката / изолацијата и да се 
отстрани влажната постелка после секое патување (за да се спречи 
замрзнување)

Жешко време: користете влажен песок, влажни струготини, 
пилевина или лушпи од ориз (наместо слама)

Овци: Избегнување на топлотен и стрес од ладно



Регулирање на условите во возилото и контрола на климата

1. Намалете го влијанието на временските услови врз животните

2. Проверете дали температурата и влажноста во возилото
одговараат на видот, тежината и возраста на овците

3. Контролирајте ја температурата внатре (мин 5 ° C, макс. 30 ° C).
Внимавајте вентилаторите да работат.

4. Системот за следење треба да работи на мин. / макс. температура,
но исто така да ги опфаќа температурите надвор од опсегот

5. За долги патувања, проверете дали системот за вентилација и
температура функционираат правилно. Овие системи треба да се
сместени во кабината возачот за да ги контролира. Исто така,
опремете го вашето возило со механички вентилациони системи за
регулирање на влажноста и температурата. Сензорите мора да
бидат зад кабината на првиот кат за топли вредности и на третиот
кат на крајот од камионот за ладни вредности.

Вид

Препорачани температурни вредности за вештачка вентилација

Минимум (ºC)
Максимум за прилагодување на влажност(ºC)

Рел. влажност < 80% Рел. влажност > 80%

Овци со волна 0 28 25

Истрижени овци 10 30 29

Секогаш вниманимавајте
на:
• Протокот на воздух во 

превозното средство
• Брзина на возењето
• Број, локација и 

услови на планирани 
запирања

• Потребен простор
• Состојба на овците

Жешко време

Студено време

Избегнувајте ладен стрес и студен ветар, особено за ново истрижени овци и јагниња. 
Ова вклучува:
• Затворете ги страничните капаци или запрете го возилото. Секогаш одржувајте доволно вентилација

• Обезбедете храна (пред товарење)

• Избегнувајте товарење на влажни овци

• Овозможете додатно загревање

Намалете го ризикот од топлотен стрес. Тоа значи:

• Товарете и транспортирајте овци во поладни часови од денот. 
Одложете го патувањето се додека временските услови не се подобрат

• Обезбедете повеќе простор на подот

• Сместете го возилото под сенка со доволен проток на воздух 
употребете вештачка вентилација (додатни вентилатори)

• Намалете го времето на паузи, кога тоа е возможно
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