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Превоз на овци-долгo патување

Одмор, пауза за вода и храна

For short distance transportation, the recommended empirical 

coefficient (and space allowances) varies according to sheep’s 

category

Запомнете при планирање на патувањето:

• Предвидите ги климатските услови

или жетта кај животните (жешко,

ладно (замрзнат резервоар за вода)

• Класифицирајте ги овците (на пр.

слаби, сјагни, во лактација

шилежиња)

• Времетраење на патувањето

Journey planning and preparation

1. Овозможете одмор и за животните и возачот

истовремено, да се намали вкупното време на
превоз

2. Овците имаат потреба од подолг период за одмор
кога се превезуваат на долго патување, особено за

ранливи категории на овци

3. Времетраењето и квалитетниот одмор на овци треба

добро да се планира при долго патување

1. Пред да го започнете патувањето или после одморот, бидете сигурни дека сите овци имаат

пристап до опремата. Проверете ги квалитетот на водата и храната. Употребете храна (сено

доколку се во лактација) која вообичаено животните ја јадат.

2. Контролирајте ги животните кога правите регуларна пауза (исто така после тежок пат или лоши

временски услови). Секоја овца треба да е видлива (на пр. вид на возило, распоред на

животните потребен простор).

3. Вклучете го системот за вода и покажете им на животните дека водата е достапна. Обезбедете

вода и храна на ниво на подот каде стојат и бидете сигурни дека сите овци имаат пристап.

Поттикнете го пиењето на вода (прикажувајќи им на животните како работат поилките, или

рачно снабдување на вода или храна). Во случај на топло време (при доцнење), рачно

напивајте ги животните за да обезбедите дека сите животни добиваат доволно вода. Дали има

општ проблем со пиењето? Проверете го квалитетот на водата.?

4. Контролирајте ги животните за време на одмор (види "Страна 2"). Онаму каде што постои

сомнеж за состојбата на животно; да го продолжи периодот на одмор да се бара ветеринарен

совет. Ако патувањето може да продолжи со решавање на проблемот, направете

дополнителни проверки покасно или на крајот од патувањето.

5. Бидете особено внимателни за неодбиени јагниња! Овие животни се млади и потребна им е

посебна грижа. Дадете практична помош на секое одделно животно (без метални нипли или

корита), а течната исхрана треба да има соодветна температура и концентрација, за да се

избегнат проблемите со дигестивниот систем.

6. На местото на пристигнување: обезбедете храна и вода на животните (неопходно за овците во

трет месец гравидитет, посебни потреби за неодбиени јагниња).

7. Евиденцијата треба да се чува и да се даде на увид на надлежниот орган

Време на патувањето (вклучително товарење/истоварење)
Возрасни: макс. 14 часа + мин. 1 час одмор+ макс. 14 часа

Не одбиени јагниња: макс. 9 часа + мин. 1 час одмор макс. 9 часа

Следи одмор од мин. 24 часа (истоварете ги, обезбедете вода и храна)

Патување

План и подготовка на патувањето
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Несакани 
ефекти

Клинички 
индикатори/набљудување

Глад • Губење на тежина (за долги 

патувања)

Дехидрација • Тест на кожа (еластицитет)

• Екстремна жед

Недостаток 
на простор за 
одмор

• Уморни животни

• Недостаток на простор да 

легнат сите истовремено

• Однесување при легнување

• Недостаток на простор над 

главата

• Угинати животни поради 

задушување

Топлотен
стрес

• Задишаност

• Респираторен ритам (низок 

топлотен стрес: 40-60 

вдишување/мин, среден 

топлотен стрес: 60-80 

вдишувања/мин, висок 

топлотен стрес:80-200 

вдишувања/мин, тежок 

топлотен стрес: преку 200 

вдишувања/мин (Silanikove, 

2000)

• Лигавење

• Положба на животните

(изолирани единки или групи

собрани или раштркани)

• Зголемување на телесната 

температура

• Смртност

• Екстремна жед со јак нагон за 

пиење

Ладен стрес • Вкочанетост

• Застанати во физички контакт 

едни до други

• Намалување на телесната 

температура

Исцрпеност • Општа летаргичност

• Апатија

• Недостаток на реакција

• Неможност/одбивање да се 

подигне

Повреди • Видливи знаци на повреда

(знаци од каснување, гребење 

посекотини)

Несакани 
ефекти

Клинички индикатори / набљудување

Болест • Некоординираност

• Гризење со забите/стружење

• Неможност за одење

• Одење со наведната глава

• Исцедок од очите и носот

• Тешкотии при дишењето

• Респираторни звуци

• Кашлање

• Летаргија

• Апатија

• Ненормален измет

Болка • Евидентност на болка при допир на 

“повреденотоinjured” подрачје

• Забрзување на работата на срцето

• Стружење со забите

• Задишаност

Проблеми при 
движење

• Лизгање и паѓање

• Вкочането одење

• Споро одење

• Пократки чекори

• Кривење

Страв • Забрзување на работата на срцето

• Забрзување на дишењето

• Треперење

• Уплашено однесување

• Бегање

• Вкочанетост

• Одбивање да се придвижи

• Движење наназад

• Уринирање и дефекација

• Стружење со забите

Изолационен 
стрес

• Изолација

• Вокализација

• Стружење со забите

Проверка на овците
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