
Govedo na dolgih vožnjah

 Preverite vremensko napoved, da se izognete ekstremnim vremenskim razmeram.

 Pripravite načrt poti in preverite trajanje vožnje.

 Preverite počivališča in/ali kontrolne točke glede kakovosti krme, opreme za 
krmljenje in počitek ter glede molzišč (pri kravah molznicah). Če počivališča / kontrolne 
točke ustrezajo potrebam živali, ki jih boste vozili, jih rezervirajte. 

 Preverite, ali ima vozilo delujoč sistem za spremljanje temperature in čiste , 
delujoče napajalnike.

 Preverite, ali imate vse potrebne dokumente (npr. načrt ukrepov ob nepredvidljivih 
dogodkih, načrt vožnje, zdravstvena spričevala).

 Organizirajte natovarjanje.

 Zahtevajte, naj bo vse govedo spočito, napojeno in nakrmljeno s krmo ustrezne 
kakovosti.

Dolga vožnja = več kot 8 ur, vključno z natovarjanjem, iztovarjanjem in postanki

Živali Trajanje prevoza

Govedo Največ 14 ur prevoza Najmanj 1 ura počitka (krmljenje 

in napajanje)

Največ 14 ur prevoza

Sesna 

teleta 

Največ 9 ur prevoza Najmanj 1 ura počitka (krmljenje 

in napajanje)

Največ 9 ur prevoza

 Pripravite vozilo.
• Namestite čist in svež nastilj iz 

slame (10 kg slame/ m2, ki naj 
pokriva celotno površino tal).

• Pripravite vodo in krmo glede 
na vrsto in število goveda.

 Mirno natovorite vse govedo.

 Začnite z vožnjo takoj po koncu 
natovarjanja. 

Dva dni pred vožnjo

Dan D!

Odraslo govedo

Krma Voda

2 kg / 100 kg žive teže, 
kakovostno seno

10 - 50 l / dan / žival, 
glede na starost in 
podnebne razmere

Po najdaljšem času vožnje moramo živali iztovoriti, nakrmiti in napojiti. Počivati morajo 
najmanj 24 ur.

Priprava: posebna organizacija in določbe
P
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Vožnja z nizko stopnjo stresa

• Vozite gladko in prednostno izbirajte avtoceste. 

• Napajalnike ves čas vožnje ohranjajte čiste.

• Ob vsakem postanku preverite primernost vseh živali za 
nadaljevanje vožnje (brez znakov toplotne stiske, stresa in poškodb). 
V primeru da ugotovite neprimernost živali za nadaljnjo pot, takoj 
sprožite načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih in sprejmite 
ustrezne ukrepe.

• Pred prihodom pokličite namembni kraj in se dogovorite za hitro 
iztovarjanje goveda in ustrezno nudenje vode in krme (po potrebi).   

Dolge vožnje telet (glejte poseben informativni list)

Molža krav v laktaciji (glejte poseben informativni list)

Uravnavanje temperature

Ustrezna temperatura: 5 °C do 30 °C – prilagoditi glede na vlažnost (s sistemom prezračevanja)

• Rajši vozite ponoči, da se izognete visokim temperaturam.

• Pasivno prezračevana vozila parkirajte pod pravim kotom glede

na smer vetra.

• Odprite vse stranske rolete ali lopute.

• Če to ni mogoče, se zapeljite do najbližjega počivališča.

• Zagotovite, da je za vse živali na voljo voda: sistem

napajanja in dodatna vedra za vodo na krovu.

Pokličite farmo ali kontrolno točko, da se dogovorite za hitro 

pojenje in krmljenje ob prihodu in za ustrezne klimatske 

razmere za teleta (npr. predhodno ogrevanje stavbe in 

mlečnega nadomestka).

V primeru vročega vremena

• Krave v laktaciji pomolzite najmanj vsakih 12 ur.

• Še bolje! Zagotovite, da se lahko krave pojijo in krmijo

med molžo ali počitkom, preden so ponovno

natovorjene pred nadaljevanjem vožnje.

Ob visoki vlažnosti je težje obvladovati visoke 
temperature. Zato se v primeru, da sta tako vlažnost kot 
temperatura visoki, ne odpravimo na prevoz ali ga čim bolj 
omejimo.
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