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Οι μόσχοι– ιδιαίτερα κατά τον απογαλακτισμό - είναι πολύ
επιρρεπείς σε ασθένειες (π.χ. του αναπνευστικού και
γαστρεντερικού συστήματος. Η μεταφορά μπορεί εύκολα να
στρεσάρεζώα αυτά. Επιπλέον, οι νεαροί μόσχοι είναι δύσκολα
διαχειρίσιμοι σε ομάδες, γιατί το ένστικτο της αγέλης δεν έχει
ακόμα
αναπτυχθεί.
Ορθές
πρακτικές
διαχείρισης
αποτρέπουν ανεπιθύμητες συνέπειες και θα είναι επωφελείς
για άλλους ζωοτεχνικούς δείκτες (καλύτερη πρόσληψη
βάρους ή λιγότερες ασθένειες)
• Μοσχάρια με μη επουλωμένους ομφαλούς: Απαγορεύεται
κάθε μεταφορά
•

Μοσχάρια κάτω των 10 ημερών: επιτρέπονται μεταφορές έως
μέγιστο 100 χιλιομέτρων, κάτω από ειδικές συνθήκες

•

Μοσχάρια κάτω των 14 ημερών: απαγορεύονται μακρινά
ταξίδια

•

Ακόμα καλύτερα! Μεταφέρετε απογαλακτισμένους μόσχους
μετά από 8 εβδομάδες

•

Εάν κατά τη στάση κάποιο ζώο παραμένει ξαπλωμένο, καλέστε
έναν κτηνίατρο

Παρέχετε κατάλληλη στρωμνή (π.χ. άχυρο) που
εξασφαλίζει άνεση ανάλογα με τον αριθμό των ζώων,
τον χρόνο ταξιδιού, τις καιρικές συνθήκες, και την
δυνατότητα απορρόφησης ούρων και κοπράνων

•

Χρησιμοποιείτε
πλαϊνά
προστατευτικά
στο
κατάστρωμα, ώστε να αποφύγετε την παγίδευση των
ποδιών ανάμεσα στο κατάστρωμα και στα πλαϊνά
τοιχώματα

•

Όταν οι μόσχοι μεταφέρονται σε ομάδες, περιορίστε
το μέγεθος των ομάδων στα 10 - 15 ζώα

•

Εάν χρησιμοποιείται ράμπα, η κλίση πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν μικρότερη (μεγ. 20°, 36%)

•

Φορτώστε τους μόσχους με καθοδήγηση του
καθενός ζώου ατομικά πάνω στη ράμπα

•

Σε περίπτωση ταξιδιών μακράς διάρκειας. Καλέστε
την εκτροφή ή τα σημεία ελέγχου για να εξασφαλίστε
άμεσα την παροχή νερού και τροφής κατά την άφιξη,
και κατάλληλες κλιματικές συνθήκες για τους
μόσχους (π.χ. προ-θέρμανση του κτιρίου)

•

Απαγορεύεται η φίμωση των μόσχων
Ασφάλεια
τροφίμων
υγεία

των
και
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Προετοιμασία μόσχων
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Παροχή τροφής και νερού

Μη απογαλακτισμένοι μόσχοι
Η παροχή υγρής τροφής σε μοσχάρια κατά
τη μεταφορά, θεωρείται η πρακτική που
πρέπει να εφαρμόζεται για τα περισσότερα
οχήματα μεταφοράς. Επομένως, οι μόσχοι
ίσως πρέπει να εκφορτώνονται και να
τους παρέχετε υγρή τροφή ανάμεσα από τις
στάσεις.

Απογαλακτισμένοι μόσχοι
Παρέχετε στις ταϊστρες συμπυκνωμένη τροφή
με βάση δημητριακά στις στάσεις. Όμως,
επιβεβαιώστε
ότι
οι
μόσχοι
έχουν
εξοικειωθεί με το συγκεκριμένο είδος
σιτηρεσίου. Ξαφνικές αλλαγές μπορεί να
προκαλέσουν αδιαθεσία.

The provision of liquid feed to calves in transit is
considered to be impractical with current truck design. If
unweaned calves are to be fed and watered (milk
supplied) during
a journey
may
necessitate
Ορθή ποσότητα
υγρής then
τροφής:this
2 λίτρα
/ 12 ώρες
unloading
of the
animals
(e.g.
at aγιαcontrol
post)
andξαναthe
• Ταΐστε τους μόσχους
ατομικά
και παρέχετε
ανάπαυση
τουλαχιστον
1 ώρα, πριν
ξεκινήσει το ταξίδι
provision of milk or other suitable liquid feed by means of
• Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ποτίσματος είναι καθαρό, συντηρημένο καλά και λειτουργικό
a
systemότιwith
rubber
teats. με
Calves
should
beγιαfed
• Βεβαιωθείτε
οι μόσχοι
είναι εξοικειωμένοι
το σύστημα
ποτίσματος
την παροχή
γάλακτος,
υποκατάστατου
γάλακτος
και
διαλύματα
ηλεκτρολυτών
στη
σωστή
θερμοκρασία
(π.χ.
individually and then be rested for an appropriate duration
χρησιμοποιείτε λαστιχένιες θηλές)
before
travelling again
• Εάν οι μόσχοι δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν την ποτίστρα, εξασφαλίστε μια μικρή στάγδην
παροχή για να ξεκινήσουν να πίνουν ή χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για τους καθοδηγήστε.
•

Ελέγχετε προσεκτικά τους μόσχους για να εξασφαλίστε ότι λαμβάνουν αρκετή τροφή/νερό. Εάν
δεν μπορούν να πιούν από το σύστημα ποτίσματος, παρέχετε νερό ή γάλα χειρωνακτικά

Θερμοκρασία
Βέλτιστη θερμοκρασία: 5°C έως 25°C. Διατηρείτε σταθερή θερμοκρασία,
οι μόσχοι είναι ευαίσθητοι στις αλλαγές της θερμοκρασίας
• Παρέχετε περισσότερο χώρο
• Επιπλέον ανεμιστήρες για
εξαερισμό
• Εάν χρειάζεται, ψεκάστε νερό
• Σε καθυστερήσεις, ποτίστε
χειρωνακτικά τους μόσχους
• Μην μεταφέρετε σε
θερμοκρασίες πάνω από 30 °C
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• Προ-θερμάνετε το όχημα
πριν τη φόρτωση
• Παρέχετε επιπλέον στρωμνή
• Εάν είναι απαραίτητο,
προσθέστε επιπλέον
θέρμανση

