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Правилно ракување со 
коњите

Видното поле кај коњите е различно отколку кај другите животни. На
коњите им треба повеќе време да се адаптираат на промени на
интензитетот на светлина и имаат слаба перцепција во далечина

Коњите можат да гледаат околу нив (‘широк-агол’ на видно поле), но имаат
и “слепи подрачја” директно напред и назад. Да се избегнуваат овие
подрачја за да не се плашат коњите

Секој коњ има сопствена безбедносна зона. Влегување во ова подрачје ќе
предизвика животното да се заврти на спротива страна. Што е подолго
времето поминато со коњот помала е безбедносната зона (на пр. ќе можете
поблиску да се приближите на коњот пред тој да се заврти спротивно).
Можете да предизвикате придвижување на коњот со влегување и
излегување на работ од безбедносната зона.

Точката на рамнотежа е рамото на коњот. Коњот ќе се придвижи нанапред
доколку ракувачот со коњот застане зад точката на рамнотежа

Ракување со низок стрес се базира на примена на принципите на
безбедносна зона и точка на рамнотежа

Какво влијание имам на однесувањето на коњите ?

1. Подгответе ја околината за полесно
товарење

2. Имајте доволно време за товарење.
Брзањето предизвикува додатен стрес.

3. Товарењето да го врши добро обучен и
компетентен персонал.

4. Избегнувајте влегување во слепите точки
кога пристапувате на коњот.

5. Употребувајте ја безбедносната зона на
животното да се движи напред или да
застане

6. Употребувајте ја точката на рамнотежа за
да го насочите правецот на движење

7. Придвижувајте го коњот од потемни кон
посветли подрачја и избегнувајте светлосен
контраст

8. На неискусните и нескротените коњи треба
да им се посвети додатно внимание

Како да ги товараме коњите правилно?
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Како да спречам борба во возилото ?
1. Храни ги и напој ги коњите индивидуално, 

обезбеди лесен пристап.
2. Боксови  со издвојување на главите ќе спречат 

меѓусебно гризење
3. Никогаш не поставувај пастув директно до кобила
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1. Провери ги коњите при секое застанување
за знаци на истоштеност.

2. Активирајте го планот за итни мерки веднаш
и преземете соодветни постапки

3. Внимавајте на болни/повредени животни на
местото на пристигнување/ на местата за
пауза при патувањето

4. Болни/повредени животни кои можат да
стојат на четири нозе извадете ги од
возилото: одвоите ги во засебен бокс и
побарајте помош од ветеринар што е
можно побрзо

5. Болни/повредени животни кои не можат да
стојат на четири нозе : веднаш побарајте
помош од ветеринар

Што да направам со истоштени коњи?

Како да ја проверам состојбата на коњот?

Знаци дека животното е здраво и способно за превоз
q Внимателност,  реагира на својата околина

q Очите сјајни и бистри, ушите подвижни

q Подеднакво распоредена тежина на сите четири нозе кога 
животното стои или се движи

q Без знаци на повреда, болка, воспаление, потење итн

q Нормално дишење

q Добра телесна кондиција / тежина

q Сјајни влакна и еластична кожа

q Нормален апетит и пиење на вода

q Нормални измет и мочка во однос на боја состав и 
зачестеност

Коњите и магарињата можат да покажат различни знаци на 
добро или лошо здравје

Употребете го
‘Практичниот 
Водич за 
проценка за 
состојба за 
превоз кај 
еквидите’
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