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Хранење и напојување на 
коњите

Хранење и напојување пред/за време на превоз 

Водата и храната се од суштинско значење. Коњите треба да бидат
добро напиени и добро нахранети пред патувањето. Ова ќе помогне
да се спречат проблеми со здравјето и благосостојбата за време на
превозот и сите негативни последици.

Дехидрација – како и кога да спречам ?

Запомнете, добро напиени и добро нахранети коњи ќе пристигнат на својата 
дестинација во подобра кондиција

Дехидрацијата може да доведе до
сериозни проблеми со здравјето и
благосостојбата:
• Коњите кои покажуваат знаци на

дехидрација се неспособни за
патување и не смеат да се товарат

• Ако здравјето на секој коњ дава
причина за загриженост, мора да се
бара ветеринарен совет

Запомнете
• Сите коњи имаат потреба за вода во сите временски услови,

вклучувајќи многу ладно време
• Коњите кои се дехидрирани се неспособни за превоз, бидејќи

никогаш не можат да го надминат дефицитот за време на
превозот

• Превоз на коњи на долги патувања (особено во топли или
влажни денови, коњи кои се со прекумерна тежина или во
пренатрупани услови) може да предизвика дехидрираност

Проверете при товарење и на секоја пауза!

Визуелна проверка
Внимавај на

q Ретко или ненормално уринирање и
/ или дефекација

q Лижење, задишаност и не потење
q Ненормално однесување при пиење

(на пр. не пие)
q Не реагира на околината
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За време на транспорт

После превозот

Пред превозот

1. Пред патување на коњите ограничете им го пристапот до
опремата за исхрана и пиење кои ќе се користат при превозот

2. Направете план каде и кога ќе запрете за да ги нахранете и
напоите животните.

3. Опремете го возилото со резервоар за вода (45 литри / коњ /
24 часа). Наполнете го резервоарот со чиста, свежа вода пред
секоја фаза од патувањето

4. Обезбедете подот да не биде лизгав за цело време на
патувањето. Обезбедете простирка која ќе ги впива мочката и
изметот

5. Позиционирај ги уредите за пиење и хранење на начин на кој
сите коњи можат лесно да пристапат до нив и да нема ризик
од повреда

6. Складирајте ја храната во (затворен) чист, сув и обележан
простор

7. Приспособете ја опремата за хранење според видот на
храната. Редовно чисти и дезинфицирај ја целата опрема

8. Обезбедете сите животни да имаат пристапат до вода, без
оглед дали се поединечно чувани или не

1. Веднаш обезбедете му на секој коњ неограничен
пристап до чиста вода. Неограничениот пристап
до вода не го зголемува ризикот од колика.

2. Испразнете ги и темелно исчистете ги сите
контејнери за вода и опремата за хранење и
наполнете ги со свежа вода и нова храна за
следното животно

За повеќе информации,
погледнете во ‘Практичниот
водич за напојување на коњи
превезувани по пат’

1. Уште подобро! Сите коњи да имаат пристап до вода и
храна во исто време, на секој 4,5 – 5 часа, најмалку 30
минути

2. Не ги хранаете коњите подложни на кривење со
концентрирана храна (која има висока содржина на
скроб и / или шеќер)
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