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Tоварење и потребен простор за коњи
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Подготовка за товарење
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Одберете возило соодветно на бројот, расата на коњите и времетраењето на патувањето
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Не скротени коњи не треба да се превезуваат на долги патувања

3

Направете план за товарење
Во случај на тешко товарање, групата за превоз од четири
не скротени коњи
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5

Освен ако тоа не предизвика дополнителен стрес кај
коњите, треба да се држат и ракуваат одвоено:
1.

Животни од различни видови или значајна
разлика во големина и возраста
Возрасни пастуви
Сексуално зрели машки и женски
Животни непријателски едни спрема други
Врзани животни и одврзани животни

Please use for all the text2. the EC font:
EC Square Sans3.4.Pro
5.

6

Заедно можат да се превезуваат: социјализирани групи, кобилата со своето ждребе

Студено време: возете за време на
најтоплите часови од денот со соодветен
потребен простор

P

Жешко време: возете за време на
најладните часови во денот со поголем
потребен простор

Потребен простор

Вид на коњ

Возрасен

Мин.
потребен
простор

Мин. ширина x
должина

1,75 m2

(0,7 x 2,5 m)

Млад (6 – 24 месеци, < 48 часа)

1,2

m2

(0,6 x 2 m)

Млад (6 – 24 месеци, > 48 часа)

2,4 m2

(1,2 x 2 m)

Пони(< 144 cm)

1 m2

(0,6 x 1,8 m)

Ждребе (0 – 6 months)

1,4

m2

(1 x 1,4 m)

• На коњите овозможете им
простор за да избегнат
проблеми при рамнотежата
или повреди за време на
патувањето

Обезбедете 10 –
20 cm помеѓу
животното и
преградите

• Големи, млади или ‘широкостоечки’ коњи имаат потреба
од поголем простор отколку
другите коњи
• Жешко време или долг пат =
обезбедете поголем простор
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• За најдобро држење на рамнотежа, превозувајте ги поставени дијагонално
(задниот дел од коњот во правец на возење) со боксови 30-40 cm закосени
• Идеално, коњите да не се врзани. доколку се врзани, должината на јажето
треба да им овозможи на коњите доволно да ги спуштат главите со цел да
одржуваат рамнотежа и ги исчистат дишните патишта, но треба да бидат
доволно кратки за да спречат да се заплеткаат предните нозе
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