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ХИГИЈЕНА СМЕШТАЈА И ДРЖАЊА КОЊА
 Тешко је обезбедити шталски смештај који може да 

компензује све потребе и нагоне које је коњ могао 
да испољи у слободној природи.

 Стаје треба градити на повишеном и оцедитом 
терену, односно лако приступачном терену у свим 
периодима године и у свим временским условима. 
терену, односно лако приступачном терену у свим 
периодима године и у свим временским условима. 

 Стаје служе да коњима обезбеде заштиту од 
временских непогода и великих врућина. 

 Треба да буду добро изоловане, тако да зими буду 
довољно топле, а лети не превруће. 

 Штала треба да буде прочељем и дужом страном 
окренута на југ, а у подручју јаких северних ветрова 
на исток.



Објекти за држање коња
 Смештај и држање коња:
 ергелски
 и стајски начин држања. 
 Унутрашњост стаје се дели на боксове односно штандове 

и ходник, који служи за чишћење стаје и ношење хране. и ходник, који служи за чишћење стаје и ношење хране. 



 Важно је додати да се уз стаје за коње, граде и 
нузпросторије: 

 складишта за храну, 
 просторије за држање опреме (јахаћи, запрежни 

прибор) са свлачионицом, 
 као и за чување осталог стајског прибора: лопате, 

виле, кофе и др.виле, кофе и др.



 Треба обезбедити квалитетне микроклиматске услове –
пре свега оптималну температуру и влажност. 

 Зидови морају бити глатки, без оштрих ивица, 
клинова или ексера који могу да доведу до 
повређивања, да се могу добро чистити,прати и 
дезинфиковати. 

 Подови, осим добре термоизолације, не смеју да буду Подови, осим добре термоизолације, не смеју да буду 
клизави, а треба да обезбеде лако чишћење и 
дезинфекцију. 

 Задовољавајући материјал може бити и асфалт. 
 Као подлога на поду може да послужи и добро печена 

цигла. 
 Подови ходника се при том могу застрти гуменим 

облогама које умањују клизање 



Штандови
 Животиње су у штандовима везане и окренуте 

главама према зиду.
 Одељивања лежишта покретном мотком на 

висини од 80 до 100 cm.
или фиксираном дрвеном преградом-висине до  или фиксираном дрвеном преградом-висине до 
130 cm, а на предњем крају може да буде и већа. 

 Димензије штандова за коње држане на везу су 
3,0-3.5 m x 1.7-2.1 m

 Везивање коња се врши уларом



Боксови

 Појединачни или у низу, од чврстог материјала или 
монтажни

 Гвоздене шипке у преградним зидовима треба да имају 
размак од највише 5 cm, а за ждребад од 2 cm, како не би размак од највише 5 cm, а за ждребад од 2 cm, како не би 
могли да се заглаве екстремитети. 

 Модерне штале за коње првенствено обухватају боксове 
постављене у низу – у једном или два реда, окренутих према 
ходнику кроз који се излази напоље.

 Бокс мора бити довољно велик да би животиња могла да се 
креће по њему, слободно легне, ваља се и устаје. 

 Минимална величина бокса за коња би, према томе, била 
3,5x3,5 m, евентуално 3x3 m за поније. 



 Оптимална висина таванице је 3,5 m, за поније 
може бити довољно и 2,80-3,00 м али не мање, док 
би максимална висина могла да буде 4 m. 



 Величина прозора - 10% од површине пода. 

 Сваки бокс има сопствени прозор висине око 0,8 до  Сваки бокс има сопствени прозор висине око 0,8 до 
1,0  m, дужине 1 до 1,2 m, при чему доња ивица 
треба да је најмање 1,8  m од пода.



 Ходник треба да буде довољно широк.
 Ходник у штали са једним редом боксева би 

требао да буде најмање 2 m широк да омогући 
несметано кретање људи и коња, а у случају да се 
ходник налази између два реда боксева од 2,5 до 
3,0 m. 



 У савременим шталама обавезно се планира и 
карантински бокс, обично величине 5,0 x 5,0 m, 
без решеткастих преграда или отвора, у који се 
смештају болесни коњи, ради изолације.

 У ергелама, код групног држања коња, 
површина пода штале по грлу, требало да 
износи: износи: 

 за ждребад на сиси 2,5 до 4,0 m2

 за одбијену ждребад 4,0 до 6,0 m2; 
 за годишњаке 6,0 до 8,0 m2; 
 за двогодце најмање 10,0 до 12,0 m2



Испуст
 Испуст- за планирање испуста, најбољи је облик

четвороугаоника, јер се коњи, посебно млади, 
често дају у трк, па им је потребна дужа стаза. 

 Испуст за мањи број грла (3-5) не би смео да буде  Испуст за мањи број грла (3-5) не би смео да буде 
мањи од 10,0 x 40,0 m, 400 m2



Простирка
 Простирка - као простирка користи слама (пшенична или овсена) 

коњи једу, потенцијални узрок поремећаја варења појава колика. 
 Слама од јечма је оштра, често боцка и иритира кожу. 
 Добра особине сламе као простирке су: 
 хигроскопност, 
 термоизолација и мекоћа, задовољство при одмору коња.
 Препорука - сецкана слама, 
 Плеснива или прашњава слама??? КОЛИКЕПлеснива или прашњава слама??? КОЛИКЕ
 Слама је често извор органске прашине која иритира дисајне 

путеве и може да доведе до хроничног опструктивног обољења 
плућа.

 Због тога се као алтернатива траже други материјали.
 За  простирку коња користи се и пиљевина, али треба водити 

рачуна да није влажна, слепљена или прашњава. 
 То је прилично удобна и јефтина простирка, добро упија влагу 

због чега је омиљена код великог броја власника коња. 
 Чисту пиљевину треба повремено прскати, да се не би дизала 

прашина која може да надражи дисајне органе. 
 Сецкана хартија,  чак и гумене облоге.



Вентилација
 Вентилација -за одрасло грло -50 до 70 м3 свежег 

ваздуха дневно. 
 Величина излазног вентилационог отвора обично 

је 40,0 x 40,0 cm 
 Он има кључну улогу у одвођењу свих штетних  Он има кључну улогу у одвођењу свих штетних 

гасова као што су угљендиоксид, амонијак, 
сумпорводоник и др. 

 Треба применити хоризонталну и вертикалну 
вентилацију, посебно у летњем (топлијем) 
периоду, али тако, да се не прави промаја



Температура
 Оптимална температура у штали је 10 до 14оC, а 

релативна влажност ваздуха 60 до 80%. 
 Више вредности релативне влажности ваздуха 

изнад 80% у комбинацији са повећаном 
концентрацијом гасова у штали могу да доведу до 
хроничних обољења дисајних путева.хроничних обољења дисајних путева.

 У угловима штале накупља влага што погодује 
развоју микроорганизама, пре свега плесни. 

 Превише сув ваздух пак, доводи до иритације и 
исушења слузница - коњуктивитис и респираторне 
сметње. 



 Микроорганизми у ваздуху могу да потичу од самих 
животиња, простирке, хране и излучевина

 Повећана концентрација угљен диоксида је 
индикатор недовољних количина чистог ваздуха у 
штали. 

 Угљен доксид настаје као последица дисања, флатуса 
и разградње екскрета. 

 Коњ масе 500 kg излучује 125 литара угљен диоксида на 
сат (3 m3 дневно). 
Коњ масе 500 kg излучује 125 литара угљен диоксида на 
сат (3 m3 дневно). 

 Слабо вентилиране штале намећу проблем високе 
концентрације амонијака који надражује очи и 
слузокоже респираторног системa, а веће количине 
амонијака могу довести до интоксикација и анемије. 

 Максимално допуштена концентрација амонијака у 
стаји је испод 10 ppm. 



Хигијена шталског простора
 Кречење зидова бар једном годишње и 

повремену дезинфекцију, 
 боксеви се морају редовно чистити – избацивати 

запрљану влажну простирку и покупити прашину, 
како са подова и зидова, тако и са виших делова како са подова и зидова, тако и са виших делова 
зида и таванице укључујући и паучину.





Држање коња на
пашњаку

 Живот на ливади је за коња без сумње идеалан, као најближи 
природном начину живота. 

 Препоручује се комбиновани начин држања

 Искуство показује и да се с њима много лакше ради пошто се напољу  Искуство показује и да се с њима много лакше ради пошто се напољу 
ослобађају вишка енергије. 

 Коње држане на ливади и преко ноћи:
 треба свако јутро увести у шталу, 
 нахранити их, очистити, проверити да ли је с њима све у реду, 
 погледати у каквом су им стању длака, кожа и копита, у
 утврдити да ли имају посекотина, рана, спољашњих паразита или 

симптома неке инфекције и онда их поново пустити напоље уколико 
власник нема намеру да ради са њима. 

 На ливади, наравно, треба омогућити приступ свежој води за пиће. 



Чишћење и нега коња
 Коње који се држе у штали треба добро очистити сваког 

дана, не само да би лепо изгледали већ и да би им се длака и 
кожа одржавале у добром стању. 

 Сврха чишћења:
 да се са коже одстране отпадне и штетне материје, 
 да се омогући правилна секреција знојних и лојних жлезда, 
 боља циркулација крви у кожи
 и ради спречавања разних кожних обољења.  и ради спречавања разних кожних обољења. 
 Прибор за чишћење састоји се од: тврде четке, меке четке, 

металне чешагије, гумене или пластичне четке, чешља за 
гриву и реп, памучне крпе, сунђера, „швица“ (посебно 
савијене гуме на дршци, за скидање вишка воде или зноја) и 
ножа за копита. 

 По правилу, сваки коњ има свој прибор за чишћење, и не би 
га требало користити за друге коње. 

 Поред хигијенских разлога, тиме се спречава и преношење 
узрочника обољења.



Хигијена исхране коња
 Опрема за храњење коња у штали 
 У сваком боксу се налазе јасле-зобнице,
 ширине 40-50 cm (негде и 70 cm), дубине око 25 cm. 
 бетонске јасле чија се горња ивица налази на висини 60 cm 

од пода (за поније ниже). 
 У близини јасала на зиду се налази и алка за везивање коња. 
 Овакве јасле се обично користе за концентровани оброк, 
 Кабасти део оброка даје из посебних мрежа или једноставно 

са земље.
 Неки практикују да концентровани део оброка дају у 

посебним пластичним или металним хранилицама које могу 
бити постављене на висини од бар 60 cm

 Помичне хранилице се, с друге стране, најлакше одржавају 
пошто се могу извадити и опрати после сваког оброка. 



Потребе у води и напајање коња
 У боксевима постоје аутоматске појилице,
 Треба да се:
 лако могу пунити и празнити водом,
 чистити и дезинфиковати, 
 и да не пружају могућност озледе коња.
 У шталама их треба поставити најмање 60 cm изнад пода. 
 Уколико нема појилица коње треба напајати свежом чистом  Уколико нема појилица коње треба напајати свежом чистом 

водом три пута дневно, или најмање онолико пута колико 
имају оброка. 

 Коњи су јако осетљиви на квалитет воде, односно на мирис и 
укус воде. 

 Стога ће хлорисана вода или вода у посуди која се користила за 
друге сврхе, код коња изазвати велику одбојност. 

 Оптимална температура воде за коње је 9-12°C. 



 Киселост воде треба да буде у границама 
неутралног pH (6 до 7.5)

 Налаз сумпорводика (H2S) у води упућује на  
присуство бактерија. 

 Удео амонијака у води не сме бити већи од 2 ppm.



Нега копита
 Здравстевно стање и правилно функционисање копита има 

велики значај за радну способност копитара и дужину 
њихове експлоатације, : „No hoof – no horse“ (без копита 
нема ни коња). 

 Да би копито било здраво, чврсто и отпорно, мора се 
правилно неговати. 

 Коњи се морају држати на чистој и сувој простирци, јер  Коњи се морају држати на чистој и сувој простирци, јер 
влага и амонијак из мокраће нагризају рожину.

 Чишћење и нега копита је посебно важан део свакодневне 
неге коња и почиње у најранијем узрасту ждребета, будући 
да од тога зависи нормалан раст рожине и евентуално 
исправљање неправилности у ходу. 

 Код ждребади копита брзо расту и рожина релативно брзо 
постаје све јача и чвршћа, због чега је неопходно да се већ у 
узрасту од месец дана копита пажљиво прегледају и по 
потреби обрезују. 



 Код одраслог коња, рожина копита расте 6,0 до 12,0 
mm месечно, тј. за око 9 месеци, израсте потпуно 
ново копито. 

 Због тога, копито треба обрезивати односно 
поткивати сваких 6 до 8 недеља.

 Чишћење копита/нега копита у ужем смислу, 
подразумева: грубо чишћење, прање и мазање подразумева: грубо чишћење, прање и мазање 
копита. 



Основе добробити коња



Настанак 
обољења код 
коња, доводи 
до патње. 








