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OSNOVNE ZNAČILNOSTI IN NAČELA PRI 
KRMLJENJU KONJ

• Konj je rastlinojed (herbivor) tako kot 
prežvekovalci, vendar so njegova prebavila 
precej drugače zgrajena.

• Glede na telesno maso in prebavila drugih 
vrst živali je prebavni trakt konja sorazmerno 
kratek, z relativno majhno prostornino. 

• Prostornina prebavil je približno za tretjino 
manjša kot pri govedu. 

• Ravno zaradi kratke dolžine in majhne 
prostornine prebavil so konji prisiljeni 
večkrat na dan zaužiti majhne količine krme. 

• Prosti v naravi porabijo za pašo 12–16 ur na 
dan. 



OSNOVNE ZNAČILNOSTI IN NAČELA PRI 
KRMLJENJU KONJ

• stepska žival – uživa travo in listje, divje zrnje

• izrazito pašna žival

• tekač – v naravi se ves čas giblje

• uživa hrano v majhnih obrokih – v kratkih presledkih 
večino dneva 

• neprežvekovalec: zelo močno zobovje, temeljito žvečenje, 
počasno zauživanje krme

• Majhen želodec, nezaželena fermentacija v želodcu,

• Slabo mešanje vsebine želodca,, počasno praznjenje 
želodca

• Kontinuirana mikrobna prebava v debelem črevesu 



OSNOVNA PRAVILA KRMLJENJA 
KONJ

• PREBAVILA - Konj ima relativno slabo razvita 
prebavila, zato moramo režim krmljenja 
prilagoditi. Ob krmljenju in sestavljanju obroka 
moramo upoštevati starost in kategorijo ter 
kondicijo in aktivnost živali. 

• HIGIENA PRI KRMLJENJU:  Na higieno pri 
krmljenju (posod, korit, krmilnikov, 
napajalnikov) so zelo občutljivi, zato moramo 
vedno iz posod odstraniti ostanke prejšnjega 
obroka in napajalnike večkrat pomiti. Zavedati 
se moramo, da konj ne more bruhati, zato je 
pokladanje neprimerne, umazane, pokvarjene, 
gnile, okužene ali strupene hrane večinoma 
usodno.



OSNOVNA PRAVILA KRMLJENJA KONJ

Pri krmljenju se držimo določenih pravil:

- Najprej napajati, šele potem krmiti s koncentrati. Če ravnamo obratno, tekočina odplavi 
neprebavljene koncentrate v črevo; torej slabo izrabljeni zapustijo telo, lahko pa povzročijo 
tudi kolike. 

- Uhlevljenega konja zato krmimo vsaj trikrat na dan v presledku 5–7 ur, z od deset do 
dvanajsturnim premorom čez noč. 

- - na splošno je količina krmnega obroka odvisna od velikosti konja, starostne kategorije in 
narave njegovega dela. Večerni obrok voluminozne krme mora biti velik in z njo pri 
zadnjem obroku ne smemo varčevati, tako da prebava v daljšem nočnem premoru 
krmljenja dobro funkcionira. 

- Nenadnim spremembam v krmljenju se moramo izogibati, ker lahko povzročijo prebavne 
motnje. Zamenjavo obroka je treba izpeljati postopoma, približno v 14 dneh. V tem času se 
mikroorganizmi v slepem in debelem črevesju prilagodijo na nov obrok tako, da nepotrebni 
odmrejo, potrebni pa se namnožijo. 

- Pred napornim delom in takoj po njem konja ne krmimo. 



OSNOVNA PRAVILA KRMLJENJA KONJ

• Osnovni krmni obrok za konje so sočna in suha voluminozna krmila, ki vsebujejo 
večji ali manjši delež surove vlaknine. 

• Surova vlaknina je težko prebavljivi del krme in je za normalen potek prebave pri 
konjih nujno potrebna. Vsebuje težko prebavljive ogljikove hidrate, kot so celuloza, 
hemiceluloza in pektin, ter neprebavljivi del ali balast, ki ga sestavljajo predvsem 
lesna vlakna in lignin. 

• Za krmni obrok konja je priporočljivo, da vsebuje najmanj 20 % surove vlaknine (SV), 
lahko pa tudi do 30 %. 



Nekateri vplivi na zauživanje krme pri 
konjih

• Občutljivi na vonj (plesen, prašni delci,…),

• Ne marajo grenkih krmil: rž, mineralna krmila (zato je 
tem potrebno popraviti oz. zamaskirati okus,

• Imajo radi sladko (melasa, sladki pesni rezanci) in do 
neke mere preslano krmo ((živinska) sol, slani lizalni 
kamni),

• od žit imajo najraje oves, sledita koruza in ječmen,, 
najmanjša je preferenca za pšenico in rž.

• Raje imajo nekoliko starejše, trše seno kot premladega

• Pri zelo trdi voluminozni krmi, ki jo morajo zelo žvečiti. 
Lahko pride do preutrujenosti žvekalne muskulature in 
zato manjšega zauživanja. Če tako krmo zrežemo, 
zmeljemo ali peletiramo jo lahko pojejo bistveno več 
(tudi do 50% in več)

PRI VOLUMINOZNI KRMI MORAMO 
PREDVIDETI DOVOLJ ČASA ZA 

ZAUŽIVANJE = 45min/kg

in

10 min za MOČNA KRMILA in DKM 

Konj naj bi požrl močno krmo enega 
obroka v 30-40 min oz. porabil max. 15 

min/kg!



Maksimalna priporočljiva vsebnost surove 
vlaknine v krmnih obrokih konj 

Maksimalna priporočljiva vsebnost surove 
vlaknine v krmnih obrokih konj:

• Na splošno velja pravilo, da si konj 
zadovolji potrebe po surovi vlaknini iz 
voluminozne krme, ko dnevno zaužije 

• 1 kg SS sena, trave ali travne silaže na 100 
kg telesne mase.

• Pri delovnih 0,5 – 0,6 kg sena, trave ali
travne silaže na 100 kg telesne mase, če je
v jaslih krma vsaj z 10% SV v SS + nastilj iz
slame

• Če sestavljajo osnovni krmni obrok druga 
voluminozna krmila, moramo upoštevati, 
da je v povprečju enaka količina surove 
vlaknine kot v 1 kg mrve v 2,5 kg trave oz. 
paše ali v 2 kg silaže. 



Razmerje med voluminozno krmo in močno 
krmo pri različnih konjih

ZAUŽIVANJE KRME (SS)

Količina krme je 
odvisna:

% TM Vol Krm : Moč Krm

vzdrževanje 1,5 100:0

Brejost 1,2 75:25

Laktacija 2,2 55:45

DELO: srednje 1,5 65:35

težko 1,5 30:70

3. mesečno žrebe 3-4 0 : 100

6. mesečno žrebe 2-2,5 25 :75

12. mesečno žrebe 2 35 : 65



ZAUŽIVANJE KRME – omejitev za 
zauživanje nekaterih krmil za konje

Razporeditev dnevnega krmnega obroka:



ZAUŽIVANJE KRME – omejitev za 
zauživanje nekaterih krmil za konje

Maksimalne količine z energijo bogatih močnih krmil in DKM:

• DKM, oves in hidrotermično tret. Duga žita ≤ 0,5 kg/100 kg TM

• Nezmlet/grobo mlet ječmen in koruza  0,3 kg/100 kg TM

• Rastlinsko olje: 

- najbolj enostavno ≤ 0,1 kg/100 kg TM/dan



ZAUŽIVANJE KRME –
omejitev za zauživanje nekaterih krmil za 

konje

Zgornje omejitve za dnevno zauživanje nekaterih krmil za konje:

VRSTA KRME: Največja dnevna količina

v kg/100 kg TM

Trava s pašnikov in travnikov 5-10*

Krmno žito, zeleno 5

Lucerna, detelja 3-4*

Travna silaža, ovela 2-4

Travniško seno Neomejeno

Lucernino in deteljno seno 1

Koruzna silaža 2-4

Krmna slama 1

Krmna pesa 5

Pesni rezanci, namočeni 2,5-5

*Za kobile več



ZAUŽIVANJE KRME –

omejitev za zauživanje nekaterih krmil za 
konje

Zgornje omejitve za delež posameznih krmil v krmnih mešanicah za konje

VRSTA KRME Zgornja meja v %

Oves 90

Krma, fino mleta 50

Ječmen, zmečkan 30

Pšenica, zmečkana 15

Rž, zmečkan 10

Tapiokina moka 10

Laneno seme 10

Pšenični otrobi 20

Pesni rezanci 5 – 10*

Melasa 20

Krmni sladkor 20

Sojine tropine 15 – 20

Lanene/sončnične tropine 10 – 20

Krmni kvas 5

*če vsebuje krmna mešanica še druga krmila, ki nabreknejo, kot na 

primer sadne tropine in tropine korenja, so priporočljivi deleži 

manjši



MINERALNO VITAMINSKI DODATKI

FIZIČNO AKTIVNI KONJI 

SE ZNOJIJO IN S TEM MORAJO IMETI 
NA RAZPOLOGO PREDVSEM 

OGROMNE KOLIČINE NATRIJA IN 
KLORA, 

ZATO MORAJO IMETI NA 
RAZPOLAGO vsaj SOL!

• K, Ca, P in Mg glede na potrebe konj 
pokrije krma

• Izjeme so predvsem v:

- Na, Cl – velike potrebe fizično aktivnih 
konj

- Fe in Cu zaradi tvorbe krvi

- Cu – zaradi kakovosti vezivnega tkiva, v 
krmi ga je malo

- Se - zaradi okidativnega stresa, v krmi ga je 
malo

- Vitamin E - zaradi okidativnega stresa



NAPAJANJE KONJ

• Konje napajamo s svežo, higiensko neoporečno vodo, ki ima temperaturo 8–12° C.

• Na dan popijejo v povprečju 4–5 litrov vode na 100 kg telesne mase.

Dejanska količina popite vode pa je odvisna od:

- telesne obremenitve: ker ima konj žleze znojnice razporejene po celem telesu, obilno 
znojenje močno poveča potrebo po vodi;

- vremenskih razmer: v poletni vročini konji popijejo tudi do štirikrat več vode kot pozimi;

- vrste krmnega obroka: konji, krmljeni s suho voluminozno krmo, popijejo bistveno več kot 
konji, krmljeni s svežo voluminozno krmo;

- reprodukcijskega stanja: kobile v laktaciji popijejo tudi za 200 % več vode kot sicer. Če jih 
napajamo iz vedra, jim damo vodo po krmljenju s senom, vendar vedno pred krmljenjem s 
koncentrirano krmo (10–15 minut pred koncentrirano krmo). 



KONJEM STRUPENE RASTLINE

• konji niso izbirčni in ko popasejo 
kakovostne trave in detelje, se lotijo tudi 
zelišč in strupenih rastlin, če se na 
pašniku nahajajo. 

• Še hitreje pride do zastrupitev, ko se 
strupene rastline znajdejo v pokošeni 
masi, ki jo krmimo v hlevu, kjer konji 
nimajo možnosti prebiranja rastlin. 

• Akutne zastrupitve se kažejo na 
najrazličnejše načine, kot so npr. 
želodčno-črevesne motnje (zaprtost, 
driska, kolike), motnje v gibanju, paralize 
zadnjega dela telesa, tudi kot splošno 
kopitno vnetje. Marsikatera zastrupitev 
se konča tudi s poginom konja. 

• Rdeči naprstec

• Tisa 

• Pušpan, zelenika

• Jesenski podlesek 

• Volčja češnja 

• Navadni nagnoj 

• Šmarnica 

• Klek 

• Volčin 

• Močvirska preslica 

• Orlova praprot 



PASME KONJ

Po svetu je znanih preko 200 pasem konj. Razumljivo je, da vseh ne bomo opisovali. Na kratko
bomo spoznali značilnosti le najpomembnejših svetovnih pasem in pasme konj, ki se pogosteje
pojavljajo v Sloveniji:

• POLNOKRVNE PASME:

- ARABSKI POLNOKRVNI KONJ 

- ANGLEŠKI POLNOKRVNI KONJ 

- ANGLOARABEC 

• TOPLOKRVNI KONJI:

- LIPICANEC - SLOVENSKI TOPLOKRVNI KONJ

- HANOVERANEC - QUARTER HORSE 

- KASAČI (LJUTOMERSKI KASAČ)

• HLADNOKRVNI KONJI SLOVENSKI 

- HLADNOKRVNI KONJ - POSAVSKI KONJ - SHIRE

- NORIČAN - BELGIJSKI KONJ



PASME KONJ

SLOVENSKE AVTOHTONE 

PASME KONJ:

Pasme domačih živali so razvrščene v dve 
skupini:

− lokalne (avtohtone in tradicionalne) in

- tujerodne (alahtone, eksotične).

lipicanski konj, posavski konj, 
slovenski hladnokrvni konj



Paša konj (v 5 korakih)

• Pregled pašnika

• Počivanje pašnika

• Čredenje

• Košnja in raztros blata

• Gnojenje pašnika



Pregled pašnika
• Trava

– Prazna mesta

– Vrste trav

– Pleveli

– Strupene rastline

• Stanje ograj

– Popravila ograj

– Vrata

– Poti za dogon živali

• Viri vode 

– Napajalniki

– Namakanje

• Analiza zemlje

– Vsebnost hranil

– Gnojilni načrt



Počivanje pašnika
• Pašnik v zimskem obdobju počiva

• Pasti prenehamo ko je trava nižja od 
8 cm

• Če pasemo nižjo travo rušo 
izčrpavamo travno rušo

• Pri travi nižji od 8 cm pride do 
poškodovanja travne ruše

• Dobre vrste trav izginejo

• Trava ne ustvari hranil za prihodnjo 
rast



Menjava čredink - čredenje

• Čredinska paše ali paša povprek

• Vračanje v isto čredinka

– Po 3 tednih spomladi

– Po 6 tednih jeseni

• Pašno kosni sistem

– Manj praznih mest v ruši

– Bolj gosta ruša

– Manj plevelov

– Manj erozije

– Ugodneje za varstvo voda

•   Kroženje hranil znotraj kmetije 

in površin



Čistilna košnja in raztros blata

• Pasti vedno le do višine trave 8 cm , 
nikoli pasti nižje trave

• Po koncu paše v posamezni čredinki 
je potrebno

– Izvesti čistilno košnjo

– Raztrositi blato živali

• Raztros blata živali je pomemben

– Enakomerno porazdeliti organsko 
snov

– Enakomernejša rast trave

– Večja rast listov, manj stebel

– Manj muh, manj parazitov

– Manjša obremenitev okolja



Gnojenje pašnikov

• Analiza zemlje

• Gnojilni načrt

• Upoštevati odvzem hranil s pašo

• Skladno gnojenje

– Nižji stroški

– Manjša obremenjevanje okolja

– Manjše onesnaževanje podtalnice

– apnenjenje aktivira hranila

• Bujni pašnik

– Večje akumuliranje vode

– Boljše filtriranje vode

– Boljša zaščita pred onesnaževanjem 
podtalnice z gnojem











Primer dobre kmetijske prakse 

• Kmetija Gregorič (Krško)

– Redi 23 konj Posavec

– Vzrejališče za žrebeta (20 kom)

– Pase 10 govedi (dojilje)

• Kmetijske površine

– Travinja 40 ha

– Njive 3 ha



Dobra kmetijska praksa Mešana paša  -
konji in govedo

• Kmetija Gregorič

– Manj pašnih ostankov

– Boljši izkoristek paše

– Manj okužb s paraziti

– Enostavnejše vodenje paše

– Kroženje hranil znotraj 
kmetijskega gospodarstva



5 korakov do boljšega pašnika  - dobra 
praksa 

Pašniki so radi prepašeni, kakovostne trave pre globoko 
popasene, tako nastajajo depresije in razbohotijo se nezaželeni 
pleveli (ščavje,…), erozija;
� trava je vaš pridelek – in konji so tisti, ki opravijo „spravilo“;

1. Razlike med kvalitetnim in slabim pašnikom - znaki 
Slabo vzdrževani prašnik Dobro vzdrževani pašnik

Živali se pasejo preko celega leta Posebna površina, ki je konjem namenjena
posebej samo v času deževja (da ne uničijo
pašnikov)

Posamezne, velike zaplate 
razbohotenega plevela

Nekaj manjših zaplat, sicer bujni pašniki
praktično brez plevelov

Živali imajo dostop do izvira, vodnega 
zajetja ali drugih vodnih teles –
erodirana okolica

Živali so ograjene stran od vodnih zajetji,
izvirov oz. vodnih teles

Velika območja golih tal Samo nekaj ali brez zaplat golih tal brez
travne ruše



1B - stanje pašnika:
� reden sprehod po pašniku in pregled stanja: vrste trav, kjoličina in vrste 

plevelov ograje, „vrata“, napajalna korita;

� vrsta trav in količina posameznih vrst, ki trnutno rastejo in razporeditev;
� ali so gole površine brez trave? 

� ali so nekatera območja sestavljena samo iz ene travne vrste? – jih je 
veliko?

� ali živali prekomerno popasejo nekatera območja in premalo popasejo
druge prisotne vrste?

� določitev prisotnosti vrste plevelov in prisotnost/odsotnost strupenih 
plevelov;

� Določite talni tip in založenost tal ter glede na stanje preračunajte 
potrebno količino gnojil, morebitnega apnenca, da bodo optimalni pogoji 
za rast travne ruše za namen prehrane konj



2 - določite površine, ki bodo namenjene konjem 
v času deževja. Da ohranite ostale pašnike 
funkcionalne

� V času deževja in zime, ko so tla pokrita s snegom, ali pa 
namočena z vodo in je rast trave minimalna – je NUJNO, da 
pašniki „počivajo“;

� Paša na razmočenih tleh povzroči zbitost, ki onemogoči rast trav 
spomladi – zato namenimo samo en majhen del „žrtvujemo“, kjer 
so živali v tem obdobju v izpustu, zato da bodo ostal pašnik 
ohranjen in vrhunske kakovosti; TAKO OSTALI DEL PAŠNIKA 
(ostale pašnike) OHRANIMO IN V VEGETACIJSKI DOBI NE 
POSTANEJO PREPAŠENI Z GOLIMI ZAPLATAMI!



3- VIŠINA  POPAŠENE TRAVNE RUŠE

� Paša trave nižja od 7 cm povzroči, da trava ne more več preko 
fotosinteze proizvajati hranil za lastno rast ampak mora črpati 
lastne koreninske rezerve – to povzroči gole zaplate na pašniku!

zlato pravilo paše konj
vselej obdržite travo vsaj 7 cm visoko

4 – ROTACIJSKA PAŠA: 
pasi na najboljšem, 
pusti k počitku 
najslabše

Redno merite višino, 
da dobite občutek 
7ih centimetrov!

Vir slike: 
https://www.premier1supplies.com/img/newsletter
/05-22-14-goat/PastureGrazingMgmt.pdf



pašnik

pašnik

pašnik

pašnik

skedenj

4 – čredinjenje (rotacijska raba pašnikov)
� rastni pogoji travne ruše določajo hitrost prestavljanja konj iz 

enega pašnika/čredinke na drugi pašnik/čredinko;
� v spomladanski hitri rasti travne ruše se lahko konji vrnejo na 

isti pašnik že v že v dveh ali treh tednih;
� pozno poleti zgodnja jesen – konji se vrnejo na isti 

pašnik/čredinko šele po 6ih – 8ih tednih;
� preverjajte višino travne ruše!

S prestavljanjem konj iz enega 
pašnika v drugega 
preprečujemo prepašenost in 
gole zaplate ter erozijo!

Zlato pravilo
novo pašnik pričnejo pasti 
konji, ko je travna ruša 
visoka 15 – 20 cm

pri višini travne ruše 7 – 10 
cm prestavimo konje na novo 
čredinko/pašnik

Vir slike: 
https://www.premier1supplies.co
m/img/newsletter/05-22-14-
goat/PastureGrazingMgmt.pdf



5 – ukrepi na popašeni čredinki/pašniku
� obvezno brananje: razporeditev hranil, preprečevanje 

razmnoževanja insektov in zatiranje zajedalcev – sonce/UV uniči 
jajčeca!

� gnojenje: prava količina ob pravem času
Skladno z založenostjo tal, odvzemom in časom vegetacije 
- uspešna reja
- prihranjen denar
- ni spiranja v okolje
- preverite pH 

JAN/FEB/MAR – iz območja, kamor izpuščamo konje („žrtvovana 
površina“) – vsake 3 dni poberemo fige in jih shranimo na gnoj 
(pokrito)
Odvzamemo vzorce tal s pašnikov – založenost/potrebno 
gnojenje/apnenje



APRIL/MAJ/JUN – pozno spomladi in ponovno na začtku poletja 
aopliciramo približno 1/3 priporočene letne količine gnojil
– ko tla niso več mokra pričnemo s pašo
– po paši naredimo čistilno košnjo čredinke/pašnika
– konje prestavimo na nov pašnik, ko je poprečna višina trave 7 –

10 cm

JUL/AVG/SEP/OKT
Vsako čredinko/pašnik pokosimo po tem, ko smo konje prestavili 

na nov pašnik/čredinko

Če se nam zgodi, da trave ni dovolj, prestavimo konje na površino, 
ki smo jo žrtvovali, da lahko na ostalih pašnikih zraste trava

Na površine, ki jih konji ne bodo več pasli (koec sezone) – sledijo 
agrotehnični ukrepi: dosejavanje/gnojenje/popravek pH (apnenje 
v kombinaciji z Mg) – skladno s talnimi analizami. 
Ko prične deževje redno in bolj pogosto spremljajte rast travne 
ruše.

(del) OKTOBRA odvisno od leta) / NOV/DEC
Konji so na „žrtvovanem“ izpustu iz katerega vsak dan ali vsak 
tretji dan pospravimo vse fige 
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