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ZARZĄDZANIE W STAJNI 
I DOOKOŁA NIEJ

ROZPOCZNIJ 
TRENING

ILE MÓJ KOŃ 
POWINIEN JEŚĆ?

SPRAWDŹ, JAK SPRAWIĆ, BY TWÓJ KOŃ 
STRACIŁ NA WADZE W ZDROWY I BEZPIECZNY 
SPOSÓB
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Gratulacje!
Właśnie podjąłeś pierwszy krok!

Twój koń jest za gruby i chciałbyś coś z tym zrobić? Fantastycznie! To jest wielka rzecz zrozumieć, że koń waży 
zbyt dużo, ponieważ nikt celowo nie doprowadza do jego nadwagi. Najprawdopodobniej warstwa tłuszczu 
stopniowo się rozrasta i krok po kroku Twój koń staje się grubszy. I dopiero po jakimś czasie, nagle zauważasz, 
że Twój koń ma nadwagę lub, co gorsza!, ktoś zapytał Cię czy Twój koń jest źrebny, podczas gdy Ty.... masz 
wałacha.

Czas działać, szczególnie jeśli nie chcesz, aby Twój koń nabawił się problemów zdrowotnych, takich jak 
insulinooporność czy ochwat. Oczywiście, jeśli tylko chcesz i masz możliwość, możesz dokładnie zważyć 
swojego konia i pilnować zdrowego spadku wagi. 
Pomożemy Ci w tym!
Po dokonaniu oceny faktycznego stanu Twojego konia udzielimy wskazówek dotyczących planowania procesu, 
treningu i żywienia. Dzięki temu programowi będziesz w stanie pracować nad opowiednią wagą swojego 
wierzchowca, a tym samym poczynisz wielki krok w zadbaniu o jego zdrowie.
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Pavo InShape Program
Program Pavo InShape to kompletny program, który pozwala
koniowi schudnąć w zdrowy i odpowiedzialny sposób. Program
opiera się na trzech ważnych filarach, które są niezbędne: 
zarządzanie (czyli ogólne dbanie o konia), ćwiczenia i odżywianie. 
Program składa się z różnych rozdziałów, dzięki którym dowiesz się 
więcej o tych filarach, popartych doświadczeniami opowiadanymi 
przez właścicieli koni, którzy już brali w tym udział.  Jakie problemy 
napotkali podczas programu odchudzania? Jak rozwiązali te 
problemy? Jesteśmy dumni, że różni eksperci, każdy z własną 
wiedzą, przyczynili się do tego stworzenia tego wspaniałego planu.

Dietetyk i lekarz weterynarii Veerle Vandendriessche wniosła do tego programu ogromną część 
własnych doświadczeń. Uzyskany przez nią  Dyplom Europejskiego Kolegium Żywienia 
Weterynaryjnego i Porównawczego (ECVCN) pokazuje, że jest ona żywieniowcem światowej 
klasy. Veerle posiada specjalizację w dziedzinie koni i zwierząt domowych i jest jedną z 36 
"dyplomatów" , z czego tylko dwóch zajmuje się kwestią żywienia koni w pełnym wymiarze 
godzin. Veerle wspiera do tej pory więcej niż jeden program odchudzania koni i wie najlepiej niż 
ktokolwiek inny, jakiego potrzeba zaangażowania oraz z jakimi problemami spotykają się 
właściciele.
Trening jest całą istotą utraty wagi przez konia. Aby dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat, 
poprosiliśmy o wsparcie Dr. Carolien Munsters (PhD), która oparła swoją pracę doktorancką na 
teorii psychologii sportu, w dziedzinie jeździectwa. Poprzez przełożenie wiedzy naukowej na 
praktykę,  cały czas wspiera jeźdźców i trenerów, i pomaga im uzyskiwać jak najlepsze rezultaty. 
Wraz ze swoją firmą Moxie Sport, pomogła już wielu jeźdźcom światowej klasy w analizie i/lub 
wsparciu, między innymi w Igrzyskach Olimpijskich w 2012 w Londynie oraz w 2016 w Rio de 
Janerio. Obecnie pomaga kilku drużynom w przygotowaniach do IO w Tokio. Ponadto, Carolien 
prowadzi kursy z zakresu fizjologii koni w jeździectwie, pracuje jako badacz na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Utrechcie i jest naukowcem zajmującym się sportami 
konnymi (NOC * NSF).
Dla naszego rozdziału dotyczącego treningu, skonsultowaliśmy się także  z drugą ekspertką, 
fizjologiem sportowym - Irene Tosi. Studiowała ona medycynę weterynaryjną na Uniwersytecie 
w Mediolanie (Włochy), a następnie specjalizowała się w badaniach fizjologicznych koni na 
Wydziale Medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie w Liège (Belgia)

Dietetyk i weterynarz 
Veerle Vandendriessche

Wskazówka
Zanim zaczniesz stosować 

dietę,
 możesz poprosić 

weterynarza o ogólną 
kontrolę ciała konia,

 aby wykluczyć możliwość 
nadwagi z powodu 

problemów zdrowotnych.

Imię konia:

Rasa/typ: 

Wiek:

„Utrata wagi jest trudna, ale kiedy będziesz 
wytrwały, twój koń stanie się bardziej 

energiczny i zdrowszy. Bądź pewien, że nie 
jesteś jedynym, który pozwolił, by sprawy 
zaszły tak daleko. Około 55% wszystkich 

koni rekreacyjnych ma nadwagę. ”
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Oceń swojego konia
Przy pomocy zdjęć i opisu według obszarów z obrazka, możesz ocenić konia i ustalić jego wynik. Średnia z sześciu obszarów 

określa ostateczny wynik kondycji. Bądź szczery po ukończeniu BCS, nawet jeśli może to być konfrontacja z Twoimi największymi 

obawami. Nie zapomnij, masz zamiar coś z tym zrobić!

Ocena kondycji konia
Czyli jak dużą mój koń ma nadwagę?

Zanim rozpoczniesz program, ważne jest, aby wiedzieć, gdzie jesteś teraz. 
Ile nadwagi ma twój koń? Zrobimy kilka rzeczy, aby to ustalić. Przyjrzymy się wynikom 
kondycji i określimy masę konia.

BCS
Kiedy będziemy określać wynik kondycji konia, czyli BCS, przyjrzymy się sześciu różnym 
obszarom: szyi, kłębie, lędźwiowi, nasadzie ogona, żebrom oraz okolicy tuż za ramionami.

Obrazek po prawej wyraźnie pokazuje obszary, na które powinieneś zwrócić uwagę, 
ponieważ są one ważne dla prawidłowej oceny stanu twojego konia.

1.Słaby
Struktury kości szyi, barku i kłębu 

można łatwo wyczuć. Widoczne są 
wyrostki kolczyste, podobnie jak żebra. 
Nasada ogona również wyraźnie 
wystaje. Nie można wyczuć tkanki 
tłuszczowej.

5.Umiarkowany
Szyja i barki zapewniają płynne przejście do ciała. 

Kłąb jest zaokrąglony. Nasada ogona jest gąbczasta. Żebra 
nie są widoczne.

9.Bardzo gruby
Wybrzuszony tłuszcz na szyi, ogonie, kłębie i za 

barkami. Tłuszcz na wewnętrznych stronach ud może 
sprawić, że ocierają się o siebie. Tłuszcz wypełnia boki 
w takim stopniu, że ciało zlewa się w prostą linię. 
Wokół kręgosłupa widoczna jest zmarszczka. Na 
żebrach znajduje się niejednolity tłuszcz, przez co nie 
można już poczuć żeber.

 Struktury kości szyi, barku i 
kłębu są dostrzegalne, ale struktury 
kości nie można odróżnić. Kręgów nie da 
się już wyczuć. Nasadę ogona można 
wyczuć, ale poszczególne kręgi nie są już 
widoczne. Żebra nadal można zobaczyć, 
ale jest trochę tłuszczu.

2.Bardzo chudy
Struktury kości szyi, barku i 

kłębu są niejasno widoczne. Kręgi i 
nasada ogona są wyczuwalne. Żebra 
są widoczne.

6.  Umiarkowanie pulchny
Wzdłuż szyi, za barkami i po bokach kłębu 

gromadzą się złogi tłuszczu. Możliwe, że kręgosłup ma 
niewielkie zagięcie. Nasada ogona jest gąbczasta. 
Tłuszczowa warstwa na żebrach jest gąbczasta, jednak 
nadal można wyczuć żebra.

7.  Pulchny
Złogi tłuszczu wzdłuż kłębu i szyi oraz za barkami. 

Możliwe, że kręgosłup ma niewielkie zagięcie. Nasada 
ogona jest gąbczasta. Poszczególne żebra są nadal 
wyczuwalne, ale między nimi widać wyraźne 
wypełnienie tłuszczem.

8.  Gruby
Szyja jest zauważalnie duża. Kłąb i obszar 

za barkami są wypełnione tkanką tłuszczową. 
Widać zmarszczkę wzdłuż kręgosłupa. Tłuszcz 
otaczający nasadę ogona jest bardzo miękki. Z 
powodu tłuszczu żebra są trudne do wyczucia.

4.  Umiarkowanie chudy
Szyja, barki i kłąb nie wydają 

się zbyt chude. Grzbiet kręgosłupa 
jest nieznacznie widoczny. Nasada 
ogona może, ale nie musi być 
widoczna w zależności od rasy, i 
może być wyczuwalna warstwa 
tłuszczu. Kontur żeber jest niejasno 
widoczny.

Co miesiąc rób zdjęcia z boku i tyłu 
konia. Po kilku miesiącach wyraźnie 
zobaczysz różnicę.

3. Chudy
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Oto jak prawidłowo zmierzyć konia:
1. Upewnij się, że twój koń stoi prosto. Ciężar powinien być równo podzielony na cztery 

nogi, a koń musi patrzeć przed siebie.

2. Umieść taśmę mierniczą wokół klatki piersiowej konia, lekko ukośnie do przodu. W tym 

celu kładziesz taśmę pomiarową tuż za kłębem i przeciągasz wokół klatki piersiowej, po 

obwodzie.

3. Ostrożnie napnij taśmę, ale upewnij się, że nie dociskasz jej za mocno do skóry. Spójrz 

na centymetry na taśmie. To jest obwód klatki piersiowej.

4. Teraz mierzysz długość konia: kładziesz taśmę mierniczą pośrodku barku (tam, gdzie 

zaczyna się szyja) i rozciągasz ją aż do guza kulszowego tuż pod ogonem.

5. Wymiary podstaw do wzoru: [ zmierzony obwód(cm) x zmierzony obwód (cm) x 

zmierzona długość (cm)]: 11,877 = aktualna waga

Przydatnym, ale mniej dokładnym sposobem jest odczyt kilogramów na specjalnej taśmie 

mierniczej. W takim przypadku wystarczy wykonać kroki od 1 do 3 i zamiast czytać 

centymetry, odczytujesz kilogramy. Bardziej preferowane jest jednak stosowanie formuły 

Carrol i Huntingdon.

Ile kilogramów powinien stracić Twój koń?
Zalecamy mierzenie masy konia co tydzień. Zapewni to rzeczywisty 
pogląd na to, czy idziesz dobrą drogą. Celem jest zrealizowanie 
tygodniowej utraty wagi od 0,5 do 1%. Mierząc konia, możesz na 
bieżąco modyfikować program. W tym przypadku zbyt szybkie 
odchudzanie nie jest dobre i może prowadzić do problemów 
zdrowotnych. Możesz pomyśleć „świetnie, że działa dobrze”, ale 
gdy utrata masy ciała przekroczy 1% na tydzień, konieczne będzie 
poprawienie prowadzenia programu. Po osiągnięciu przez konia 
idealnej wagi, należy regularnie mierzyć i sprawdzać wagę konia. 
Trudno powiedzieć, jaką dokładnie wagę powinien osiągnąć Twój 
koń i ile kilogramów stracić. Nie ma żadnych standardów do 
określenia liczbowego ideału. Każdy koń jest inny, każda rasa jest 
inna. Taśma do pomiarów to narzędzie, które ma wskazać, czy 
jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celu. Rzetelna ocena 
kondycji ciała jest zawsze najlepszym wyznacznikiem utraty 
zbędnych kilogramów. 

Swoje pomiary zapisz w tabeli na stronie 6.

Wskazówka!
Zmierz trzy razy i wykorzystaj 

średnią z pomiarów!

Pomiary to wiedza
Aby oszacować wagę twojego konia, dokonamy jego pomiarów. 
W tym celu dostępne są specjalne taśmy pomiarowe. 
Formuła opracowana przez Carroll i Huntingdon zapewnia najdokładniejsze oszacowanie masy 
ciała konia. Musisz zmierzyć obwód i długość konia, i umieścić te dane we wzorze, aby obliczyć 
masę konia. Oto jak to się robi:

Powinieneś mierzyć konia co tydzień.
Zapewni to niezawodny wgląd w to, 

czy jesteś na dobrej drodze. Celem jest 
zrealizowanie tygodniowej utraty 

wagi od 0,5 do 1% 
Dietetyk i weterynarz

Veerle Vandendriessche
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Miesięczna ocena: bądź cierpliwy
5 to idealny wynik kondycji konia i będziemy pracować aby go osiągnąć. Od teraz będziesz wykonywać co miesiąc Ocenę Kondycji Ciała (BCS) 
swojego konia. Nie oczekuj spektakularnych wyników po miesiącu. W pierwszych tygodniach często widać, że brzuch staje się cieńszy, ale nie ma to 
wpływu na ostateczny wynik pomiarów. Zwykle rzeczywiste wyniki zobaczysz dopiero po dwóch miesiącach. Rzeczy, które zauważysz, zapisz w 
tabeli uwag.

Tydzień Data Waga Ocena ciała 
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"Jest o wiele szczuplejszy 
i porusza się znacznie sprawniej."

Patricia de Leeuw: „Mój Lusitano Zartouche zawsze był ciężkim 
koniem. To, że pojawiła się szansa uczestniczenia z nim w programie 
odchudzania od Pavo i GD Animal Health, było motywacją do jego 
odchudzenia. Kiedy Zartouche zaczynał program, jego BCS wynosiło 8. 
Innymi słowy, należało działać! W pensjonacie, w którym trzymałam 
Zartouche, od wiosny konie są wypasane na pastwisku 24/7. Nie było 
innych opcji. Ale Zartouche musiał schudnąć. Zasadniczo było to 
niemożliwe. Ostatni okres programu odchudzania zbiegł się z początkiem 
sezonu wypasu i naszych wakacji, dlatego Zartouche został przeniesiony 
do stajni treningowej na miesiąc. Po tym okresie szkoleniowym 
postanowiliśmy przenieść Zartouche do innej stajni, gdzie warunki były 
odpowiedniejsze dla niego, a sama stajnia oferowała więcej opcji, dzięki 
czemu łatwiej było nam utrzymać Zartouche na nowej wadze, ponieważ 
wypas 24/7 przerwałby program odchudzania ”.

Trening
„Zartouche miał długi okres odpoczynku z powodu kontuzji, a kiedy 
zaczynaliśmy program odchudzania, z punktu widzenia treningowego, 
byliśmy w fazie przygotowawczej. Dzięki temu miesiącowi treningu 
odkryliśmy, że poziom intensywności ćwiczeń, o które go poprosiliśmy, 
nie spowodował żadnych dalszych problemów. Teraz trenuję Zartouche 
razem z moją siostrą. Z entuzjazmem staramy się ćwiczyć go 5 do 6 razy 
w tygodniu. Z powodu odniesionych przez niego obrażeń, zupełnie 
nieświadomie, wszyscy byliśmy względem niego zbyt ostrożni. ”

Świadomość
„Cieszę się, że wraz z koniem przyłączyłam się do programu odchudzania. 
Dla mnie "świadomość" była najważniejszym punktem do nauki. Teraz 
wiem też, jak optymalnie zarządzać moim koniem. Dla nas program był 
idealną motywacją. Dokładnie przestrzegaliśmy instrukcji. Podczas jazdy 
cały czas zauważamy wyraźne różnice. Jest szczuplejszy, a przez co jest 
bardziej zwinny. Nadal jest umięśnionym Lusitano, naprawdę barokowym 
koniem, ale istnieje ogromna różnica między tym co było przed i co jest 
po programie.
Zartouche zawsze będzie typem konia, który łatwo przybierał na wadze, 
nawet przy niewielkim karmieniu. Jego dieta aktualnie składa się z 
sianokiszonki, uzupełnionej Pavo Vital. Taka dieta działa na niego bardzo 
dobrze. Jeśli uważamy, że potrzebuje więcej, a my sami nie jesteśmy w 
stanie ustalić dawki, wiemy, gdzie możemy poprosić o radę. W 
rzeczywistości program odchudzania nie był trudny do przestrzegania. 
Wszystko to wymagało tylko zmiany myślenia. Dzięki dokonanym przez 
nas wyborom, uzyskaliśmy zupełnie innego, lepszego konia."

Doświadczenie właścicieli
“Po przeprowadzce do innego 

pensjonatu, odzyskałem swojego konia”
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Studia naukowe
Zdrowa utrata wagi dla koni z nadwagą

W ramach przygotowań do programu Pavo InShape, Pavo współpracowało z wieloma 
partnerami naukowymi, takimi jak GD Animal Health, w dwóch długoterminowych 
badaniach, w których nadzorowano konie z nadwagą w celu opracowania zdrowego 
odchudzania.
W Pavo staramy się przekształcić rozpoznane na rynku problemy w rozwiązanie, 
które pomaga właścicielowi konia w utrzymaniu go w zdrowiu. Około 55%, co 
stanowi ponad połowę koni rekreacyjnych w Holandii, ma nadwagę. W oparciu o ten 
fakt rozpoczęliśmy badania nad wpływem nadwagi na zdrowie koni i właściwym 
podejściem do walki z kilogramami.

Jakie były nasze intencje?
 Celem tych dwóch badań była możliwość ustalenia:
• wpływu zdrowego programu odchudzania na metabolizm cukru u koni,
• które zalecenia dotyczące ćwiczeń spowodowałyby tygodniową utratę masy 

ciała o 0,5–1%,
• jak konie zareagowałyby na musli wysokobiałkowe Pavo InShape, które 

opracowaliśmy do tego celu

Badania w skrócie

Badanie 1

To badanie we współpracy z GD Animal Health 
koncentrowało się na związku między otyłością a 

rozregulowaniem insuliny u koni.

• Badanie terenowe wśród 39 koni z nadwagą 
(BCS 7, 8 lub 9)

• 16 z 39 badanych koni cierpi na zaburzony 
metabolizm cukru (rozregulowanie insuliny)

• Czas trwania: 6 miesięcy
• Analiza nierówności
• Indywidualne wsparcie w zakresie zarządzania, 

ćwiczeń i pasz

• Comiesięczne pomiary
• Comiesięczne korygowanie treningu i porad 

żywieniowych wskutek pobieranych w 
międzyczasie pomiarów

• Za pomocą krzywej insulinowej ustalono 
metabolizm cukru na początku i na końcu 
stada

Badanie 2

To badanie we współpracy z holenderską organizacją 
Royal Equestrian Sport KNHS koncentrowało się na 

zdrowym odchudzaniu koni z nadwagą.

• Badanie terenowe wśród 11 koni z nadwagą 
(BCS 7, 8 lub 9)

• Czas trwania: 4 miesiące

• Analiza nierówności
• Indywidualne wsparcie w zakresie 

zarządzania, ćwiczeń i pasz

• Comiesięczne pomiary
• Comiesięczne korygowanie treningu i porad 

żywieniowych wskutek pobieranych w 
międzyczasie pomiarów

• Wartości krwi zostały przetestowane na 
początku i na końcu badania.

PARTNERZY
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Parametry krwi
W sumie indywidualnie nadzorowano 50 koni z nadwagą: na początku przeprowadzanych 
badań u 16 z nich zdiagnozowano insulinooporność. Pod koniec programu 9 z tych 16 koni 
odzyskało normalny metabolizm cukru, natomiast 2-ch ogromnie się poprawił. W 
szczególności odnotowany spadek BCS (co oznacza, że zmniejszyły się podskórne warstwy 
tłuszczu )okazał się przyczyną tej poprawy. Z pewnością jest to fantastyczny wynik!

Ocena kondycji ciała (BCS)
W przypadku obu badań, konie biorące udział w testach, które miały co najmniej 7 BCS, 
zmniejszyły się średnio o 1,5 w skali BCS. Jest to wynik precyzyjnego połączenia zarządzania, 
ćwiczeń i żywienia.

Waga
Pomimo poprawy BCS i wartości krwi, zmiany w wadze koni były mniej zauważalne niż początkowo 
przewidywano. Pierwsze badanie spowodowało jedynie średnią utratę masy ciała o 6% po sześciu 
miesiącach (cel wynosił między 12 a 24%). Ze względu na bardziej precyzyjny i bardziej rygorystyczny 
schemat ćwiczeń drugie badanie spowodowało średni spadek masy ciała o 9,5% po czterech miesiącach 
(cel wynosił od 8 do 16%). Niektóre konie w ogóle nie schudły, a nawet zyskały kilka kilogramów. Taki 
wynik może demotywować właściciela. Jednak to wyraźnie pokazuje, że waga nie powinna być 
wiodącym czynnikiem w programie odchudzania, podczas gdy BCS jak najbardziej! Im więcej trenujesz 
konia, tym bardziej będzie on rozwijał masę mięśniową, a mięśnie ważą trzy razy więcej niż  tłuszcz!

Pomiary obwodu w centymentrach
W trakcie badań zauważyliśmy, że konie miały znacznie niższe wymiary obwodu. Można to 
wytłumaczyć faktem, iż masa tłuszczu na tych mierzalnych częściach ciała zmniejszyła się 
(spadek BCS). 9

“Odkryliśmy, że 
konie łatwe w 
utrzymaniu, czyli 
tzw. rasy rodzime 
znacznie dłużej 
tracą na wadze. 
Zatem: 
cierpliwość jest 
kluczem!

Dietetyk i weterynarz  
Veerle Vandendriessche

W jaki sposób dokonano pomiarów i regulacji  w badaniach?
Metabolizm cukru
W pierwszym badaniu wszystkie konie przeszły test krzywej cukrowej, aby móc określić wpływ nadwagi na metabolizm cukru. Ten 
test mierzył ilość insuliny we krwi po podaniu dawki cukru. Pomiar został przeprowadzony na początku i na końcu badań.

Trening
Podczas badania, ilość treningu uczestniczących koni została zarejestrowana przez aplikację, która dała nam dobry wgląd w rodzaj i 
częstotliwość pracy, jaką właściciele wykonali z końmi. Dzięki temu nagraniu byliśmy w stanie udzielić konkretnej porady, jak 
dostosować ilość lub rodzaj ćwiczeń w przypadku niewystarczającej utraty wagi.

Żywienie
Analizowano ilość paszy dla każdego uczestnika pod kątem wartości odżywczej, w tym zawartości cukru, białka i kalorii. W ten 
sposób byliśmy w stanie zapewnić w pełni spersonalizowane porady żywieniowe dla każdego konia, które można łatwo dostosować 
w połączeniu z ćwiczeniami, aby osiągnąć pożądaną utratę wagi.

Dobrze wiedzieć
Podczas obu przeprowadzanych badań nie wystąpiły działania niepożądane, takie jak kolka, ochwat lub biegunka, a stężenie białka 
we krwi utrzymywało się na optymalnym poziomie.

Ten ostatni parametr jest dobrym wskazaniem dobrze zbilansowanej diety.

WYNIKI

Po zakończeniu badania 9 z 16 koni, które 
rozpoczęły program z insulinoopornością, 

odzyskało normalny metabolizm cukru. 
Stan 2 innych koni znacznie się poprawił.

Średni spadek BCS'u u koni wynosi 1,5 
punktu.

-57 kilo

Po pierwszym sześciomiesięcznym badaniu 
uczestniczące konie straciły średnio 6% masy 

ciała. Ze względu na jeszcze bardziej precyzyjne 
podejście do programu ćwiczeń, konie, które 

uczestniczyły w drugim badaniu (okres 4 
miesięcy) straciło średnio 9,5% masy ciała.
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Zarządzanie
Odchudzanie powiedzie się tylko 

wtedy, gdy jasno określisz swoje cele
Aby Twój koń stracił na wadze, bardzo ważne jest, żeby zarządzanie całym planem było dobrze zorganizowane. Niezależnie od tego, czy masz 

konia w stajni przydomowej, czy w pensjonacie, ważne jest, aby wszyscy zaangażowani w opiekę nad Twoim koniem byli świadomi zasad 
dotyczących twojego konia. Nie będzie to dobrze funkcjonowało, jeśli zrobisz wszystko, co możesz, ale inni nie wezmą pod uwagę programu 

odchudzania twojego konia.

Zapobiegaj nudzie!

Z natury konie pasą się około 18 godzin dziennie, więc musisz zaoferować koniowi 
alternatywę. Podziel ilość paszy na tyle małych porcji dziennie, ile to praktycznie 
możliwe. Zalecamy 6 porcji. Z nich powinieneś podać największy posiłek późnym 
wieczorem.
Podział pokarmu na możliwie największą liczbę porcji jest niezbędny do utrzymania 
prawidłowego trawienia konia. Aby mieć pewność, że Twój koń może przeżuć jak 
najwięcej podczas programu odchudzania, możesz użyć spowalniających żłobów lub 
siatek z sianem. Dostępnych jest wiele rodzajów tego typu karmników, ale możesz także 
wykorzystać własną kreatywność: zrobić dziury w dużej beczce lub rozciągnąć siatkę do 
siana na paszy. Dowiedz się, co najbardziej odpowiada Twojemu koniowi i nie powoduje 
nudy i frustracji. Upewnij się, że powierzchnia pod paszą jest gładka i w żadnym 
wypadku nie z piasku. Podczas programu odchudzania Twój koń dosłownie zje każde 
źdźbło siana, nie zwracając uwagę na piasek - a zapiaszczenie może prowadzić do kolki. 
Jeśli nie masz utwardzonej lub gładkiej powierzchni, możesz na przykład umieścić 
gumowe maty pod paszą.

“Upewnij się, 
że Twój koń 

ma stały 
dostęp do 

świeżej, nie 
za zimnej 

wody. 
Bardzo 

zimna woda 
zwiększa 

ryzyko 
wystąpienia 

kolki.”

Dietetyk i weterynarz  
VeerleVandendriessche

Żadnych pastwisk!

Aby twój koń schudł, musisz wiedzieć, co je. Musisz 
kontrolować liczbę kalorii, jaką pobiera przez cały 
dzień. Jeśli twój koń ma wynik 7 lub wyższy w skali 
BCS,  ważne jest, aby na razie nie był wypuszczany na 
pastwisko. Dlaczego? Ponieważ tam nie kontrolujesz, 
co je. Niektóre konie zjedzą w ciągu godziny trawę, 
którą powinny jeść przez cały dzień.

Postawienie konia na pastwisku z krótką trawą także 
nie będzie dobrym wyjściem: badania wykazały, że 
krótka trawa zawiera znacznie więcej cukru niż długa 
trawa. Jeśli nie masz innej opcji, możesz rozważyć 
założenie koniowi kagańca i ograniczenie liczby 
godzin na takim pastwisku (maks. 4 godziny 
dziennie), aby ograniczyć spożycie kalorii -  ale tylko 
jeśli nie masz innej opcji.

Co jest dozwolone?

Czy zatem z tego wynika, że powinieneś trzymać 
swojego konia zamkniętego w stajni? Absolutnie nie! 
Trzymaj swojego konia na dworze, tak często i długo 
jak to tylko możliwe, ale na przykład, na piaszczystym 
wybiegu. Wraz z innymi końmi, Twój podopieczny 
zazna więcej ruchu, niż gdyby stał sam. Poza tym - 
samotny koń to nieszczęśliwy koń. Dodatkowo: żeby 
koń schudł, potrzebuje kontaktów społecznych, które 
będą odwracały jego uwagę od nieustającej chęci 
jedzenia.
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Lizawka solna
Umieść lizawki solne we wszystkich 
miejscach, w których będzie 
przebywał twój koń, zarówno na 
wybiegu, jak i w stajni. W ten 
sposób będzie mógł dostosować 
spożycie soli do własnych potrzeb. 
Upewnij się jednak, że dostarczasz 
mu  neutralny blok soli. Jeśli 
zawiesisz blok soli o konkretnym 
smaku, twój koń może zacząć lizać 
to tylko dlatego, że spodoba mu się 
dosmaczacz, a nie ze względu na 
zapotrzebowanie na sól. Koń 
spożyje zbyt dużo soli (i często 
również minerałów), co może mieć 
szkodliwe skutki. Przeczytaj uważnie 
etykietę. Tylko bloki soli, z samą solą, 
bez dodatków, są dozwolone.

S�ciółka
Nie używaj jadalnych ściółek, 
takich jak słoma. Z natury koń 
wtedy będzie jadł przez cały 
dzień. Jeśli słoma jest dostępna, 
zje ją. Stawiając konia na słomie, 
dostarczysz mu więcej kalorii niż 
jest to potrzebne, aby schudnąć. 
Ponadto, gdy Twój koń spożywa 
dużo słomy, wzrasta ryzyko 
wystąpienia kolki. Lepiej zatem 
jest użyć niejadalnej ściółki 
takiej jak wióry lub len.

Z� adnych zimowych 
derek 
Najpewniej przyzwyczaiłeś się do 
zimowego derkowania koni. Jeśli 
jednak chcesz, aby twój koń stracił na 
wadze, dobrze byłoby nie nakładać na 
niego derek (oczywiście, jeśli nie jest 
całkowicie golony). Żeby utrzymać 
ciepło, koń, który nie jest derkowany, 
zacznie spalać tłuszcz. Po jeździe 
możesz użyć derki osuszającej, aby 
Twój koń szybciej wysechł. Możesz też 
częściowo ogolić konia, aby szybciej 
wysychał po treningu.
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Aby schudnąć, musisz tymczasowo przekształcić bardzo dodatni bilans energetyczny w ujemny bilans energetyczny. Mówiąc wprost: twój koń musi 
zużywać więcej energii niż pobiera, ale nie powinno to odbywać się kosztem masy mięśniowej. Ćwiczenia są ważne, aby otyły koń musiał zużywać 
więcej energii niż pobiera, ale nie powinno to odbywać się kosztem masy mięśniowej. Trening jest potrzebny żeby naprawdę zacząć spalanie 
tłuszczu. Najlepszy sposób żeby osiągnąć cel, to indywidualne podejście  do twojego konia i sytuacji, radzą Carolien Munsters i Irene Tosi.

Metodą małych kroczków, postaramy się pomóc Ci zacząć. 
Uwaga: każda sytuacja jest inna. Kiedy mówimy o „normalnym ćwiczeniu” dla konia, będzie to się różnić u poszczególnych grup, w zależności od 
rasy i dyscypliny. Dla koni sportowych normalne ćwiczenia oznaczają coś zupełnie innego niż dla koni rekreacyjnych. Dla konia rekreacyjnego 
normalnym ćwiczeniem jest to, że oprócz codziennych godzin spędzonych na padoku będzie on regularnie chodził pod jeźdźcem. Normalne 
ćwiczenia, to obliczenia na podstawie indywidualnego konia, biorąc pod uwagę jego obecną i docelową wagę, środowisko i możliwe problemy 
zdrowotne lub związane z wiekiem.

Zawsze uważnie obserwuj konia i poproś o radę trenera, jeśli nie masz całkowitej pewności, że twój koń ma się dobrze. W tym przypadku nie chcesz 
prosić o zbyt wiele konia: zbyt duże wymagania mogą przyczynić się do kontuzji, a tym samym długiej rekonwalescencji.

Ćwiczenia
Spraw, by spalanie tłuszczu działało!
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Dr. Carolien Munsters
Fizjolog sportu

Dr. Carolien Munsters (PhD) oparła swoją pracę doktorancką na teorii psychologii 
sportu, w dziedzinie jeździectwa. Poprzez przełożenie wiedzy naukowej na praktykę,  
cały czas wspiera jeźdźców i trenerów, pomagając im uzyskiwać jak najlepsze 
rezultaty. Wraz ze swoją firmą Moxie Sport, pomogła już wielu jeźdźcom światowej 
klasy w analizie i/lub wsparciu, między innymi w igrzyskach olimpijskich w 2012 w 
Londynie oraz w 2016 w Rio de Janerio. Obecnie pomaga kilku drużynom w 
przygotowaniach do IO w Tokio. Ponadto, Carolien prowadzi kursy z zakresu fizjologii 
koni w jeździectwie, pracuje jako badacz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu w Utrechcie i jest naukowcem zajmującym się sportami konnymi (NOC * 
NSF).

Irene Tosi
Fizjolog sportu

Studiowała ona medycynę weterynaryjną na Uniwersytecie w Mediolanie 
(Włochy), a następnie specjalizowała się w badaniach fizjologicznych koni na 
Wydziale Medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie w Liège (Belgia)
Wykłada i nadzoruje studentów z zakresu fizjologii koni sportowych. 
Prowadzi również badania nad wpływem ćwiczeń na mięśnie w ciele konia.
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Krok 1

Oceń kondycję fizyczną swojego konia
Przede wszystkim ważne jest, aby wiedzieć, jaki jest obecny stan twojego konia. Jeśli twój koń w ogóle nie jest 
w treningu, to oczywiście jeszcze wiele można osiągnąć. Jeśli jednak trenujesz z koniem, to zadaj sobie pytanie: 
w jakim stopniu mój koń jest wytrenowany? Wyczucie jeźdźca a faktyczny poziom kondycji konia mogą się 
różnić. Czasami, jako jeźdźcowi, wydaje ci się, że ciężko pracujesz z koniem podczas sesji treningowej, ale w 
praktyce to głównie tylko Ty wylewasz z siebie siódme poty, podczas gdy tętno konia praktycznie nie wzrasta. 
Może się też zdarzyć na odwrót. Niektóre konie, z uszami skierowanymi do przodu, nadal będą szczęśliwie 
trenować z tętnem 180/190.

Test sprawnościowy
W pewnym momencie zaleca się przeprowadzenie testu sprawnościowego konia. Do podstawowego testu i 
pierwszego wskazania nie potrzebujesz eksperta, możesz zrobić to sam w prosty sposób. Jedyne, czego 
potrzebujesz, to pulsometr dla twojego konia.
Postępuj zgodnie ze schematem poniżej:

•  2 minuty stępa na lewą nogę
•  2 minuty stępa na prawą nogę
•  2 minuty kłusowania na lewą nogę
•  2 minuty kłusowania  na prawą nogę
•  2 minuty galopu na lewą nogę
•  2 minuty galopu na prawą nogę

Uwaga: nie pozwól swojemu koniowi stępować czy odpoczywać między kłusami i galopami.

Sprawne konie w kondycji powinny być w stanie wykonać ten podstawowy test, pozostając w granicach 
„normalnych” wartości (pod warunkiem, że są rozluźnione, ponieważ stres spowoduje wzrost częstości akcji 
serca). Podczas chodzenia tętno powinno wynosić od 60 do 75 uderzeń na minutę, podczas kłusowania od 90 
do 110, a podczas galopu od 100 do 120. Jeśli twój koń ma wyższe tętno lub nie może galopować przez 2 
minuty, to ma zły stan podstawowy.

Co jeśli nie mam pulsometru?
Jeśli nie masz czujnika tętna i nie możesz go pożyczyć, nadal warto wykonać ten test. Z praktyki wiemy, że 
galopowanie przez dwie minuty może być dość długie. Jeśli twój koń nie jest w stanie galopować przez dwie 
minuty, będziesz wiedział, że nie przejdzie testu sprawności.
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Możesz pobrać tą aplikację tutaj: www.equilab.horse 
Aplikacja dostępna dla IOS i Android.

Krok 2

Analizuj i monitoruj
Twój koń ma problem z ukończeniem testu lub jego tętno jest bardzo wysokie? Jeśli tak, to znaczy, że 
musisz zacząć poprawiać jego podstawowy stan. Tylko to pozwoli spalać mu większą ilość kalorii. Zbuduj 
swój program treningowy, dostosowując go do kondycji i stanu Twojego konia. Żeby tego dokonać, musisz 
wiedzieć, co robiłeś do tej pory. Dobrym pomysłem będzie na początku monitorowanie kilku sesji 
treningowych. Możesz na przykład śledzić czas za pomocą stopera. Sprawdź, jak długo chodzisz, kłusujesz 
i galopujesz. Aby uzyskać najlepsze wyniki, musisz znać odpowiednią intensywność tętna. Bez tych danych 
nie wiesz, ile wysiłku wymaga Twój koń, aby wykonać to ćwiczenie.

Krok 3

Określ swój cel
Aby uzyskać dobre wyniki, należy trenować konia od czterech do sześciu dni w tygodniu. Jeśli obecnie jeździsz na 
koniu tylko dwa dni w tygodniu,  to nie zaczynaj jeździć od razu sześć dni, ale buduj trudność treningu powoli. Jeśli 
koń jest zupełnie roztrenowany (młody koń lub koń, który nic nie zrobił przez długi czas), może upłynąć kilka 
miesięcy do nawet roku, zanim koń będzie mógł pracować sześć dni w tygodniu przez godzinę dziennie. Nie 
ustawiaj więc od razu zbyt wysokiej poprzeczki, ale zwiększaj intensywność treningu małymi krokami. Jeśli twój 
koń będzie naprawdę sprawny na danym poziomie, możesz poprosić o więcej.

Krok 4

Zacznij trenować
Jeśli znasz już poziom kondycji swojego konia i określiłeś swoje cele, ważne jest, aby dokładnie zaplanować 
sesje treningowe. Najpierw ustal częstotliwość, potem czas trwania i wreszcie intensywność.
Aby pomóc Ci w rozpoczęciu pracy, stworzyliśmy dwa różne schematy treningów na potrzeby tworzenia 
treningu. Jeden dla nieprzeszkolonego/ roztrenowanego konia i jeden dla koni, które przeszły test 
sprawnościowy. Na kolejnych stronach znajdziesz schematy szkoleń i wskazówki. Na podstawie testu 
sprawności wybierz schemat, który pasuje do twojego konia, przeczytaj porady Carolien Munsters i 
rozpocznij trening.

Czy wiedziałeś że....
Twój koń nie zawsze pracuje tak ciężko, jak Ty?
Podczas gdy Ty bardzo ciężko pracujesz na jeździe, pewnie myślisz, że Twój koń również - ale często wcale 
tak nie jest. Zmień zatem myślenie - to, że Ty się zmęczyłeś, nie oznacza, że Twój koń także wylewa siódme 
poty. Niektóre konie mogą być dobrze przygotowane do podstawowej pracy (patrz test sprawnościowy) i 
sprawiają wrażenie, że pracują naprawdę ciężko, podczas gdy niespecjalnie się wysilają. Jeśli nigdy nie 
zdawałeś sobie z tego sprawy, bardzo możliwe, że Twój koń nigdy ciężko nie pracował... :). W takiej sytuacji 
musisz rozważyć wprowadzenie mu bardziej intensywnego treningu od dwóch do trzech razy w tygodniu. 
Musisz także zdać sobie sprawę z tego, że twój koń nie potrzebuje więcej paszy, jeśli tak naprawdę nie 
pracuje ciężko.

„Miałam dobre doświadczenia z aplikacją Equilab 
podczas nadzoru. Aplikacja dokładnie rejestruje 
miejsce, w którym jeździsz, jak długo i na jakim 

kursie."
Żywieniowiec i weterynarz   

Veerle Vandendriessche
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Dobre przygotowanie treningu jest ważne, gdy twój koń do tej pory nie pracował w 
ogóle lub przez długi czas( na przykład wskutek przebytej kontuzji). 
Fizjolog Carolien Munsters radzi:

 

 

1. Zacznij od jazdy lub lonży 2 do 3 razy w tygodniu przez około 20 do 30 minut. Jeśli zdecydujesz 
się lonżować konia, niekoniecznie musisz używać różnych patentów. Uważnie obserwuj swojego 
konia. W przypadku niektórych koni  praca na lonży bez wypinaczy jest wystarczająco 
intensywna. Upewnij się jednak, że twój koń dobrze wykorzystuje szwoje ciało a nie tylko w 
kółko kłusuje. Jeśli jednak zauważysz, że Twój koń nie radzi sobie z własnym ciałem, możesz 
wprowadzić ułatwiające mu prace wodze pomocnicze.

2. Rozpocznij każdą sesję treningową rozgrzewką od 5 do 10 minut stępa a następnie krótkimi 
okresami (kilka minut) kłusowania, na przemian wracając do stępa po kilka chwil na złapanie 
oddechu.

3. W przypadku młodych koni lub koni roztrenowanych galopowanie uważa się za dość duży 
wysiłek. Na początku zatem powinieneś galopować konia przez około 30 sekund, powoli 
zwiększając częstotliwość powtórzeń galopu LUB czas jego trwania.

4. Pomiędzy sesjami treningowymi powinieneś zaplanować dni aktywnej regeneracji, którymi mogą 
być na przykład: czas na pastwisku lub padoku, praca na ziemi lub karuzela. W dniu 
rekonwalescencji Twój koń zdecydowanie nie powinien stać w miejscu przez cały dzień.

5. Nie śpiesz się z rozbudowaniem treningu. Jeśli koń nie był trenowany przez długi czas lub w 
ogóle nie był zajeżdżony może potrwać kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy, zanim będziesz 
mógł jeździć na nim od 4 do 5 razy w tygodniu przez 30 minut.

6. Upewnij się, że twój koń ma zapewnioną wystarczającą ilość swobodnego ruchu poza sesjami 
treningowymi. Umieść go, dla przykładu, na wybiegu z młodszymi lub bardziej aktywnymi końmi 
albo daj mu zabawki. Jeśli trenujesz konia przez godzinę, ale jest on unieruchomiony przez 
pozostałe 23 godziny, trening nie przyniesie żadnego efektu.

Aby pomóc w prawidłowym rozpoczęciu treningu, dr Carolien Munsters 
opracowała plan treningowy na pierwsze 4 tygodnie, jeśli ponownie wdrażasz 
konia w trening.

Wskazówka!
Ważne jest, aby koń 

cieszył się pracą. Upewnij 
się, że treningi są 

zróżnicowane. Jeśli to 
możliwe, jeździj konno i 
nie lonżuj za często. Od 
czasu do czasu używaj 
ćwiczeń cavaletti lub 

poproś kogoś o wspólny 
wyjazd w teren.

Schemat treningowy
Konie roztrenowane i młode
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Przykładowy program treningowy „koń roztrenowany”
opracowany przez Dr. Carolien Munsters
roztrenowany = koń który nie był użytkowany pod siodłem i jeżdżony przez ponad miesiąc
(<1 x na tydzień)

 Czy chcesz rozszerzyć program? Pamiętaj, aby powtarzać każdy trening co najmniej 2–3 razy, 
zanim zintensyfikujesz trening.
•Wybierz rodzaj treningu oraz określ, w jaki sposób chcesz go zintensyfikować; upewnij się, że 
robisz LUB,  a nie "I" i "I" (tzn. czasami dodajesz dodatkowy interwał do sekcji kłusa, więc 
przechodzisz do kłusa 5 x 2 min, a dopiero 2-3 sesje treningowe później, na przykład, wydłużasz 
czas trwania sekcji galopu do 4 x 40 sekund galopu). Małe kroki są tutaj niezbędne.
•Następnie sesje różnią się czasem trwania i częstotliwością. Na przykład 4 x 2 min kłus = 
łącznie 8 min kłus. Kolejny bardziej intensywny trening może wynosić 5 x 2 min kłusa (łącznie 10 
min kłusa) lub, jeśli chcesz poćwiczyć więcej wytrzymałości, po prostu przejdź do 3 x 3 min kłusa 
(łącznie 9 minut). Oba treningi mogą być dobrą kontynuacją programu treningowego, w 
zależności od konia i tego, co najlepiej pasuje w danym momencie.
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Porady treningowe
Utrata wagi ze sprawnym koniem

Jeśli twój koń jest już sprawny (nie ma problemów z testem sprawnościowym i może z łatwością wykonać 
60 minut podstawowego treningu 4 razy w tygodniu), ważne jest, aby zapewnić zwiększenie procesu 
spalania tłuszczu. Trening wytrzymałościowy jest nadal dobrą podstawą. Musisz jednak dodać trening 
siłowy. Dodanie jedynie dodatkowego dystansu nie pomoże koniowi stracić wagi: nie spali on żadnych 
dodatkowych kalorii.

Zaleca się wykonanie 3 treningów wytrzymałościowych trwających 1 lub czasem 1,5 godziny tygodniowo 
(na przykład podczas terenów), w tym wystarczającej ilości galopu (co najmniej 4 minuty na 60 minut 
treningu). Ponadto uwzględnij i dodaj od 2 do 3 bardziej intensywnych sesji treningowych. Te treningi mogą 
trwać krócej, ale muszą być bardziej wyczerpujące.

Ważne jest, aby koń cieszył się pracą. Upewnij się, że treningi są zróżnicowane. 
Jeśli to możliwe, jeździj konno i nie lonżuj za często. Od czasu do czasu używaj 

ćwiczeń cavaletti lub poproś kogoś o wspólny wyjazd w teren.

Porady dla intensywnego treningu

• Rób wiele przejść. Jedź kilka kroków naprzód a 
następnie kilka kroków w tył. Zrób sporo przejść w 
bardzo krótkim czasie: od galopu do stępa, od stępa 
do galopu. Jeśli twój koń nie umie jeszcze tego 
zrobić, możesz robić przejścia ze stępa do kłusa lub 
z kłusa do galopu. Wyrób te przejścia przez 30 do 
60 sekund naprzemiennie z powtórkami stępa lub 
kłusa trwającymi od 1 do 2 minut. Powtórz to 
ćwiczenie 3 do 4 razy.

• Jeździj cavaletti w kłusie lub galopie. Tutaj znowu 
wprowadź ćwiczenie minimum 4 x 30 sekund na 
przemian z 1-2 minutami odpoczynku w stępie lub 
kłusie.

• Ustaw kilka małych przeszkód na prostej linii: dla 
przykładu 3 - 4 na skok-wyskok, albo dwa niskie 
skoki co 2-3 foule- powtórzyć to kilka razy w ciągu 
jednego treningu.

• Podczas terenu, jedź przez 1-2 minut w dobrym 
galopie. Proszę, zapamiętaj: nie jedź tak szybko, jak 
to możliwe. Powinien to być kontrolowany i równy 
galop. Następnie pozwól swojemu koniowi trochę 
odetchnąć. Powtórz to ćwiczenie 1 - 2 razy.

• Trening pod górę. Naprawdę nie potrzebujesz 
rzeczywistych wzniesień, aby wykonać trening pod 
górę. Równie dobrze, możesz znaleźć w okolicy 
stajni mostek/ wiadukt. Powinieneś wykonać 
ćwiczenie kilka razy (4-6). Możesz spokojnie 
wykonać to ćwiczenie przy rozstępowaniu konia.

Wskazówka!
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„Zmieniła się z letargicznego powolnego 
leniucha w sprawnego, żwawego konia.”

Doświadczenie właścicieli 

""Tina stała się zła i porywcza, tylko 
żeby zdobyć jedzenie"

Monique Haaijer: „Zasadniczo od momentu, kiedy ją dostałam, 
Tina zawsze była trochę za gruba. Zawsze była na pastwisku i oprócz 
tego otrzymywała dodatkowe porcje paszy. Widziałam inne konie 
drzemiące i relaksujące się, podczas gdy Tina cały czas jadła. Jeśli ma 
szansę, jej głowa jest „przyklejona” do podłoża przez cały dzień ”.

Jedzenie
„Pierwszą zmianą było usunięcie Tiny z pastwiska. Zbadaliśmy ją i 
odkryliśmy, że cierpi na insulinooporność, więc trawa tylko jej 
szkodziła. Przetestowaliśmy sianokiszonkę i dokładnie zważyliśmy 
wszystkie porcje. Tina zdecydowanie nie była zadowolona, że z dnia 
na dzień otrzymała mniej jedzenia. Stała się naprawdę zła. Gdybym 
minęła ją z jedzeniem, ugryzłaby mnie, żeby je zdobyć. Kiedy stajenni  
przychodzili, by ją nakarmić, atakowała nawet ich. Była naprawdę 
okropna. Pomyślałam wtedy: „Biedne zwierzę, co ja ci robię?”. Jej 
zachowanie stało się naprawdę ekstremalne. Dlatego po wielu 
konsultacjach nieznacznie zwiększyliśmy ilość paszy. Jej zachowanie 
poprawiło się, ale nadal była rozzłoszczona. Uwielbiam jazdę w 
terenie, ale w w okresie odchudzania było to bardzo trudne: Tina 
robiła wszystko, żeby tylko dostać się na trawę."

Szczęśliwy, szczupły koń
„Złe zachowanie utrzymywało się mniej więcej cztery miesiące, ale 
jestem naprawdę szczęśliwa, że wytrwałam. Z okrutnej klaczy Tina 
zmieniła się w szczęśliwego, sprawnego konia. Jestem zachwycona! 
Nigdy przedtem nie była taka. Nadal ma obsesję na punkcie jedzenia, 
ale nie jest już taka bezwzględna w jego zdobywaniu. Jest 
zdecydowanie szczęśliwsza. Przed programem odchudzania była 
powolnym koniem, ale teraz jest wysportowana i od czasu do czasu 
widzę, jak biega i wygina się na wybiegu. Nadal musimy zwracać 
szczególną uwagę na jej dietę: Tina kocha jeść. Cały czas ważymy 
siano. Ale tak musi być. Jestem tak bardzo szczęśliwa, że wytrwałam 
w programie odchudzania mojego konia. ”
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Jeśli chcesz, aby twój koń schudł, najważniejsze jest stworzenie ujemnego bilansu energetycznego. 
Innymi słowy: twój koń musi zużywać więcej energii niż pobiera. Jeśli chcesz, aby tak się stało, 
musisz dokładnie wiedzieć, ile kalorii musi spożyć Twój koń, aby osiągnąć określony deficyt kalorii. 
Vandendriessche, chirurg weterynarii koni i dietetyk, udziela porad.

Liczba kalorii, jaką może spożyć Twój koń, jest zależna od różnych czynników, takich jak rasa, wiek, 
trening i poziom ruchu konia na wybiegu. Twój koń otrzymuje najwięcej energii i kalorii z paszy 
objętościowej: trawy, siana lub sianokiszonki. Od 70 do 100% paszy objętościowej jest podstawą 
diety konia. Błonnik jest bardzo ważny, żeby Twój koń pozostał zdrowy! Każdy koń powinien 
spożywać paszę objętościową w ilości co najmniej 1,5% jego masy ciała dziennie. Oznacza to, że 
dorosły koń o masie 600 kg potrzebuje ponad 10 kg siana dziennie.

Żywienie
Wiedza na temat tego, co je 

Twój koń

Wskazówka!
Poddaj paszę 

objętościową dokładniej analizie składnikowej.
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Sprawdź zęby koni
przed rozpoczęciem programu 

odchudzania.
Tylko przy dobrym stanie 

uzębienia koń będzie w stanie 
optymalnie przyjmować pasze.
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Veerle Vandendriessche
Dietetyk i weterynarz (Diplomate ECVCN)

Jej tytuł Diplomate of European College of Veterinary i 
Comparative Nutrition (ECVCN) pokazuje, że jest jedną ze 
światowej klasy dietetyczek. Veerle specjalizuje się w koniach i 
zwierzętach domowych i jest jednym z 36 europejskich 
„dyplomantów”, z których tylko dwóch zajmuje się karmieniem 
koni w pełnym wymiarze godzin.

Ogranicz ilość paszy
Większość koni, które muszą schudnąć, pobiera zbyt dużo pokarmu. Zasadą ogólną dla koni, które 
muszą schudnąć, jest: w pierwszej kolejności ograniczyć ilość paszy do 1,5 kg suchej masy na 100 
kg masy ciała. Sucha masa to część paszy, która pozostaje po usunięciu całej wilgoci.

Ważne jest, aby znać wartości zawarte w  paszy dla konia. W związku z tym zawartość suchej masy 
różni się znacznie w zależności od produktu paszowego. Na przykład,  trawa ma średnią zawartość 
suchej masy od 20 do 25%, sianokiszonka średnio od 60 do 70%, a siano od 80 do 90%.

Ponadto zawartość cukru w paszy może również znacznie się różnić. Ogólnie rzecz biorąc, 
najlepsze jest siano o długich łodygach. Często jest to siano późno zbierane: nie oznacza to 
drugiego lub pierwszego pokosu, mowa  tu o sytuacji, w której pozwala się trawie rosnąć przez 
bardzo długi czas. W niektórych przypadkach nazywa się to również trawą poskręcaną.
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Wskazówka!
Pamiętaj - zawsze zważ ilość zadawanej paszy!

Jak dużo paszy objętościowej może zjeść mój koń?
Na podstawie średnich wartości dzienna porada dotycząca paszy jest następująca:

Uwaga: aby uzyskać najlepszą poradę, należy znać wartości własnej paszy objętościowej. Zalecamy 
przeprowadzenie analizy paszy. W ten sposób możesz również ustalić, czy Twój koń będzie potrzebować 
dodatków paszowych.

Masa ciała
Zalecane maksymalne 
spożycie suchej masy 

Trawa (23% 
suchej masy)

Sianokiszonka(67
% suchej masy Siano (88% suchej masy)

100 kg 1,5 kg 6,5 kg 2,2 kg 1,7 kg

200 kg 3 kg 13 kg 4,5 kg 3,4 kg

300 kg 4,5 kg 19,6 kg 6,7 kg 5,1 kg

400 kg 6 kg 26,1 kg 9 kg 6,8 kg

500 kg 7,5 kg 32,6 kg 11,2 kg 8,5 kg

600 kg 9 kg 39,1 kg 13,4 kg 10,2 kg

Podziel pasze na około 6 porcji/ dzień. W ten sposób zapobiegniesz nudzie u konia. 
Podaj największą ilość wieczorem, ponieważ twój koń nic nie dostanie do następnego 
ranka. Nie możesz nakarmić swojego konia 6 razy dziennie? Zobacz, co możesz zrobić, 
żeby proporcjonalnie rozdzielić paszę do godzin między posiłkami. Nigdy nie zostawiaj 
konia bez dostępu do paszy na dłużej niż 6 godzin.

Mierząc konia co tydzień, będziesz mieć wiarygodne informacje na temat jego utraty 
wagi. Kiedy Twój koń traci od 0,5% do 1% masy ciała na tydzień, jesteś na dobrej 
drodze.

Nie możesz ruszyć na przód?
Twój koń jest kapryśny lub wyjątkowo leniwy podczas treningu? Pamiętaj, że to minie! 
W pewnym momencie twój koń uzyska odpowiednią energię. Jego ciało jest 
przystosowane do wytwarzania energii z tak zwanych cukrów prostych. Chwilę to trwa, 
zanim jego ciało przyzwyczai się do pozyskiwania energii z innych miejsc. Skutkiem 
tego może być spadek energii lub właśnie... humorki.
Jeśli natomiast spadki energii będą utrzymywać się dłużej niż miesiąc, skontaktuj się z 
weterynarzem.
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Tydzień Numer tygodnia Ilość paszy objętościowej Dodatki do paszy

0 (start)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Zapisz w tabeli, ile dokładnie jedzenia otrzymuje Twój koń!
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Dodatki paszowe
Suplement o niskiej zawartości białka

Jest jeszcze jeden powód, dla którego ważne jest, aby znać wartość odżywczą paszy objętościowej. 
Koń biorący udział w programie odchudzania potrzebuje odpowiedniej ilości białek. Jeśli analiza pasz 
objętościowych wykaże, że mają one niską zawartość białka, ważne jest, aby uzupełnić braki. Wynik 
analizy paszy wyraźnie wskazuje, czy zawartość białka jest niewystarczająca dla konia, który musi 
schudnąć.

Pavo InShape
Pavo InShape został opracowany specjalnie dla koni, 

które muszą schudnąć. Jest bogaty w białko i zawiera 

wszystkie wymagane witaminy i minerały. Dzięki temu 

możesz mieć pewność, że Twój koń otrzyma 

wszystko, czego potrzebuje. 

Przeczytaj więcej o Pavo InShape na stronie 26.

Pavo Vital
Jeśli analiza paszy wykazała, że zawiera ona 

wystarczającą ilość białka dla konia będącego na 

diecie, nadal konieczne jest dostarczenie mu 

dodatkowych witamin, minerałów i pierwiastków 

śladowych. W takim przypadku weź pod uwagę 

równoważnik witamin i minerałów Pavo Vital.

Smakołyki
Małe przysmaki pomiędzy posiłkami to rzeczy, 

na które naprawdę musisz uważać. Być może 

jesteś przyzwyczajony do ich dawania. Jednak 

wszystkie one zawierają kalorie, które lepiej 

jest podać koniowi w postaci paszy 

objętościowej, ponieważ pozwoli to walczyć z 

nudą u konia. Jeśli naprawdę nie możesz się 

oprzeć w dawaniu smakołyków swojemu 

koniowi, rozważ Pavo Healthy Treats.
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Różnorodność
Jeśli chcesz zaoferować swojemu 
koniowi różnorodność w swojej 
dawce, Pavo SpeediBeet jest dobrą 
alternatywą. Zawiera niewiele kalorii, 
ale naprawdę wypełnia żołądek. Po 
posiłku Pavo SpeediBeet twój koń 
będzie zadowolony przez długi czas i 
nie będzie od razu szukał pokarmu.

Alternatywa
Zamiast siana możesz włożyć trochę  

Pavo HayChunks do siatki na siano dla 

swojego konia. HayChunks to zdrowe 

smakołyki dla koni na bazie trawy i 

innego cennego włókna. Konie spędzają 

więcej czasu jedząc HayChunks w 

porównaniu do jedzenia normalnego 

siana. Pavo HayChunks może być 

również używany jako przekąska.

“Paszę, a raczej dodatek do paszy objętościowej 
należy dokładnie zważyć. W tym przypadku miarka 

nie zawsze jest równa kilogramowi.
Aby dokładnie wiedzieć, ile dajesz, musisz ważyć. 

Podziel Pavo InShape lub Pavo Vital na 2 do 4 porcji 
dziennie. ”

Dietetyk i weterynarz
  Veerle Vandendriessche

Chcesz wiedzieć więcej na temat tych 
produktów? Odwiedź naszą stronę Pavo.
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Pavo
Inshape
Zapobiegaj utracie mięśni 
podczas programu odchudzania

Jedzenie jest jednym z trzech filarów programu Pavo InShape. Kiedy 
próbujesz zmusić konia do utraty wagi, ważne jest - tak jak u ludzi - 
zapobieganie zanikowi mięśni. Gdy twój koń będzie ćwiczyć więcej, 
mięśnie zostaną uruchomione. Dodatkowe białko jest potrzebne, 
aby pomóc mięśniom odzyskać siły po treningu i po to, by 
zapobiegać wykorzystywaniu tkanki mięśniowej jako zastępczego 
źródła energii, co spowoduje zanik mięśni. Można to porównać z 
koktajlem proteinowym, który ludzie biorą, gdy nagle zaczynamy 
ćwiczyć więcej. Dzięki  dodatków Pavo InShape do paszy 
objętościowej, twój koń dostanie wszystko, czego potrzebuje.

Optymalne wsparcie dla całego 
programu Pavo InShape
Pavo InShape to całkowicie witaminizowane musli z naturalnymi 
przeciwutleniaczami, opracowane specjalnie w celu optymalnego 
wsparcia koni podczas programu odchudzania. Oprócz unikalnego 
wysokiej jakości białka (metioniny), które wspomaga spalanie 
tłuszczu, Pavo InShape zawiera również bardzo dużą ilość białka, 
aby pomóc mięśniom zregenerować się po wysiłku i zapobiec ich 
zanikowi. Co więcej, dzięki Pavo InShape, zapewnisz swojemu 
koniowi dzienną dawkę wymaganych witamin, minerałów i 
pierwiastków śladowych, . Pavo InShape jest wolny od zbóż. W 
rezultacie poziomy cukru, skrobi i kalorii są bardzo niskie. Kiedy 
walczysz z nadwagą, ważne jest, aby twój koń nie otrzymał 
dodatkowej energii. Ponadto niski poziom cukru i skrobi będzie 
wspierać konie z insulinoopornością, co często jest spowodowane 
nadwagą.

Ważne informacje

- produkt ten jest częścią całego programu Pavo InShape,
- optymalne wsparcie organizmu podczas procesu odchudzania,
- metionina jako wysokiej jakości białko, wspierające spalanie tłuszczu,
- bardzo wysoka zawartość białka w celu przyspieszenia regeneracji
mięśni i zapobiegania ich zanikowi,
- uzupełnienie dziennej porcji witamin, minerałów i pierwiastków
śladowych dzięki dodatkowi Pavo Vital,
- bez zbóż,
- niska zawartość cukru i skrobi,
- bardzo niska zawartość energii.

Dawkowanie

- dla koni i kucy w trakcie procesu odchudzania
- dla koni i kucy biorących udział w Programie Pavo

InShape

Porada żywieniowa

-jako dodatek do paszy objętościowej podawaj 150g produktu na
100kg masy ciała.
-dla kuca 300kg / 450g dziennie
-dla konia 600kg / 900g dziennie
Jedna pełna miarka Pavo zawiera około 830 gramów produktu.

• Dzienne podanie: 150 gr/100kg
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Dlaczego to robię?
Dlaczego robię?
Z doświadczenia wiemy, że prędzej czy później przyjdzie taki moment, w 
którym będziesz chciał się poddać. Twój koń jest wściekły, nie możesz 
"jechać do przodu" podczas treningu lub masz już dość ważenia 
wszystkiego i mówienia wszystkim, aby przestali podawać Twojemu 
koniowi dodatkowe smakołyki. Dlatego czasem warto się zatrzymać i 
zastanowić, dlaczego właściwie zacząłeś program odchudzania.

Korzyści
Jakie są korzyści z utrzymania Twojego konia w dobrej 
kondycji?

• Twój koń będzie miał więcej energii i będzie pełen humoru.
• Dobre wyniki krwi
• Będziesz mógł cieszyć się dłuższym i szczęśliwszym życiem ze
swoim koniem.

Wiedz, że nie jesteś sam. Wielu 
właścicieli koni ma trudności z ich 

odchudzeniem.

„Kiedy próbujesz odchudzić 
konia, ważne jest, aby 
zapobiegać zanikowi mięśni. 
Potrzebne jest dodatkowe 
białko, aby pomóc mięśniom 
zregenerować się po wysiłku i 
zapobiec wykorzystaniu tkanki 
mięśniowej jako zastępczego 
źródła energii, co spowoduje 
zanik mięśni.

Dietetyk i weterynarz
  Veerle Vandendriessche

Podziel się swoim 
doświadczeniem!
Czasami może pomóc dzielenie się doświadczeniami lub 
wymiana wskazówek. Z tego powodu stworzyliśmy 
specjalny program grupy Pavo InShape na Facebooku. 
Możesz dołączyć do grupy (bezpłatnie) i dzielić się 
trudnościami i wskazówkami oraz korzystać z 
doświadczeń innych!

Facebook/Pavo InShape 
Program



www.pavoinshape.net

Veerle Vandendriessche

Dietetyk i weterynarz

Rob Krabbenborg

Doradca dietetyczny

Ragne Verhoeven

Doradca dietetyczny

Porady żywieniowe
Nie wiesz jak poradzić sobie z żywieniem swojego konia? Musi 
schudnąć lub przybrać na wadze? Nie krępuj się, napisz do nas!
Mail to: info@pavo.net

Or call: +31(0)485-490700

Lub odezwij się do polskich doradców:
E-mail: biuro@ntb24.pl

Telefon: 609539199

Zrzeczenie się
To jest publikacja Pavo. Kopiowanie artykułów w całości lub części jest dozwolone tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie Pavo. Chociaż Pavo dołożył wszelkich starań do, aby niniejsza 
publikacja online była rzetelna i prawidłowo opracowana, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i / lub niedoskonałości w magazynie.




