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LJddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Poradnika Jeźdźca i Hodowcy - Jeździectwo 2000. 

Zamiarem naszym jest publikowanie rocznika, który poruszałby tematy związane z praktycznymi 

nowościami i aktualymi problemami w zakresie wybranego tematu przewodniego. W roku 2000 

jest nim jeździectwo wyczynowe. Ponieważ wszelkie nowości zanim trafię do użytku codziennego 

testowane są w warunkach ekstremalnych, dlatego też i my na wstępie prezentujemy Państwu to, 

co stosowane jest obecnie w wyczynowym jeździectwie mając nadzieję, że w niedługim czasie 

będzie stosowane powszechnie w hodowli i rekreacji.

Zamieszczone tutaj artykuły dotyczą m.in. żywienia konia wyczynowego, jego odnowy biolog

icznej i wspomagania. Pragniemy podkreślić, że jeździectwo w niczym nie różni się od innych 

dyscyplin sportu, a wręcz jest trudniejsze ponieważ mamy do czynienia z dwoma organizmami; 

zawodnika - jeźdźca i zawodnika - konia. Ponadto zgodnie z przepisami FEI w wypadku tego 

drugiego, stosowana jest w testach antydopingowych żelazna zasada opcji zerowej. Nie ułatwia ona 

pracy, ani trenerowi ani zawodnikowi, jak również całej armii ludzi odpowiedzialnych za przygo

towanie tej pary do zawodów.

Rozmawiając z Nelsonem Pessoa, zaraz po zdobyciu przez jego syna Rodrigo tytułu Mistrza 

Świata, spytałam go jak sobie radzą ze stresem przedstartowym - usłyszałam odpowiedź ;

“Jeżeli wiem że na treningu zrobiliśmy wszystko co było zaplanowane, że konie są pod dobrą 

opieką weterynaryjną i stajenną, że zapewniliśmy im bezpieczny transport na zawody, to pozostaje 

tylko wystartować i walczyć”. Wypowiedź ta daje właściwy obraz pracy stajni wyczynowej, 

w której na sukces pracuje zespół; sponsor, trener, jeździec, koń, lekarz weterynarii, żywieniowiec, 

luzak, kierowca.

Do grona ludzi tworzących sukces na zawodach należy dodać naukowców, którzy poszukują 

nowych metod żywienia, wspomagania i trenowania koni. Poprosiliśmy pracowników naukowych 

polskich placówek badawczych, aby zechcieli podzielić się z Państwem aktualnym stanem wiedzy 

na powyższe tematy, prezentując je w Poradniku.

Tematy, które planujemy poruszyć w latach następnych to m.in. rekreacja jeździecka, hodowla, 

jeździectwo dzieci i młodzieży. Temat roku 2001 w dużym stopniu zależeć będzie od Państwa, 

Waszych sugestii i życzeń.

Zapraszamy do lektury i prosimy o opinie i pytania.

Anna Bober



lek. wet. Adam Jan Wąsowski
specjalista chorób koni 

lekarz FEI/EV, CV, MCPTv 
SZPITAL KONI SŁUŻEWIEC

Przedstawione w tym poradniku preparaty mineralno- 
-^itaminowe oraz pielęgnacyjne przeznaczone dla koni 
hodowlanych, sportowych i wyścigowych wyprodukowane sq 
w większości z naturalnych składników takich jak: wyciągi z ryb 
dorszowatych, produkty przemysłu zbożowego, cukrowniczego, 
mleczarskiego, olejarskiego i wzbogacone o dodatki związków 
mineralnych, witamin i aminokwasów egzogennych.

Ich składniki dobrano uwzględniając wzajemne 
zależności i możliwości interakcji między nimi, co zapewnia 

ich dobrą przyswajalność i optymalne działania oraz uwzględnia 
zróżnicowane zapotrzebowanie koni sportowych, wyścigowych 
i hodowlanych na poszczególne składniki pokarmowe. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że mikroelementy zawarte w wielu 
preparatach występują w postaci związków chelatynowych 
i siarczanów, co gwarantuje ich pełną przyswajalność.

Wiele z nich uwzględnia zapotrzebowanie związane 
z niedoborami występującymi w paszach podstawowych. 
Wszystkie posiadają opinię Katedry Farmakologii i Toksykologii 
Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie i są 
dopuszczone do sprzedaży przez Departament Weterynarii 
Ministerstwa Rolnictwa. Żaden z produktów nie widnieje na liście 
dopingowej F.E.I. i angielskiego Jockej Club.

Zachęcam zatem użytkowników i właścicieli koni, 
aby zwracali uwagę czy preparaty, które chcq stosować 
posiadają „polski atest". Zachęcam też do korzystania z konsul
tacji weterynaryjnej lekarzy, a szczególnie specjalistów chorób koni 
będących konsultantami Agencji Jeździeckiej Anna i Artur Bober.



»

Istniejąca od 10 lat Agencja Jeździecka A.A. Bober 
stara się być pomocną wszystkim, którzy związani są 
z największym, czworonożnym przyjacielem człowieka - 
koniem. W latach 1990-96 -byliśmy właścicielami 
sklepów jeździeckich w: Bogusławicach, Książu, 
Warszawie - ul.Kozielska (LEGIA) , Ochabach, Starej 
Miłosnej- (Legia). Obecnie działamy jako hurtownia 
sprzętu jeździeckiego i środków odnowy biologicznej dla 
koni z siedzibą w Ochabach Wielkich koło Skoczowa,
gdzie prowadzimy również sprzedaż detaliczną.

Wprowadziliśmy do sportu jeździeckiego pojęcia: 
odnowa biologiczna konia, preparaty wspomagające w 
treningu i zawodach, nowoczesne żywienie koni i trening 
psychologiczny zawodników

W Polsce naszymi partnerami są: byli i aktualni 
lekarze weterynarii Kadry Narodowej - specjaliści chorób 
koni, naukowcy od żywienia, psychologii sportu i treningu 
sportowego. Opracowujemy programy wspomagania 
i odnowy biologicznej dla koni sportowych 
i wyścigowych przy współpracy z naukowcami 
z Zakładu Hodowli Koni oraz Katedry Farmakologii 
i Toksykologii - SGGW Warszawa, Katedra Hodowli 
Koni AR Wrocław, Wojskowego Instytutu Higieny 
i Epidemiologii i lekarzmi Szpitala Koni na Służewcu.

BOBER AGENCJA JEŹDZIECKA
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9
tel. 0-33/ 853 10 84, tel./fax: 0-33/ 853 14 74

• PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

JASZKOWO - Centrum Hipiki Antoni Chłopowski
63-112 Brodnica, Jaszkowo 16, tel. 0-61 / 28 37 556

KRAKÓW - "Karino" s.c. Janina Pętlak, Tatiana Pętlak
30-149 Kraków, ul. Balicka 18, tel. 0-12/ 423 85 02

POZNAŃ - Salon "Pegaz" Wszystko dla konia. K. Bogajewicz
60-415 Poznań, ul. Lutycka 34, tel. 0-61/ 848 95 82

SOPOT - "Hippo - Sport", Krzysztof Rafalak
81-745 Sopot, ul. Polna 15, tel.fax: 0-58/ 55 00 417

WARSZAWA - "Stajnia", Beata i Grzegorz Wróblewscy
00-625 Warszawa, ul. Polna 28, tel. 0-22/ 825 86 37

• DYSTRYBUTOR ŚRODKÓW ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Reprezentujemy sprawdzone firmy zagraniczne 
działające w jeździectwie i ich właścicieli: Rodrigo 
i Nelson Pessoa, Aerborn, BHB (Lincoln, Radiol, Super 
Codlivine), Biofarmab, Concept, Fly Away, Jacaru, 
Hartog, L'année Hippique, Meku, Mountain Horse, 
N.E.W., Velvet, Vitamex, Wendals Herbs, Samy, Savic.

Wysokość naszego sponsoringu dla reprezentacji 
narodowych wg. danych Polskiego Zwigzku Jeździeckiego 
wynosiła w latach 1987 - 1999: 18.000 zł, a dla klubów 
i zawodników indywidualnych wg. raportów finansowych 
Agencji Jeździeckie/ - 20.000 zł.

Zawodnicy oraz reprezentacje, z którym współ
pracujemy i którzy stosują zalecane przez nas produkty 
co roku zdobywajq medale na Mistrzostwach Polski 
i Mistrzostwach Europy (Grzegorz Kubiak, Anna Bienias, 
Marek Modelewski, Małgorzata Morsztyn, Marcin 
Konarski, Łukasz Jończyk, Paweł Warszawski, Andrzej 
Głoskowski, Reprezentacja Polski w wkkw i woltyżerce).

Wszyskich miłośników jeździectwa w Polsce 
zapraszamy do odwiedzenia naszych przedstawicieli 

handlowych oraz do korzystania z pomocy 
współpracujących z nami lekarzy weterynarii.

WARSZAWA - "Wet-Farma", lek. wet. M. Ochmańska- Hecold
02-639 Warszawa, ul. Karwińska 19,, tel. 0-22/ 844 97 47 

KLESZCZOWA - Lecznica Werterynaryjna, lek. wet. Anita Krysztofiak
42-436 Pilica, Kleszczowa 98 , tel. 0-32/ 673 72 66

WARSZAWA - lek. wet. Adam Wąsowski - tel. 0-90 27 86 63
GLIWICE - lek. wet. Paweł Golonka - tel. 0-601 94 05 77
KLESZCZOWA - lek. wet. Anita Krysztofiak - tel. 0-602 39 86 39
WARSZAWA - lek. wet. Anna Smelczyńska - tel. 0-601 35 00 90
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energia w żywieniu koni wyczynowych
Jr Jacek tojek, doc dr Szczepan Chrzanowski

Na wiedzę o żywieniu koni wy
ścigowych i sportowych, o ich 
potrzebach pokarmowych, na two
rzenie programów żywienia składa 
się wiedza o żywieniu innych grup 
zwierząt, sportowców - lekkoatletów 
jak i doświadczenia samych trene
rów. Przy czym żywienie koni wy
ścigowych jest wiele bardziej skomp
likowane niż innych rodzajów koni 
z powodu stresów i obciążeń jakim 
są poddawane w procesie treningu 
oraz konieczności utrzymania opty
malnego stanu zdrowia w okresie 

treningu i startów. Niestety, wciąż 
niewiele wiadomo o optymalnych 
potrzebach pokarmowych koni. 

wielkości odpasu, proporcją pasz 
objętościowych do treściwych itd. 
Jednym słowem konie muszą być 
traktowane i żywione indywidualnie 
- jak sportowcy - lekkoatleci. 
Różnica tkwi w tym, że ludzie są 
w stanie sprecyzować swoje potrze
by, a konie nie. Poznanie ich w celu 
wydobycia z konia maksimum 
jego możliwości wymaga wiele 
czasu oraz cierpliwego, świadomego 
swojej wiedzy trenera.

Energia wydatkowana przez 
konia w wyścigu w pełnej szybkości 
jest 78 razy większa niż ta wyma
gana przy stępie. To wskazuje na 
wagę jaką ma dostarczanie odpo- 

znanym jeszcze zagadnieniem jest 
wiedza, jak czynniki żywieniowe 
mogą zostać wykorzystane do 
zwiększenia możliwości przeno
szenia tlenu i jego wykorzystania 
w trakcie wyścigu. W końcu brak 
dostępności energii i tlenu mogą być 
przyczyną kiepskiej dzielności konia.

Każdy z typów pracy wykony
wanej przez konia, czy to pocią
gowego, rekreacyjnego, sportowego 
czy wyścigowego da się sprowadzić 
do wykorzystania przez organizm 
zwierzęcia energii zawartej w zwią
zkach chemicznych paszy na me
chaniczną energię skurczu mięśnia.

Ponieważ konie nie są w stanie

Naukowe podstawy tej dziedziny 
hipologii nie są jeszcze zbyt rozbu
dowane.

Zęby sprawę skomplikować, 
każdy koń stanowi indywiduum jeśli 
i łzie o sprawy związane ze żłobem. 
Różnią się między sobą np. lubie
niem lub nie lubieniem niektórych 
pokarmów, czasem spożywania 
posiłków, określanymi preferowany
mi odnośnie poziomu żywienia, 

wiedniej ilości energii koniom wy
ścigowym i wyczynowym.

Maksymalny wysiłek konia 
wyścigowego trwa 1- 3 min. trwania 
gonitwy. Musi to pociągać za sobą 
maksymalną dostępność i wykorzy
stanie energii w krótkim czasie. 
Konstruowanie dawki ma na celu 
wykorzystanie w maksymalnym stop
niu dostępności energii zawartej 
w paszy. Interesującym, a nie rozpo- 

pobierać paszy w trakcie wykonywa
nia pracy, energia potrzebna do jej 
wykonania musi być wcześniej zgro
madzona w organizmie w celu 
późniejszego wykorzystania. Orga
nizm magazynuje energię w różnej 
formie.

W mięśniach energia groma
dzone jest w postaci:

- glikogenu mięśniowego, którego 
źródłem jest glukoza lub skrobia,



- trójglicerydów pochodzących ze 
związków tłuszczowych paszy,

Poza mięśniami 
w postaci: 
tkanki tłuszczowej 
glikogenu zawartego 

w wątrobie.

Jaka część energii wykorzysty
wanej podczas pracy pochodzić 
będzie z wymienionych wyżej źródeł 
zależy od takich czynników, jak: 
szybkość i czas wykonywanej pracy, 
rodzaju paszy, stanu wytrenowania 
konia, budowa mięśnia (proporcja 
włókien mięśniowych), wiek konia.

Wartość energetyczna pasz 
zależy od: 
strawności ich składników

- (węglowodanów, białek, tłusz
czów, włókna)

procentu energii absorbowanej 
poprzez różne produkty koń
cowe trawienia składników 
paszy (glukoza, aminokwasy, 
długołańcuchowe kwasy tłusz
czowe, iotne kwasy tłuszczowe)

- efektywności wykorzystania 
energii paszy w pokrywaniu 
potrzeb konia.

Wartość energetyczną paszy 
wyraża się zwykle w megadżulach 
(MJ) energii strawnej. Dawniej takim 
powszechnie używanym miernikiem 
była jednostka owsiana. Energia 
strawna to ta część energii zawartej 
w paszy, która jest wchłaniana przez 
konia. Na całkowite zapotrze
bowanie konia na energię strawną 
składa się zapotrzebowanie na 
energię bytową (dla koni o masie 
ciała 500 kg wynosi około 65 MJ 
energii strawnej dziennie) i na 
energię niezbędną do wykonania 
pracy (całkowite zapotrzebowanie 
na energ ię konia o masie 500 kg 
pracującego lekko wynosi około 
85 MJ, pracującego ze średnią inten
sywnością - 100 MJ i dla konia 
ciężko pracującego - 1 30 MJ energii 
strawnej dziennie).

Najważniejszym źródłami energii 
wykorzystywanymi przez konia są:

- skrobia
- tłuszcze

■ 1 ■>

- białko
- włókno pokarmowe

SKROBIA

Skrobia jest węglowodan« 
składającym się z wielu cząstecz! 
glukozy. Jest podstawowym skl, 
dnikiem ziaren zbóż, stanowił 
50 - 70% ich suchej masy. Najwię! 
szą zawartością skrobi wśród ziaJ 

zbóż charakteryzuje się ziarr 
kukurydzy. Jest to uniwersalne żród1 
energii dla koni wyczynowyd 
W organizmie konia końcowym pr< 
duktem enzymatycznego rozkłac 
skrobii jest glukoza. Proces te 
zachodzi w jelicie cienkim, skę 
glukoza wchłaniana jest do krwi- 
obiegu. Teraz glukoza może 
wykorzystana do różnych celów:

rżenia ATP, wysokoenergetycznej 
związku magazynującego i uwo
niającego energię na poziomi 
komórkowym,

2. do magazynowania energ
w postaci glikogenu mięśniowe 
glikogenu wątroby lub tłuszczu ci-

2



Glikogen mięśniowy jest 
ważnym substratem do produkcji 
energii w czasie wysiłku. Jak już 
wspomniano wyżej, glikogen może 
być magazynowany w wątrobie, 
gdzie podczas wysiłku wykorzysty

wany jest do produkcji i uwalniania 
Jglukozy do krwi. Utrzymanie 

/¡t poziomu glukozy we krwi w czasie 
pracy jest wymogiem bardzo 

K(ważnym, ponieważ glukoza jest 
,rr jedynym substratem energetycznym 
jjldostępnym dla centralnego układu 
<c|nerwowego. Hipoglikemia (niedosta
teczny poziom glukozy w krwi) jest 
3Cpotencjalnq przyczyną zmęczenia 
tękonia wyczynowego. Skrobia jest 
k dobrym źródłem energetycznym do 

syntezy glikogenu, ponieważ jej 
^rozkład powoduje wzrost poziomu 

zarówno glukozy jak i insuliny - dwu 
najważniejszych czynników wpływa- 

Mjqcych na syntezę glikogenu. Istnieje 
jednak limit zawartości skrobii jaka 
może być zawarta w dawce pokar

mi mowej koni wyczynowego. Zbyt 
wysoki poziom żywienia skrobią 

rg w czasie pojedynczego odpasu 
gCspowoduje zaburzenia w jej trawie
nnie i wchłanianiu. Niestrawiona 

skrobia przechodzić będzie do dal
szego odcinka przewodu pokar
mowego - jelita grubego. Tutaj nad
mierny rozwój szczepów bakterii 
które normalnie stanowią niewielką 

część populacji flory jelitowej 
spowodują wzrost zawartości 
jednego z ich metabolitów - kwasu 
mlekowego. Spowoduje to po
drażnienie ściany jelit a także 
obniży poziom pH w jelicie grubym 
gdzie normalnie panuje środowisko 
zasadowe. Będzie to skutko
wało zabiciem innych, bardziej 
wrażliwych na zmianę warunków 
bytowania bakterii i wydzielaniem 
endotoksyn do krwioobiegu. 
Kombinacja tych dwu czynników 

może prowadzić do wystąpienia 
kolki lub ochwatu.

TtUSZCZ

Tłuszcz jest mniej uniwersalnym 
źródłem energetycznym niż skrobia, 
gdyż może być spalany jedynie 
w warunkach tlenowych by służyć za 
źródło energii lub być maga
zynowanym w postaci tłuszczu ciała. 
Kwasy tłuszczowe nie mogą być 
przekształcone w glukozę lub być 
wykorzystane do syntezy glikogenu. 
Z wielu powodów jest to jednak bar
dzo użyteczny substrat energetyczny. 
Konie wyczynowe w intensywnym 
treningu mają bardzo wysokie 
dzienne zapotrzebowanie na energię 
strawną. Bardzo często takie konie 
nie są w stanie spożyć zwiększonej 
ilości paszy by pokryć swoje potrze
by energetyczne. Możemy jednak 
temu zaradzić „kondensując" 
energię w dziennej dawce pokar
mowej tak, by nie zmuszać konia do 
zjadania dużej ilości karmy. Możemy 
to zrobić dodając do dawki olej 
roślinny. Najczęściej dodaje się do 
paszy dla koni olej kukurydziany lub 
sojowy. Oleje takie zawierają trzy 
razy więcej energii strawnej niż 
owies i 2.5 razy więcej niż ziarno 
kukurydzy. Oleje roślinne dodawane 
do paszy w niewielkiej ilości są bard
zo dobrze trawione przez konie 
(ponad 90% strawności) a w dodatku 
nie powodują zaburzeń we florze 
bakteryjnej jelita grubego co może 
być skutkiem skarmiania skrobii. 
Pasze treściwe dla koni wyczy
nowych mogą zawierać do 5% 
tłuszczu jednakże można zwiększyć 
jego poziom do 10% jednak należy 
to robić stopniowo. Większa ilość 
tłuszczu w dawkach dla koni 
wyczynowych nie jest zalecana 
ponieważ może niekorzystnie 
wpływać na gromadzenie glikogenu 
w mięśniach i wątrobie. Pamiętajmy 
o tym, że koń nie ma woreczka 
żółciowego. Przy zbyt wysokim 
poziomie tłuszczu w paszy możemy 
narazić konia na depresję straw
ności. Jest jeszcze inny aspekt 

uzupełniania końskiej diety w tłusz
cze. Istnieją dane mówiące, że 
dodatek tłuszczy ma uspokajające 
działanie na nerwowe konie, których 
nie brak w stajniach wyścigowych. 
Efekt ten przypisuje się lecytynie 
zawartej w olejach. Cholina która 
jest składnikiem lecytyny jest 
składową acetylocholiny, neurotrans- 
mitera wydzielanego na zakończe
niach neuronów układu przywspół- 
czulnego - substancji uczestniczącej 
w przekazywaniu bodźców ko
mórkom różnych tkanek, w tym 
mięśniom. Powoduje on zwolnienie 
częstości skurczów serca i zmniejsze
nie ich siły, zwiększa przepływ krwi 
przez naczynia wieńcowe oraz 
rozszerza naczynia mięśni szkiele-

BIAŁKO

Jeśli zapotrzebowanie na białko 
konia wyczynowego zostanie 
przekroczone w jego dawce pokar
mowej, nadmiar białka może być 
wykorzystany jako źródło energii. 
Aminokwasy pochodzące z nad
miernej ilości białka są rozkładane 
w wątrobie. Wynikiem tego jest wy
dalanie azotu w postaci amoniaku 
oraz powstawanie węglowych 
„szkieletów", które mogą być utleni
ane w celu wytwarzania ATP, glukozy 
lub tłuszczu.

Należy unikać nadmiaru białka 
w dawkach dla koni wyczynowych 
ponieważ:

1. wraz ze wzrostem pobierania 
białka wzrasta zapotrzebowanie 
konia na wodę;

2. we krwi wzrasta poziom 
mocznika prowadzący do zwięk
szonego przenikania mocznika do 
przewodu pokarmowego, co może 
zwiększać ryzyko zaburzeń trawien
nych jak enterotoksemia;

3. wzrost poziomu amoniaku we 
krwi powoduje szereg problemów 
jak podrażnienie nerwowe i zabu- 
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rżenia w metabolizmie węglo
wodanów;

4. zwiększone wydalanie amo
niaku w moczu może także prowa
dzić do zaburzeń zdrowotnych ze 
strony układu oddechowego, ponie
waż wzrasta poziom amoniaku 
w atmosferze stajni.

WŁÓKNO POKARMOWE

Rola włókna jako źródła energii 
jest często niedoceniana w żywieniu 
koni, należy jednak pamiętać, że to 
właśnie ono jest podstawowym skła
dnikiem dawki pokarmowej konia 
wyczynowego. Z chemicznego punk
tu widzenia włókno należy przecież 
do grupy węglowodanów, podobnie 
jak skrobia czy glukoza. Jeśli 
w dawce dla konia ciężko pracu
jącego wykorzystuje się poprawnie 
dostępne źródła energii, zawartość 
włókna może w niej wynosić co 
najmniej 50%. Koń ma dobrze 
rozwinięty przewód pokarmowy, 
który jest siedliskiem miliardów bak
terii i pierwotniaków zdolnych do 
rozkładu dużych ilości włókna paszy. 
Końcowym produktem fermentacji 
włókna sq lotne kwasy tłuszczowe. 
Mogą one stanowić 1/3 energii 
absorbowanej przez konia z paszy. 
Mogą być one wykorzystywane jako 
źródło energii w ciągu całego dnia, 
ponieważ procesy fermentacji 
włókna zachodzą jeszcze długo po 
odpasie. Zachowanie odpowie
dniego poziomu włókna w dawce 
jest niezbędne dla zdrowia konia 
i prawidłowego funkcjonowania jego 
przewodu pokarmowego. Udział 
siana w dziennej dawce powinien 
wynosić co najmniej 1% masy ciała. 
Zalecane jest stosowanie pasze o 
włóknie wysokiej jakości to jest 
takiego, które łatwo ulega fermen
tacji w przewodzie pokarmowym 
konia. Niedługo do rutyny będzie 
należało oznaczanie składu jakoś
ciowego włókna pokarmowego 
w paszach podobnie, jak dziś ozna

cza się skład aminokwasowy białka. 
Wynikać to będzie z konieczności 
poznania właściwości dietetycznych, 
regulacyjnych, ochronnych i stymula- 
cyjnych poszczególnych składników 
włókna. Dobrym źródłem włókna jest 
młode siano z traw, susz z lucerny, 
jak również suszone wysłodki bura
czane, które zawierają wysoki pro
cent łatwo fermentującego włókna 
zaś zawartość energii strawnej jest 
w nich zbliżona do ziarna owsa.

PODSUMOWANIE

Dawka pokarmowa konia 
wyczynowego powinna zawierać 
zróżnicowane źródła energii. 
Zróżnicowanie to powinno dotyczyć 
także składu paszy treściwej, zawier
ającej ziarna różnych zbóż, w tym 
kukurydzy. Przy układaniu dawki dla 
koni przygotowywanych do intensy- 
wnej pracy która wymaga dużej
podaży łatwo dostępnej 
energii, należy zastę
pować część ziarna 
skoncentrowaną paszą 
uzupełniającą, przez
naczoną specjalnie do 
tego rodzaju użytko
wości.

unikać skarmiania nad
miaru skrobii, gdyż 
grozi to kolką, ochwa
tem a także mięśnio- 
chwatem. Zbyt duży 
udział tłuszczu w daw
ce może powodować 
zaburzenia w maga
zynowaniu glikogenu 
zaś zbyt wysoki poziom 
białka - problemy ze 
zwiększonym wydala
niem amoniaku. Dawka 
musi zawierać odpo
wiedni poziom włókna, 
by zapewnić prawi
dłowe funkcjonowanie 
przewodu pokarmo
wego. Odpowiednia 

proporcja różnych źródeł energ 
w dawce pokarmowej dla koni 
wyczynowego zabezpieczy go prze, 
problemami związanymi z żywię 
niem i pozwoli na wykorzystani 
substratów energetycznych w czasi 
wysiłku w sposób najbardziej efę

doc. dr hab. Szczepa
Chrzanowsl

dr Jacek Łoje 
Autorzy artykuk $ 

pracownikami naukowym
Zakładu Hodowli Kor

Wydziału Zootechnicznej
SGGW - Warszaw
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Dlaczego LUCERNA:
•Dobrej jakości siano z lucerny zawiera więcej łatwo przyswajalnej energii, 

białka, wapnia i karotenu (średnio 20-25% substancji azotowych, 60% wapnia 
i 500% karotenu) niż suszone w tych samych warunkach siano z większości traw.

•Białko Wśród pasz roślinnych białko lucerny charakteryzuje się dobrq wartością 
biologiczną (wysoka zawartość lizyny). Jest to właściwość szczególnie istotna 
w przypadku żywienia koni młodych, rosnących oraz w intensywnym treningu sportowym 
lub wyścigowym.

•Witaminy. Lucerna zawiera witaminy A, D, E w ilości wyższej niż potrzeby konia, 
a także odpowiedni poziom witamin z grupy B.

• Lucerna w postaci zielonki jak i siana stanowi najlepsze źródło witaminy E niezbędnej 
do prawidłowej pracy mięśni zwłaszcza dlatego, że niski jej poziom występuje w owsie.

• Składniki mineralne. Lucerna zawiera wszystkie niezbędne dla koni związki mineralne 
w wystarczającej ilości z wyjątkiem fosforu dla koni rosnących.

• Selen. Lucerna ma go dużo nawet na glebach niedoborowych, w związku z tym u koni 
żywionych zielonką lub sianem z lucerny dodatki mogą być potrzebne tylko dla źrebiąt.

•Wysokiej jakości włókno stanowi balast niezbędny dla prawidłowej pracy przewodu 
pokarmowego i jest w dużym stopniu wykorzystywane jako źródło energii.

Dlaczego susz z lucerny:
•Ten sposób konserwacji ogranicza do minimum straty spowodowane okruszaniem się 

najbardziej wartościowych części roślin - listków.
•Lucerna suszona na pokosach już po pierwszej dobie traci do 50% karotenu 

(prowitaminy A). Straty białka i energii przy suszeniu tradycyjnym mogą dochodzić 
nawet do 60-70%.

• Susz z lucerny zawiera kilka razy więcej witaminy E i karotenu niż lucerna suszona na 
słońcu.

• Inaczej niż karoten zachowuje się witamina D, której więcej znajduje się w sianie 
suszonym na słońcu niż w suszu.

•Skarmianie suszu stymuluje rozkład celulozy przez mikroflorę przewodu 
pokarmowego co powiększa zasób dostępnej energii.

• Ze względów dietetycznych dla koni najlepszy jest susz w formie sieczki.
• Wprowadzony w Lucerne-Mix owies w fazie dojrzałości mlecznej oraz 

koniczyna aleksandryjska uzupełniają energię i zmniejszają zawartość 
białka. Dodatek olejów roślinnych i melasy poprawiają smakowitość paszy 
i przeciwdziałają pyleniu.

Jak stosować susz z lucerny Hartog Lucerna-Mix
• Dla wszystkich grup koni jako uzupełnienie białka, włókna, witamin i soli 

mineralnych w dawkach 1-2 kg dodatku do dawki podstawowej 
składającej się z siana i paszy treściwej.

• W dawkach 4 - 6 kg wówczas gdy susz z lucerny zastępuje siano w żywieniu koni. 
W 4 kg suszu z lucerny znajduje się taka sama ilość energii strawnej jak 
w 6 kg średniej jakości siana łąkowego. Stosowanie suszu z lucerny 
pozwala na skoncentrowanie dawki przy zachowaniu niezbędnej 
ilości związków mineralnych, witamin oraz włókna.

• Minimalna ilość siana łąkowego w dawce dziennej dla koni powinna 
wynosić 1 kg na 100 kg masy ciała.

Przy zastąpieniu siana łąkowego Lucerną-Mix 
należy stosować następujące dawki dzienne :

1) źrebięta - tyle Lucerne-Mix ile chce zjeść 5) konie wyścigowe w sezonie 4-6 kg

2) klacze źrebne 5-6 kg 6) konie wyścigowe poza sezonem 3-4 kg

3) klacze 4-5 kg 7) konie w treningu sportowym do 6 kg

4) ogiery 4-6 kg 8) konie rekreacyjne do 4 kg



CIhartog

ść energetyczna 13.5 MJ

HARTOG ENERGY-GRAIN MIX
• Energy Grain-Mix to mieszanka składająca z się z 6 składników (głównie 

ziaren zbóż): rozdrobnionego czarnego owsa, płatków kukurydzianych 
i jęczmiennych, prażonej pszenicy i siemienia lnianego, kiełków pszenicy, 
olei roślinnych oraz związków mineralnych i witamin.

•Ziarna zbóż są bogate w łatwo dostępną energię zgromadzoną w postaci 
skrobi. Mają jednak niewielką zawartość białka a także lizyny. Posiadają mało 
wapnia a dużo fosforu, jednak w znacznej części w postaci słabo 
przyswajalnych fitynianów.

Składniki Hartog Energy Grain-Mix
i ich właściwości:

•Czarny owies - ma wyższą wartość energetyczną w porównaniu 
do naszego ziarna.

• Kukurydza - najwyższa wartość energetyczna spośród wszystkich zbóż. 
Białko ma mało lizyny i tryptofanu. Zalecana do zbilansowania mieszanek pod 
względem energetycznym. Wymaga uzupełnienia związków azotowych 
i mineralnych w mieszance w której skład wchodzi.

•Jęczmień - pośrednia wartość energetyczna i zawartość białka między 
owsem a kukurydzą. Zarówno jęczmień jak i kukurydza to zboża twarde. 
Płatkowanie powoduje, że są lepiej pobierane przez konie. W pewnym 
stopniu mają też lepszą strawność niż całe ziarno.

• Pszenica - wysoka wartość energetyczna (zbliżona do kukurydzy). 
Prażenie powoduje przejście skrobi w dekstryny co zwiększa smakowitość 
i właściwości dietetyczne.

• Kiełki pszenicy ■ pasza o korzystnym działaniu dietetycznym, bogata 
w białko i witaminę E.

• Prażone siemię lniane - jest cennym dodatkiem energii oraz ma działanie 
dietetyczne.

• Ze względu na to, że konie w intensywnym treningu sportowym i wyścigowym 
mają bardzo duże zapotrzebowanie na energię, dodatek olei roślinnych 
jest bardzo cenny.

• Składniki mieszanki uzupełniają się wzajemnie tak pod względem wartości 
odżywczej (wartość energetyczna, zawartość związków azotowych) jaki 
i działania dietetycznego.

Dawkowanie Hartog Lucerna-Mix
i Hartog Energy Grain-Mix
- Dla wszystkich grup koni jako dodatek energii, białka i związków mineralnych 

w dawkach od 1 do 2 kg do pasz tradycyjnych.

9
' zastąpieniu mieszanką Hartog Energy Grain-Mix oraz siana suszem 
tog Lucerna-Mix należy stosować następujące dawki dzienne:

ruPy koni

Ijery______ _______________
—-icze 

icze źrebne
sbięta powyżej 1 miesiąca

,g nie wyścigowe w sezonie_

•^nie wyścigowe poza sezonem

_J>ie w treningu sportowym

nie rekreacyjne

Lucerna-Mix

4-6 kg

4- 5 kg

5- 6 kg 

3/4 dawki

4-6 kg

3-4 kg 

do 6 kg 

do 4 kg

2-3 kg

1/4 dawki

3-4 kg

1-2 kg

3-4 kg

Energy Grain-Mix

2-3 kg

2-3 kg
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LUCERNA-MIX

ANALIZA PASZY:

HARTOG LUCERNE Mix: susz z lucerny 

z postaci sieczki, susz z owsa zbieranego w 

fazie dojrzałości mlecznej, susz z koniczyny 

aleksandryjskiej.

Surowe białko 152 g

Surowe włókno 321 g

Surowy popiół 109 g

Dodatek melasy 5-10%

MINERAŁY:

(8/ 100g)

Wapń 1,6

Fosfor 0,28

Sód 0,08

Potas 2,10

Chlor 0,46

Magnez 0,30

PIERWIASTKI ŚLADOWE

Siarka
Żelazo

Cynk

Mangan
Miedź

Kobalt

Selen

Molibden

Nikiel

Fluor

(mg/ kg)

2000 

250

22

33

9

0,1

0,3

0,6

1,6
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WITAMINY

(mg/ kg)

Witamina A

(karoten b) 100

Witamina D 260

Witamina E 110

Witamina K 8,7

Witamina BI 3,5

Witamina B2 17

Witamina B3 30

Witamina B6 8

Witamina H

(biotyna) 0,35

Niacyna 46

Kwas foliowy 3

Cholina 1600

Betaina 4800

AMINOKWASY

Ig/ kgl

Lizyna 7,6

Metionina 2,4

Metionina

+ cystyna 4,7

Tryptofan 2,9

Treonina 7,1

Clycine + seryna 15,4

Leucyna 12,1

Izoleucyna 7,4
Wolina 9,4
Histydyna 3,4

Arginina 7,3
Fenyloalanina

+ tyrozyna 13,8

Anna Bienias

HARTOG jest światowym liderem produkcji pasz 
dla koni sportowych i wyścigowych.

WYNIKI TYCH ZAWODNIKÓW I ICH KONI 
ŚWIADCZĄ O ZALETACH 

LUCERNA-MIX I ENERGY GRAIN-MIX:

HODOWLA:

SKOKI:

UJEŻDŻENIE: 

WKKW:

WYŚCIGI:

ENERGY GRAIN-M
ANALIZA PASZY:

HARTOG ENERGY GRAIN-Mix : roa 

niony czarny owies, płatki kukurydj 

i jęczmienne, prażona pszeniaca i $| 
lniane, kiełki pszenicy, olej roślinny, 

oraz związki mineralne i witaminy.

Surowe białko 11%

Surowy tłuszcz 6%

Surowe włókno 6%

Surowy popiół 6%

MINERAŁY:

Wapń 0,85%

Fosfor 0,60%

Potas 0,50%

Magnez 0,35%

WITAMINY

Witamina A 12 500 j.m,

Witamina D3 1 500 ¡.m./l

Witamina E 200 mg/kg

Witamina BI 12,6 mg/kg

Witamina B2 12,6 mg/kg

Witamina B3 25 mg/kg

Witamina B5 45 mg/kg

Witamina B6 1,4 mg/kg

Witamina B12 25 mg/kg

Witamina C 13 mg/kg

Stadnina Zangersheide, p. Leon Melchior, Belgia
Stadnina Hendrix Baarlo, Holandia
Stadnina Koni Żółkiewka, Polska
i inne stadniny w Belgii, Holandii, Anglii, Francji
i Środkowego wschodu

Rodrigo Pessoa, Brazylia
Ludger Beerbaum, Niemcy
Franke Sloothaak, Niemcy
Jos Lansink, Holandia
Jan Tops, Holandia 
Grzegorz Kubiak, Polska 
Andrzej Głoskowski, Polska 
Łukasz Jończyk, Polska

Anky van Grunsven, Holandia
Anna Bienias, Polska

Reprezentacja Polski Juniorów,
Reprezentacja Niemiec,
Marcin Konarski,
Paweł Warszawski.
Konie wyścigowe Polskiej Korporacji Inwestycyjnej, 
Konie wyścigowe z Królewskiej Stajni, Jordania, 
Królewskie Stajnie Wyścigowe Abu Dhabi, 
Królewskie Stajnie Wyścigowe Emiraty Arabskie.

Kwas foliowy 

Biotyna 

Cholina

Miedź

5 mg/kg

1,2 mg/kg

300 mg/kg

24 mg/kg

Przeciwutleniacze: butylohydroksytoluen 

/ Ethoxyquine

Dodatki:

Melasa 1,5%

Oleje roślinne 2,5%

Grzegorz Kubiak



^korzystanie przemysłowych mieszanek paszowych w żywieniu koni 
j jacek Łojek, doc dr Szczepan Chrzanowski

Zdajemy sobie sprawę, że zas
tosowanie przemysłowych mieszanek 

aszowych w żywieniu koni nie jest 
jeszcze u nas powszechne, jednak w 
profesjonalnych stajniach dla koni 
sportowych i wyścigowych używa się 
ich stosunkowo często. Proponujemy 
Państwu cykl artykułów wprowadza
jących w zagadnienie zastosowania 
przemysłowych mieszanek paszo
wych w żywieniu koni, przede wszy
stkim koni wyczynowych - wyści
gowych i sportowych, gdzie ich za
stosowanie jest najbardziej rozpow
szechnione. Prezentujemy różno
rodne aspekty ich zastosowania, ich 

wady i zalety oraz nowoczesne tech
nologie produkcji. Decyzja co do ich 
wykorzystania w żywieniu należy do 
Państwa.

WYKORZYSTANIE 
PRZEMYSŁOWYCH MIESZANEK 
PASZOWYCH W ŻYWIENIU KONI

Podstawową rolą mieszanek pa
szowych jako paszy treściwej 
w żywieniu koni jest dostarczanie 
zbilansowanego zestawu wszystkich 
składników pokarmowych. W skład 
mieszanek wchodzą najczęściej ziar
na zbóż w szerokim zestawie, ziarna

roślin oleistych (len), śruty poekstrak
cyjne, uboczne produkty przemysłu 
zbożowego, piwnego i spirytu
sowego, susz z traw i lucerny, 
dodatki mineralne i witaminowe. 
Przemysłowe mieszanki paszowe to 
wieloskładnikowe mieszaniny roz
drobnionych surowców w formie syp
kiej lub aglomerowanej. Mogą być 
pełnodawkowe, zapewniając pokry
cie 100 % dziennego zapotrze
bowania konia na składniki pokar
mowe, albo wymagają uzupełniania 
innymi paszami przede wszystkim 
sianem - źródłem długiego włókna 
lub pastwiskiem, co producent pre

9



cyzuje na etykiecie. Oczywiste jest, 
że w skład dziennej dawki powinna 
wchodzić jeszcze woda i sól kuchen
na (np. w formie lizawki).

Korzyści z wykorzystywania 
przemysłowych mieszanek pas
zowych w żywieniu koni

- Pokrycie potrzeb pokar
mowych konia przy pomocy szerok
iego, wszechstronnego zestawu 
składników o uzupełniających się 
właściwościach.

- O ile korzystamy z produktów 
renomowanych firm możemy spo
dziewać się paszy wysokiej jakości - 
stabilnego składu, stałego poziomu 
jakości składników, wysokiego stan
dardu technicznego konkretnej 
postaci mieszanki.

- Skład mieszanki oparty jest o 
potrzeby pokarmowe przeciętnego 
konia w danej grupie żywieniowej 
w zwigzku z tym istnieje małe nie
bezpieczeństwo wystąpienia scho
rzeń powodowanych błędami 
w żywieniu.

- Wygodna forma wykorzysta
nia. Obrządzający konia ma tylko 
jedno źródło zadawania paszy. Nie 
musi codziennie mieszać różnych 
komponentów dawki pokarmowej 
albo, „jak drzewiej bywało", 
dosypywać do miarki owsa łyżeczkę 
dodatku każdemu z koni w stajni. 
Karmienie mieszankami ewidentnie 
zmniejsza pracochłonność obsługi co 
ma konkretny wydźwięk ekonom
iczny w postaci niższych kosztów 
robocizny przy obsłudze koni.

- Wygodne do składowania. 
Wymagają mniejszej powierzchni 
magazynowej niż np. pasze w 
formie sypkiej.

Ujemne strony wykorzystywania 
przemysłowych mieszanek pas
zowych w żywieniu koni

- Generalnie wyższa cena 
w przeliczeniu na kilogram paszy niż 
przy kupowaniu składników i ich 
mie-szaniu we własnym zakresie.

Przy kalkulowaniu opłacalności 

żywienia warto porównywać cenę 
kilograma mieszanki (po przelicze
niu ceny za worek lub torbę) z cena
mi za kg odpowiednich mieszanek 
innych producentów. Niektóre 
wytwórnie pakują do worków 
mniejszą ilość paszy przez co uzy
skują większą cenę za kilogram 
mieszanki przy tej samej cenie za 
worek co inni producenci. Warto też 
zwracać uwagę na cenę za jednostkę 
poszczególnych składników pokar
mowych (energii, białka) deklaro
wanych w mieszance.

- Często niedostateczna jest 
informacja o składzie mieszanki na 
etykiecie, zwłaszcza o poziomie 
energii. Należy unikać kupowania 
mieszanek, na których producent nie 
podaje składników wchodzących 
w skład mieszanki.

- Ponieważ mieszanki operują 
standardowym składem mogą wys
tępować trudności w zindywiduali
zowaniu żywienia w przypadku 
konkretnych koni. Producenci starają 
się zniwelować tę trudność pro
dukując specjalistyczne mieszanki 
pod kątem potrzeb wąskich grup 
żywieniowych koni np. konie wyś
cigowe, ogiery w sezonie rozpło
dowym itd.

- Mogą zawierać komponenty, 
które nie nadają się do skarmiania 
koni w postaci osobnej paszy np. 
łuski nasion bawełny lub słoneczni
ka. Nie są to atrakcyjne dla koni 
składniki jeśliby zadawać je w formie 
bezpośredniej, jednak jako kompo
nenty wchodzą w skład wielu 
mieszanek komercyjnych.

- Kupujący nie ma niestety 
możliwości ocenić jakości skład
ników mieszanki a może być ona 
zróżnicowana nawet w różnych par
tiach tej samej paszy pochodzącej 
z tego samego źródła co może 
wpływać na dzielność konia. Zdarza 
się tak zwłaszcza u tych producen
tów, którzy nastawieni są na wypro
dukowanie mieszanki pokrywającej 

deklarowane potrzeby koni przy ¡. 
najniższej cenie. Stosują oni do pr 
dukcji tanie komponenty, mniejs 
uwagę przykładając do staj 
i wysokiej jakości mieszanki , 
zwykle wiąże się z obniżeniem aj 
ści paszy a ten czynnik jest przeę 
decydujący w żywieniu koni zwłas 
cza wyczynowych.

- Biorąc pod uwagę poste 
skarmianej mieszanki (strukturę 
można się liczyć z problemami trav 
iennymi u tych koni, które szybl 
zjadają swoją porcję paszy i u tyo 
które z innych powodów niedostah 
cznie żują pokarm (nie pielę 
nowane zęby).

WNIOSKI

- Unikniesz ujemnych stro 
skarmiania mieszanek przem) 
słowych, jeśli będziesz stosowe 
mieszanki renomowanych firm pa> 
zowych, o bogatej w informac| 
etykiecie choć, niestety, musisz si 
liczyć z większymi wydatkami n 
żywienie swoich koni.

- Dobrą mieszankę paszowi 
można wyprodukować tylko z surow 
ców o dobrej jakości.

- Jeśli mieszanka przemysłowi 
ma porównywalną cenę za kg w sto 
sunku do kosztów podobnej dawł 
wykonanej „chałupniczo" z surow 
ców wyjściowych trzeba pamiętać 
że producent mógł tak tani towa 
uzyskać dwoma sposobami:

1. Może zachodzić podejrzenie 
że do sporządzenia mieszanki wyko i 
rzystał pasze, którymi konie norma! 
nie nie mogłyby być skarmiani 
z powodu ich niskiej wartości pokar 
mowej lub złych walorów smako' 
wych. Takie surowce są oczywiście 
tańsze, a problemy smakowe możne 
pokonać przez dodatek melas) 
a także sztucznych substancji sma 
kowych. Taki surowiec drugorzędne5 
jakości to kiepskiej jakości ziarnc 
zbóż, odpadki z przetwórstwa zbóż
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które nie nadają się do sprzedania 
¡ako 0^^' ziarno i inne odpady 
zmiatane z podłogi młyna 
■ inne. To jasne, że takich producen
tów nie jest wielu, jednak kupujący 
nie ma możliwości oceny jakości 
paszy czy też jej poszczególnych 
składników tym bardziej, że etykiety 
$q często bardzo skąpe w informac
je zwłaszcza o gwarantowanym 
składzie każdego wyprodukowanego 
worka mieszanki. Wiadomo, że kon
trola jakości produktu w małych 
wytwórniach jest zwykle słaba. 
Rozbudowane laboratoria mają za 
to duże, renomowane firmy.

2. Z powodu dużej ilości podsta
wowych składników zakupywanych 
do produkcji mieszanek ich produ
cent może je kupować po niższej, 
„hurtowej" cenie w porównaniu do 
właściciela stajni, „detalisty" 
kupującego paszę dla kilkunastu 
koni.

Skąd mieć pewność, która ewen
tualność zachodzi w naszym konkret
nym przypadku? Niestety, jeszcze 
raz należy się odwołać do renomy 
firmy produkującej mieszankę, a nie 
poddawać się magii okazyjnej ceny 
czy hałaśliwej reklamie. Ryzyko po
siadacza koni wyczynowych jest 
w tym przypadku zbyt duże, by 
narażać na perturbacje zdrowie 
i formę naszego sportowca kosztem 
wątpliwych oszczędności na jego 
żywieniu.

Używając w żywieniu 
mieszanek przemysłowych należy 
być pewnym, że są świeżo wypro
dukowane. Najbardziej racjonalne 

le$t zakupywanie tygodniowego 
zapasu. W trakcie przechowywania 
większość surowców, zwłaszcza 
ziarno, traci stopniowo swoją 
wartość paszową: spada zawartość 
białka, następuje całkowity lub częś

ciowy rozkład witamin. To właśnie 
rozkład witamin ogranicza czas, 
w którym surowiec i mieszanki pa

szowe zachowują pełna wartość. 
Procesy utleniania mogą powodo

wać, że po okresie 2 tygodni 
mieszanka może już nie zawierać 
deklarowanej na etykiecie zawartoś
ci składników pokarmowych.

RODZAJE, SKŁAD
I TECHNOLOGIA PRODUKCJI 

PRZEMYSŁOWYCH MIESZANEK 
PASZOWYCH DLA KONI

Mieszanki przemysłowe wystę
pują w dwu podstawowych formach:

SYPKIEJ
- produkowanej na bazie sie

czki i ziaren zbóż uzupełnionych 
dodatkami. Ich zaletą jest to, że cała 
dzienna dawka pokarmowa zada
wana jest z jednego worka. Zawie
rają zwykle do 50 % pasz objętoś
ciowych słomiastych w postaci siecz
ki. Mieszanki tego typu zapewniają 
pełne dzienne zapotrzebowanie 
konia na składniki pokarmowe 
w związku z czym, zadawanie siana 
lub zielonki nie jest już konieczne.

- produkowanej na bazie niek
tórych typów ziaren zbóż, produk
tów ubocznych przemysłu zbożo
wego, śrut poekstrakcyjnych z roślin 
oleistych uzupełnionych dodatkami. 
Mieszanki tego typu projektuje się 
zwykle do skarmiania wraz z sianem 
lub zielonką (pastwiskiem). Jej pod
stawą jest zwykle ziarno lub zestaw 
różnych gatunków ziaren zbóż. 
Najczęściej stosuje się ziarno owsa, 
jęczmienia, kukurydzy a także w nie
wielkiej ilości ziarno słonecznika. 
Ziarno jest w tych mieszankach 
zwykle śrutowane, gniecione, płatko
wane a także może być poddawane 
skomplikowanej obróbce technolo
gicznej.

- AGLOMEROWANEJ,
tj. granulatów lub brykietów 

produkowanych przy wykorzystaniu 
tych samych lub podobnych 
składników jednak poda-wanych do 
skarmiania w specyficznej formie 

zmniejszającej straty paszy w proce

sie produkcji i skarmiania.
Mieszanki przemysłowe za

wierają zwykle dodatek melasy, 
tłuszczów lub takich substancji 
scalających, jak bentonit.

Melasa dodawana w ilości 
1 - 2 % masy mieszanki, oprócz 
swojej roli żywieniowej jest sub
stancją scalającą, zmniejszającą 
pylistość i umożliwiającą równo
mierne rozprowadzenie witamin 
i substancji mineralnych dodawa
nych do paszy w niewielkich ilości
ach. Melasa powoduje „przykleje
nie" tych substancji do większych 
drobin paszy jak np. ziarna czy otrę
by zapobiegając ich oddzieleniu 
w worku lub jeszcze w procesie pro
dukcji. Dzięki swojej lepkości, 
melasa dodana do mieszanki 
rozwiązuje też problem pylistości 
paszy, a także czyni ją smaczniejszą 
dla konia. Ilość melasy nie jest przy 
tym na tyle duża, by z kolei 
upośledzać pobieranie karmy, 
co może mieć miejsce przy wysokiej 
zawartości tego składnika w paszy. 
Melasowaniu poddaje się mieszanki 
sypkie (także te zawierające ziarno 
płatkowane) a także granulowane.

Tłuszcze, a w tym przypadku 
konkretnie oleje roślinne dodaje się 
w ilości do 3% masy mieszanki. Ich 
działanie mechaniczne jest podobne 
jak w przypadku melasy - są sub
stancją wiążącą mieszanki, a do
datkowo dodają paszy połysku przez 
co wygląda bardziej atrakcyjnie dla 
klienta. Dodatek tłuszczu poprawia 
także smakowitość paszy.

Bentonit ma wyłącznie znacze
nie jako substancja wiążąco.

TECHNOLOGICZNA obróbka 
surowców do produkcji mieszanek.

Wartość odżywcza surowców 
używanych do produkcji mieszanek 
może ulegać zmianom z różnych 
przyczyn. Zmiany te mogą pro
wadzić do obniżenia jakości surow

przez długotrwałeców (np.
składowanie) jednak z drugiej stro
ny istnieje możliwość poddania 

11



1

surowców zabiegom, które mogq 
znacznie zwiększyć ich wartość 
odżywczg na drodze uszlachetniania 
lub uzdatniania. Zabiegi te majq na 
celu:
• Zmianę wymiarów czqstek dla 
poprawy ich strawności i wyko
rzystania.

• Zmianę gęstości paszy. Zagęsz
czanie stosuje się m.in. w celu 
uczynienia paszy wygodnej 
w obrocie i żywieniu

• Zmianę smakowitości paszy (np. 
przez dodanie melasy lub 
tłuszczu).

• Wzrost dostępności składników 
żywieniowych.

• Wśród surowców paszowych 
zdarzajq się takie, które oprócz 
wartościowych składników zawie- 
rajq także składniki toksyczne 
i tzw. czynniki antyżywieniowe 
ograniczajqce udział takich surow
ców w paszy mimo, że charak- 
teryzujq się wysokq wartościq 
pokarmowq. Zabiegi technolo
giczne stosowane przy produkcji 
nowoczesnych mieszanek usuwajq 
niepożqdane substancje.

• Eliminację lub obniżenie poziomu 
skażenia bakteriami lub grzybami 
(pleśnie).

• Poprawę warunków magazyno
wania poprzez zmniejszenie po
wierzchni składowania.

METODY PRZYGOTOWANIA 
SUROWCÓW DO PRODUKCJI 

MIESZANEK

Metody przygotowania surow
ców można podzielić na biologi
czne, chemiczne i fizyczne. W pro
dukcji mieszanek przemysłowych dla 
koni wykorzystuje się przede wszys
tkim metody tej trzeciej grupy.

Fizycznq obróbkę surowca 
można prowadzić następujqcymi 
metodami:

- mechanicznymi - np. czyszcze
nie, obłuskiwanie ziarna, dodawanie 

cieczy, śrutowanie i gniecenie ziar

na, aglomeracja (m.in. granu
lowanie, brykieto-wanie).

- termicznymi - np. suszenie, 
prażenie.

- metodami łqczqcymi obróbkę 
mechanicznq i termicznq - np. 
mikronizacja i płatkowanie, ekspan
dowanie.

Poniżej zaprezentowano nie
które z metod obróbki surowców 
stosowanych w produkcji przemy
słowych mieszanek paszowych:

• Granulowanie pasz jest formq 
aglomeracji ciśnieniowej przepro
wadzanej za pomocq specjalnych 
maszyn, w których rozdrobniona 
mieszanka surowców paszowych 
przetłaczana jest przez otwory 
w matrycy, w wyniku czego powstaje 
produkt w formie walca o średnicy 
od 2.4 do 15 mm. W żywieniu koni 
za wymiary optymalne uważa się 
granulat o średnicy 6-8 mm, długoś
ci 12 mm; dla bardzo młodych 
zrebiqt granulat będqcy substytutem 
mleka ma wymiary odpowiednio 4-5 
mm - 6-7mm.

Koniom w ciężkiej pracy można 
zadawać do 80% masy dziennej 
dawki w formie granulatów lub ziar
na i dodatków, zaś pozostałe 20 % - 
siana. Przy tym sposobie żywienia 
optymalna liczba odpasów wynosi 4- 
5 dziennie. Koń musi regularnie, 
codziennie pracować. Najbardziej 
typowy sposób żywienia koni pod
dawanych wyczerpujqcemu trenin
gowi polega na zadawaniu 50 - 
60% masy paszy w formie granu
latów lub ziarna przy udziale 40 - 
50% siana. Gdy spada intensywność 
pracy udział pasz treściwych maleje 
lub zmienia się ich rodzaj na taki, 
który charakteryzuje się mniejszq 
koncentracjq energii.

Zaletq skarmiania mieszanki 
w formie granulatów jest podawanie 
standardowej dawki dla określonej 
grupy koni: bogatej w wysokiej 
jakości składniki pokarmowe i łatwo 

strawnej dla żrebiqt, wysokoens 
getycznej mieszanki dla koni cięj 
pracujqcych, mieszanki o nisk: 
wartości energetycznej dla koni lek 
pracujqcych. Inne zalety to stc 
jakość, przedłużona trwałość, bp 
zapylenia, wysoka smakowitość, je 
norodność i stała gęstość. Zalety 
ułatwiajq codzienne zadawar 
paszy. Granulaty muszq być sło
niowo wprowadzane do żywieni 
by przyzwyczaić mikroflorę prz 
wodu pokarmowego konia do now 
paszy. Granulaty pełnodawkowe, t 
żywienia koni bez udziału siar 
w dawce stosuje się przede wszy 
tkim w żywieniu koni z alerg 
(chodzi o wyeliminowanie pylisto: 
paszy, także siana). Jednak pr: 
braku siana w dziennej daw- 
pokarmowej należy się licz; 
z koprofagiq, zjadaniem drewir 
i innymi narowami.

• Brykietownie dotyczy produkt 
aglomeratów z pasz włóknistyc 
(słoma, siano).

Niektóre z koni poddawanyc 
ciężkiemu treningowi charakteryzu 
się kiepskim apetytem. W ich żywit 
niu skuteczniejsze niż granual 
okazujg się chętniej zjadan 
mieszanki specjalnie preparowany! 
ziaren zbóż i roślin oleistych (prc 
żonę i płatkowane), uzupełnianyc 
śrutami poekstrakcyjnymi i innyr 
dodatkami. Mieszanki takie zape* 
niajq kompletne zapotrzebowani 
konia na pasze treściwe. Sq z regu' 
droższe od granulatów. Uzupełni 
się je tylko sianem, wodq i czasar 
solq kuchennq.

Niektóre ze sposobów prepc 
rowania surowców w produkcji n£ 
woczesnych mieszanek dla koni to:

Prażenie przeprowadza si 
w temp. 110 - 170 stopni C ptf 
wykorzystaniu promieniowania poi 
czerwonego, w celu podsuszeni' 
produktu, sterylizacji, żelatynizad
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krobii/ co ułatwia jej trawienie 
także rozkładu wrażliwych na 

temperaturę substancji antyżywie- 

niowych-

• Mikronizacja i płatkowanie pole
ga na naświetlaniu ziarna (pszeni
ca, kukurydza, jęczmień) promie
niami podczerwonymi. Powoduje 
to szybki wzrost tempe-ratury (110
- 115 stopni C w 90 sekund) 
i ciśnienia wewnątrz ziarna. Tak 
preparowane ziarno poddaje się 
zgniataniu w gniotownikach co 
powoduje żelatynizację skrobii. 
Otrzymany produkt charakteryzuje 
się wyższą strawnością, większą 
koncentracją energii metabol
icznej, zwiększoną przyswajalnoś- 
cią składników pokarmowych 
i obniżoną zawartością składników 
antyżywieniowych, zwłaszcza 
w nasionach roślin strączkowych 
(np. antyproteaz w przypadku 
ziaren soi). Niszczonych jest też 70
- 90% bakterii i grzybów.

Mikronizowane zboża doskonale 
nadają się do żywienia koni jako 
komponent mieszanek w skład 
których wchodzą także ziarna 
poddawane innym sposobom 
obróbki uzupełniane dodatkami.

• Ekspandowanie to zjawisko pole
gające na zwiększeniu objętości 
i rozluźnieniu struktury obrabi
anego produktu. Towarzyszy niek
tórym procesom obróbki bez
ciśnieniowej (np. prażeniu) i proce
som obróbki ciśnieniowej (np. 
granulowaniu). Jest szeroko 
stosowane do produkcji płatków 
śniadaniowych. Polega ono na 
gwałtownym podgrzaniu ziaren 
zbóż przez co występująca w nich 
woda zamienia się w parę 
powodując ich gwałtowne pęcznie
nie, aż do rozerwania. Bezpo
średnio przed albo też po rozer
waniu ziarna kierowane są do 
gniotownika walcowego, gdzie 
następuje rozerwanie okrywy na

siennej i częściowo ziaren skrobii. 
Ekspandowane nasiona znajdują 
szerokie zastosowanie do pro
dukcji pasz dietetycznych dla 
młodych zwierząt.

Jak się oblicza koszty takiej ob
róbki składników dochodzą do 10 % 
wartości gotowego produktu. Trudno 
więc oczekiwać, by były to pasze 
tanie, jednak ich wysoka jakość 
i walory żywieniowe sprawiają, że 
opłaca się je stosować przynajmniej 
w stosunku do najcenniejszej 
i najbar-dziej wymagającej pod 
względem żywienia części pogłowia 
- młodzieży i koni wyczynowych, 
sportowych i wyścigowych. 
O dodatkowych zaletach takich pasz 
wspomniano już powyżej.

Jak można się zorientować z po
wyższej prezentacji, nowoczesny 
przemysł paszowy szeroko korzysta 
z nowoczesnych technologii rozpo
wszechnionych w przemyśle spo
żywczym.

doc. dr hab. Szczepan 
Chrzanowski 

dr Jacek Łojek 
Autorzy artykułu są 

pracownikami naukowymi 
Zakładu Hodowli Koni 

Wydziału Zootechnicznego 
SGGW - Warszawa
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ZASTOSOWANIE lucerny w żywieniu koni
Jr ^Chrzanowski, doc dr J. Łojek

Lucerna należy do najstarszych 
roślin pastewnych rozpowszech
nionych w rejonach o dużym 
nasłonecznieniu i mniejszej ilości 
opadów. Dobrze rozwinięty, sięga
jący do 3-5 m system korzeniowy 
powoduje, że jest mniej wrażliwa na 
niedobory wody oraz dobrze wyko- 

rzystuje związki mineralne zawarte 
w glebie. Lucerna jest paszą chętnie 
Pobieraną przez zwierzęta. W po- 

rownaniu do traw zawiera więcej 
energii, białka, soli mineralnych, 
a S2czególnie wapnia oraz witamin.

Składniki pokarmowe lucerny są 

o przyswajalne ponieważ około 
. energii i ok. 75% białka znajdu- 
I® się w mało zdrewniałych liściach. 

rewniała łodyga nawet przy niż

szych dawkach zapewnia wystar
czający poziom włókna struktural
nego niezbędnego do prawidłowej 
pracy przewodu pokarmowego koni.

Wśród pasz roślinnych białko 
lucerny charakteryzuje się dobrą 
wartością biologiczną (wysoka 
zawartość lizyny i innych aminok
wasów egzogennych). Z tego wzglę
du jest cenną paszą dla młodych, 
rosnących koni, klaczy źrebnych 
i karmiących oraz koni ciężko 
pracujących. Duża zawartość amino
kwasów siarkowych powoduje, że 
konie otrzymujące tę paszę mają lep
szy róg kopytowy.

Lucerna jest bogatym źródłem 
karotenu. W żywieniu koni ko
nieczne jest regularne dostarczanie 

nie tylko witaminy A lecz również 
P karotenu ponieważ nie może on 
być magazynowany w organizmie. 
Lucerna ma dużą zawartość wita
miny E, która jest naturalnym prze- 
ciwutleniaczem.

W organizmie konia jest 
niezbędna łącznie z selenem do 
prawidłowego funkcjonowania włó
kien mięśni szkieletowych oraz 
mięśnia sercowego. Efektywne 
wykorzystanie tłuszczu przez konie 
jest uzależnione od poziomu wita
miny E. Podawanie lucerny za
pewnia pokrycie zapotrzebowania 
na witaminy A, D, E w ilości wyższej 
niż potrzeby konia, a także 
odpowiedni poziom witamin B.

Lucerna zawiera dużo wapnia, 
a stosunek wapnia do fosforu waha 
się od 4:1 do 6:1. Pozostałe 
związki mineralne występują w wy
starczającej ilości z wyjątkiem fos
foru dla koni rosnących. Roślina ta 
jest bogatym źródłem selenu nawet 
wówczas gdy uprawiana jest na 
glebach gdzie występują niedobory 
tego mikroelementu.

W żywieniu wszystkich grup 
koni, a szczególnie użytkowanych 

wierzchowo celowe jest przynaj

mniej częściowe zastąpienie siana 
łąkowego sianem lub suszem 
z lucerny. Dobrej jakości siano 
z lucerny w zależności od fazy 
zbioru zawiera od 7,6 do 9,6 MJ ES 
oraz od 80 do 140 g białka ogólno 
strawne. Niestety nawet przy dobrej 
pogodzie liście bardzo łatwo ulegają 
okruszeniu, co w decydujący sposób 
zmniejsza wartość pokarmową tej 
paszy. W czasie suszenia straty 
energii, białka witamin i soli mineral
nych mogą się wahać od 30 do 80% 
i więcej. Siano z lucerny nabywane 
w różnych źródłach w zależności od 
zastosowanej technologii zbioru 
i przebiegu pogody może mieć bard



zo zróżnicowaną wartość pokar
mową, co nie pozwala na ustabili
zowane żywienie. Niedosuszone 
siano z lucerny często ulega 
zapleśnieniu. Spory pleśni mogą 
wywoływać reakcje alergiczne 
układu oddechowego. Zamiana 
siana łąkowego sianem z lucerny 
musi odbywać się stopniowo. 
Hodowcy i użytkownicy koni są częs
to uprzedzeni do stosowania siana 
z lucerny. Spowodowane to jest 
między innymi obawami o nadmiar 
białka w dawkach oraz tym, że bywa 
bardziej zakurzone niż siano 
łąkowe. Ze względu na dużą 
zawartość białka dzienne dawki 
siana z lucerny nie powinny 
przekraczać 4 - 6 kg. Lepszą paszą 
dla koni jest susz z lucerny. Wysoka 
temperatura w czasie suszenia zabi
ja spory pleśni. Redukuje to niebez
pieczeństwo pleśnienia w czasie 
składowania, a tym samym zmniej
sza możliwość wystąpienia reakcji 
alergicznych. Susz z lucerny 
powinien być podawany koniom 
w formie sieczki. W celu zmniej
szenia pylenia powinien być mela- 
sowany. Dodatek melasy zwiększa 
smakowitość suszu i podwyższa jego 
wartość energetyczną. Susz w prze
ciwieństwie do lucerny suszonej 
w warunkach naturalnych ma 
w miarę stałą zawartość składników 
pokarmowych. Stosowanie tej paszy 
pozwala na dobre zbilansowanie 
dawek pokarmowych. W 1 kg suszu 
z lucerny znajduje się około 9 MJ ES, 
od 70 do 120 g białka ogólno 
strawne oraz od 130 do 170 mg 
karotenu.

Straty energii i białka przy 
suszeniu w suszarniach wahają się 
do 10 - 20%, a karotenu do 
20 - 30%. Nieprzestrzeganie reżimu 
technologicznego w czasie suszenia 
może znacznie podwyższać straty 
(aminokwasy przechodzą w formę 
nieprzyswajalną).

Susz z lucerny można stosować 
dla wszystkich grup koni w dawkach

dziennych 1 - 2 kg jako uzupełnienie 
białka, włókna, witamin i soli miner
alnych w dawkach składających się 
z siana łąkowego i pasz treściwych. 
W przypadku kiedy w żywieniu koni 

zastępujemy siano łąkowe sus?t 
z lucerny dawki tej paszy poxvjn. 
wynosić od 4 do 6 kg.

Susz z lucerny w ilości 10-p 
jest cennym dodatkiem do mieszaj
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Dzienne dawki pokarmowe dla konia o masie ciała 500 kg 
treningu wyścigowym z użyciem siana łgkowego i suszu z lucerny.

Ilość paszy 
kg

Sucha masa 
kg

Energia 
strawna MJ

Koncentracja 
energii 
strawnej MJ 
w 1 kg paszy

jzapotrzcbowanie 8,5 120
Pokrycie—*------
siano łąkowe 5 4,25 35 7,0
jiaśźa treściwa 5 4,25 85 16,5
Razem 8,50 120
jusz z lucerny 5 4,25 45 9
pasza treściwa 5 4,25 75 15
Razem 8,50 120

pasz treściwych lub koncentratów 
białkowo-mineralno-witaminowych. 
Konie żywione dużymi dawkami 
siana lub suszu z lucerny otrzymują 
zwiększoną ilość białka. Po dezami- 
nacji nadmiar azotu jest wydalany z 
moczem co powoduje jego bardziej 
intensywny zapach. Mocz może mieć 
również więcej osadu ze względu na 
nadmiar wapnia wydzielanego 
przez nerki.

Dawki pokarmowe dla koni 
w treningu wyścigowym muszą 
charakteryzować się:

• dużą ilością energii strawnej
• koncentracją składników po

karmowych, (sucha masa 
dawki nie powinna prze
kraczać 1,5% masy ciała)

• zawartością 6 - 7 g białka 
ogólno stawnego o dobrej 
wartości biologicznej na 1 MJ 
energii strawnej

• pokryciem zapotrzebowania 
na składniki mineralne i wita
miny.

Zapotrzebowanie na energię 
zoleży od intensywności treningu 

1 startów w gonitwach oraz od indy
widualnego wykorzystania paszy. 
K°ń o masie ciała 500 kg w intensy

wnym treningu wyścigowym po
winien otrzymać dziennie średnio 

około 110 - 1 30 MJ ES pobierając 
około 8 kg suchej masy.

W dawkach dla koni musi być 
stosowane dobre siano w ilości nie 
mniejszej jak 1 kg na 100 kg masy 
ciała, które ma za zadanie:

1. zmusza konia do dokła
dnego pogryzienia i naślinienia 
pokarmu co ma istotne znaczenie dla 
trawienia.

2. włókno zawarte w sianie 
utrzymuje właściwą strukturę treści 
pokarmowej, ułatwia dostęp enzy
mów trawiennych, a poprzez me
chaniczne drażnienie ścianek jelit 
wzmaga wydzielanie soków trawien
nych oraz pobudza ruchy robacz
kowe jelit co przeciwdziała mo- 
żyskom.

3. pozwala na prawidłowe 
działanie mikroflory bakteryjnej 
w jelicie ślepym i grubym gdzie 
następuje bakteryjne trawienie włó
kna, synteza egzogennych aminok

wasów oraz witamin z grupy B 
i witaminy K. Siano z traw chara
kteryzuje się małą koncentracją 
energii. W jednym kg siana 
łąkowego zależnie od jego jakości 
znajduje się od 6 do 9 MJ ES.

Z przedstawionych w tabelce 
dawek wynika, że przy słabej ja
kości siana konieczna jest bardzo 
duża, w praktyce trudna do uzyska
nia, koncentracja energii w 1 kg 
paszy treściwej. W jednym kg owsa 
znajduje się ok. 11 MJ ES. Zamiana 
siana łąkowego na susz z lucerny 
spowodowała zwiększenie energii 
w dawce o równo-wartość i około 1 
kg owsa, dostarczenie witamin, 
makro i mikroelementów oraz 
poprawę wartości biologicznej 
białka.

doc. dr hab. Szczepan 
Chrzanowski 

dr Jacek Łojek

Autorzy artykułu są 
pracownikami naukowymi 

Zakładu Hodowli Koni 
Wydziału Zootechnicznego 

SGGW - Warszawa
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STUDIA PODYPLOMOWE
dr Ewa Jodkowska

Celem studium „Hodowla Koni i Jeździectwo" jest podnoszenie kwalifikacji właścicieli koni 
dla prawidłowego utrzymywania tych zwierząt. W 100-godzinnym programie przedstawiane 
sq najnowsze osiggnięcia z zakresu chowu, hodowli i użytkowania koni oraz profilaktyki 
weterynaryjnej. Organizowany jest też kurs sędziowski. Do prowadzenia wykładów i ćwiczeń 
zapraszani sq pracownicy naukowi Akademii Rolniczych oraz licencjonowani sędziowie PZJ-tu 
i specjaliści z terenowej hodowli koni. Zajęcia odbywajq się w Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu oraz w wybranych ośrodkach hodowlanych i na zawodach jeździeckich. Studia 
kończą się egzaminem komisyjnym podczas którego można zdobyć uprawnienia sędziego III 
klasy w jeździectwie i świadectwo ukończenia studium podyplomowego. Całkowity koszt 
studiów wynosi 1400 zł.

Celem studium „Naukowe podstawy treningu koni" jest podnoszenie kwalifikacji 
jeźdźców i instruktorów oraz właścicieli ośrodków hippicznych, dla doskonalenia treningu koni. 
W 120-godzinnym programie przedstawiane sq zagadnienia dotyczqce oceny przydatności 
koni do sportu, genetycznego doskonalenia koni, problemów weterynaryjnych i szkolenia 
jeźdźców. W ramach studium odbywa się kurs instruktorski rekreacji ruchowej ze specjalnością, 
jeździecką. Wykładowcami są pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz najlepsi trenerzy 
w jeździectwie. Zajęcia odbywają się w~Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz w wybranych 
ośrodkach jeździeckich i na zawodach. Studia kończą się egzaminem komisyjnym podczas 
którego można zdobyć uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździecką 
i świadectwo ukończenia studium podyplomowego. Kandydaci na instruktorów muszą wykazać 
się umiejętnościami jeździeckimi na poziomie klasy „L" w skokach przez przeszkody, 
sprawdzanymi podczas komisyjnego egzaminu wstępnego, przeprowadzonego w obecności 
przedstawicieli PZJ-tu i trenera koordynującego szkolenie instruktorskie. Całkowity koszt studiów 
wynosi 1800 zł (bez uprawnień instruktorskich - 1600 zł).

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci wszystkich wyższych 
uczelni. Absolwenci szkół o profilu innym niż biologiczny - dla uzyskania państwowego 
świadectwa powyższych studiów - muszą brać udział w równolegle organizowanym 
60-godzinnym kursie „Biologiczne podstawy hodowli koni". Koszt kursu - 400 zł. Osoby które 
nie chcą uczęszczać na ten kurs (a nie są po studiach biologicznych} oraz osoby 
z wykształceniem średnim, zamiast dyplomu otrzymują zaświadczenie o pd by tym kursie 
wydane przez Katedrę Hodowli Koni Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Dla otrzymania 
uprawnień sędziowskich i instruktorskich wymagane jest jedynie wykształcenie średnie.

Studia podyplomowe trwają od marca do( grudnia z miesięczną przerwą wakacyjną 
w sierpniu Zjazdy uczestników odbywają się jeden raz w miesiącu od piątku do niedzieli 
i prowadzone są w różnych ośrodkach hodowlanych i sportowych, w zależności od potrzeb 
i tematów zajęć. jd\J.

Zgłoszenia na studia podyplomowe należy przysłać wraz z odpisem (albo potwier
dzonym ksero) dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
do 15 stycznia 2000 roku na adres : Studium Podyplomowe ......... (wymienić), 
Katedra Hodowli Koni Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ul. Kożuchowska 7, 51-631 Wrocław. 
Po otrzymaniu odpowiedzi należy wpłacić pieniądze na konto: Akademia Rolnicza, Bank PH 
Wrocław 10601679-000404-27000-400101, określając kierunek studiów podyplomowych.

Wszelkich informacji udziela dr Ewa Jodkowska, kierownik Studiów Podyplomowych 
„Hodowla Koni i Jeździectwo" oraz „Naukowe Podstawy Treningu Koni" (tel.0601 696 727 lub 
tel/fax 071,205-785, 339-89-26 - wieczorem).% \ i ' t <
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pRAKTYCZNE wykorzystanie wyników badań krwi koni sportowych
AEwoS”rst°___________________

W ciqgu tysięcy lat ewolucji 
korowatych jednq z najistot- 
nje|Szych cech umożliwiajgcych 

rzetrwanie gatunku była zdolność 
ucieczki. Przeżyły osobniki naj
sprawniejsze i najszybsze. Co-dzi- 
enny ruch ¡est niezbędny dla praw
idłowego funkcjonowania organiz
mu konia. Oczywiście inaczej 
wygląda codzienny ruch i wydatek 
energetyczny klaczy ze źrebakiem 
na pastwisku w stadninie w porów
naniu z ruchem konia rekrea
cyjnego lub konia sportowego. 
Koniom hodowlanym ruch ma 
umożliwić prawidłowy rozwój 
j funkcjonowanie organizmu. 
Celem ruchu koni sportowych czy 
wyścigowych jest dodatkowo pod
niesienie ich wydolności fizycznej 
dla uzyskania jak najlepszych 
wyników sportowych.

Koń jest zwierzęciem posia
dającym wybitne predyspozycje do 
ruchu znacznie przekraczające 
możliwości wysiłkowe i adapta
cyjne innych zwierząt. Ilość ude
rzeń serca na minutę może u koni 
wzrosnąć 6-7 razy w stosunku do 
wartości spoczynkowych podczas 
gdy u człowieka czy psa tętno nie 
przekroczy 3-5 krotności wartości 
spoczynkowych. Ilość tlenu pobie
ranego przez organizm podczas 
wysiłku uważana jest za jeden 
z najlepszych wskaźników wydol
ności. U trenowanego szczura ilość 
tlenu pobierana podczas wysiłku 

iest pięciokrotnie wyższa od ilości 
pobieranej w spoczynku. U czło- 
wieka i psa, w analogicznych 
WQrunkach, ilość pobieranego tlenu 
Wzrasta 10-20 krotnie. Ilość tlenu 
Pobierana podczas wysiłku przez 

^trenowanego konia może 35 
otnie przekraczać poziom 

sPoczynkowy. Aby koń mógł 
w Pełni wykazać swoje możliwości 
'’"’'/sitkowe musi być odpowiednio 

n°wany oraz właściwie żywiony.

Podobnie jak u sportowców 
ludzi, tak i u sportowców koni 
wskazane jest okresowe prze
prowadzanie badań krwi.

Celem spoczynkowych badań 
krwi koni jest przede wszystkim 
ocena stanu zdrowia zwierzęcia 
czyli jest to uzupełnienie badania 
przeprowadzonego przez lekarza 
weterynarii.

Koń, którego wszystkie badane 
składniki sq prawidłowe ma dużo 
większe szanse na uzyskanie do
brego wyniku sportowego niż koń 
u którego stwierdza się wys
tępowanie różnych niedoborów. 
Poza tym koń posiadajgcy wszys
tkie parametry w normie dużo szy
bciej regeneruje się po wysiłku.

Aby uzyskiwane podczas kole
jnych serii badań wyniki były 
porównywalne musi być spełnio
nych kilka warunków:

- Poziomy wskaźników krwi 
ulegajg zmianom w cyklu 
dobowym i dlatego ważny jest czas 
pobrania krwi. Najbardziej 
wskazanym momentem do oceny 
konia w spoczynku jest badanie 
wykonane rano w stajni przed 
codziennym treningiem. Ważne jest 
aby w dniu poprzedzajqcym 
badanie koń nie był poddawanym 
intensywnym wysiłkom 
a także aby nie był 

transporcie.
- W przypadku

niespokojnego zachowania konia 
podczas pobierania krwi należy to 
odnotować gdyż takie zachowanie 
znajduje natychmiast swoje odz
wierciedlenie w wynikach. Jest to 
zwykle wzrost wartości hematokry- 
tu i poziomu hemoglobiny, a spa
dek poziomu glukozy.

- Porównujgc kolejne wyniki 
badań koni w cyklu rocznym lub 
wieloletnim można ocenić nie tylko 
ich stan zdrowia, ale także stwier
dzić czy stosowany trening jest 

fizycznym, 

świeżo po

wyjątkowo

właściwy i nie wpływa niekorzyst

nie na organizm zwierzęcia.
- Posiadanie wyników kilku 

badań jednego konia pozwala na 
ustalenie zakresu jego indywidual
nych norm dla poszczególnych 
badanych parametrów.

W piśmiennictwie dostępne sq 
zakresy norm dla różnych pa
rametrów krwi koni. Należy jed
nak pamiętać, że dla koni charak
terystyczna jest nie tylko duża 
zmienność rasowa ale i osobnicza 
i dlatego najobiektywniejszą ocenę 
konia daje możliwość porównania 
wyników tego samego konia z ko
lejnych badań krwi.

Tabele wartości poszczegól
nych wskaźników krwi podawane 
w podręcznikach sq bardzo 
pomocne ale dla osób, które zaj- 
mujq się interpretacjq wyników 
tylko dorywczo ważne sq przede 
wszystkim te wyniki, które nie 
mieszczq się w zakresie norm. 
W każdym jednak przypadku 
należy pamiętać aby każdego 
trenowanego konia traktować indy
widualnie zarówno w zakresie 
stosowanych metod treningowych 
jak i później podczas oceny na 
podstawie wyników badań krwi.

- Jeżeli nie mamy możliwości 
samemu wykonać badania krwi, to 
wskazana jest stała współpraca 
z wybranym laboratorium. Ze 
względu na stosowanq aparaturę 
i metody wykonywania badań 
obserwuje się pewne różnice 
w wartościach badanych para
metrów oraz ich ocenach przez 
różne laboratoria.

POBIERANIE MATERIAŁU
Krew do oceny konia w spo

czynku powinna być pobierana co 
najmniej do dwóch probówek. 
Jedna z probówek musi zawierać 
antykoagulant i krew z niej służy 
do oznaczania wskaźników hema



tologicznych czyli np. poziomu 
hemoglobiny, wartości hematokry- 
towej, szybkości opadania 
krwinek. Dysponują taką krwiq 
można dodatkowo policzyć krwin
ki, a także zrobić rozmaz. Obecnie 
na rynku dostępne sq probówki 
jednorazowe zawierajqce anty- 
koagulant. Poza tym dostępne sq 
także specjalne zestawy do OB. Sq 
one bardzo wygodne i badanie 
może być wykonane natychmiast 
po pobraniu krwi. Posiadajqc taki 
zestaw badanie możemy wykonać 
w stajni lub na padoku. Probówki 
sq plastikowe więc nie grozi im 
stłuczenie i zniszczenie w ten 
sposób próby. Krew do badań 
hematologicznych może być przez 
kila godzin trzymana w temper
aturze pokojowej. Gdy oznaczenia 
majq być wykonane następnego 
dnia to próby przechowujemy 
w lodówce, ale na dolnej półce. 
W żadnym wypadku prób nie 
należy zamrażać gdyż powoduje 
to uszkodzenie erytrocytów. Na 
skutek hemolizy posiadane próby 
nie będq się już nadawały do 
wykonania większości oznaczeń. 
W miarę możliwości staramy się 
aby krew była badana jak najszyb
ciej po pobraniu.

- Do drugiej probówki krew 
pobierana jest w celu uzyskania 
surowicy. Jest to tzw. pobieranie na 
skrzep. W temperaturze pokojowej 
wytrgcenie się skrzepu w krwi 
konia trwa około godziny. Proces 
ten przebiega szybciej w pro
bówkach szklanych niż w plasti
kowych. Te drugie sq jednak 
znacznie lepsze do transportu. 
Dodatkowq zaletq probówek plas
tikowych jest fakt, że sq one jedno
razowe. I nie ma szans aby we- 
wnqtrz probówki były resztki 
niedopłukanego detergentu, co 

czasami może mieć miejsce 
w przypadku probówek szklanych 
wielokrotnie używanych.

Najlepiej jest pobierać krew do 

takich probówek, które pasujq do 
posiadanej wirówki. Po odwirowa
niu próby należy jak najszybciej 
zlać surowicę do nowej probówki 
i szybko umieścić w lodówce. 
Dłuższe przechowywanie nieroz- 
dzielonej krwi w temperaturze 
pokojowej powoduje zmianę akty
wności niektórych enzymów 
i później uniemożliwia właściwq 
interpretację wyników. Dostępne sq 
specjalne opracowania gdzie 
podane jest jak długo i w jakiej 
temperaturze można przechowy
wać surowicę do poszczególnych 
rodzajów oznaczeń aby uzyskane 
wyniki były wiarygodne.

Analizujgc uzyskane wyniki 
badań biochemicznych należy 
pamiętać o jednostkach w których 
sq one wyrażane. Od kilku już lat 
obowigzuje układ SI, ale w dal
szym ciqgu wiele laboratoriów 
podaje wyniki w jednostkach trady
cyjnych np. w mg%, a nie w 
mmol/l. Porównujgc wyniki z kole
jnych kilku badań należy skon
trolować czy wszystkie sq w tych 
samych jednostkach, a jeżeli nie to 
należy je przeliczyć. Wzory do 
przeliczeń znajdujg się w więk
szości podręczników omawiajg- 
cych szerzej badania diagnosty
czne i ich interpretację. W niniej

szym opracowaniu zostanq omó
wione te wskaźniki krwi koni, które 
majq największe znaczenie prakty
czne w ocenie ogólnego stanu 
zdrowia konia sportowego, sq 
łatwe do wykonania i szybko 
uzyskujemy wynik.

Jak już wcześniej zaznaczono 
aby ocenić stan konia w spoczynku 
krew należy pobrać rano w stajni 
przed treningiem konia. Krew do 
badań pobierana jest zwykle 
z żyły szyjnej zewnętrznej.

Zakresy zmian badanych para
metrów występujqcych u koni 
zdrowych

Hemoglobina (HB) g/dl io 1
Hematokryt (Ht) 0/ 

/o 33-5

OB po 15' mm do 1;

Glukoza mmol/l 5,0-61

Kwas mlekowy (LA)

mmol/l 5,0-6,5

Białko całkowite 9/1 57-1

Potas (K) mmol/l od 3

Sód (Na) mmol/l od 135

Kinaza fosfokreatynowa (CPK)

IU/1 do 22C

Transaminaza asparaginianowa

(AST) IU/1 do 300

Bilirubina (Bil) mmol/l do 40

Fosfor (P) mmol/l 1,0-1,4

Magnez (Mg) mmol/1 do 0,7

HEMOGLOBINA I HEMATOKRYT
Znaczne zróżnicowanie w zc 

leżności od rasy, wieku i stopni 
wytrenowania koni. Efektem właśc 
wie prowadzonego treningu jes 
wzrost spoczynkowego poziom 
HB i Ht. Wskaźniki te sq odbicier 
pojemności tlenowej krwi i infor 
mujq nas o możliwościach wy 
sitkowych zwierzęcia. Wartośt 
w dolnej granicy normy lub poniż 
informujg o anemii, mogq suge 

rować przetrenowanie.
Poziomy najwyższe sq u kor 

pełnej krwi angielskiej będqcyc 
w prawidłowym treningu wyś 
cigowym. Wysokie wartości (Ht 40 
45) występujq u dobrze tre 
nowanych koni czystej krwi arab 
skiej, a także u koni pełnej krw 

w treningu sportowym. Poziom; 
hemoglobiny i wartości hematokry 
tu u treno-wanych koni półkrwi $c 
zwykle nieco niższe niż koni pełne 
krwi i czystej krwi. Prawidłowi 
prowadzony trening powoduje sys 
tematyczny lekki wzrost tycł 
wskaźników. Zjawisko to występuj£ 
wyraźniej u koni młodszych ni? 
u starszych, będqcych w trening1 
wiele lat.
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OB po 15' - szybkość opada- 

ni0 młodych k°ni gorącokr- 

■ K,rh wskaźnik ten zwykle waha 
się od 0 do 7' raczel nie 

rzekracza 10. U koni starszych, 
trenowanych wiele lat i mających 
za $obq szereg kontuzji, wartość ta 
zwykle oscyluje około 15. Wysokie 
warto$ci OB informują o różnego 
typu infekcjach i stanach zapal

nych.

GLUKOZA
Glukoza jest bardzo stabilnym 

parametrem krwi. Występują jed
nak pewne jej wahania związane 
ze zdenerwowaniem konia, po 
spożyciu posiłku, a także zmiany 
poziomu tego parametru obserwuje 
się w trakcie i po zakończeniu 
wysiłku fizycznego. W pierwszym 
etapie wysiłku poziom glukozy 
zwykle spada, a następnie wzras
ta. Zależy to od stopnia przygo
towania organizmu do wysiłku 
i szybkości uruchamiania rezerw 
węglowodanowych z wątroby, 
a także od rodzaju i intensywności 
wysiłku. Inaczej kształtuje się 
zapotrzebowanie na glukozę i inny 
jest przebieg zmian jej poziomu 
w wysiłkach krótkich ale bardzo 
intensywnych - wyścig, a inaczej 

jest podczas rajdów długodystan
sowych.

Spoczynkowy poziom glukozy 
u konia sportowego waha się 
zwykle w zakresie 5 - 6,5 mmol/l. 
Poziom poniżej 4 mmol/l może 
świadczyć o nieprawidłowym ży
wieniu, przemęczeniu lub może 
być jednym z pierwszych objawów 

przetrenowania.

KWAS MLEKOWY
Wysiłki krótkie, ale bardzo 

intensywne powodują znaczne 
zakwaszenie organizmu. Podczas 
takich wysiłków ilość tlenu dostar
czana do organizmu jest niewystar
czająca i powstający w efekcie 
glikolizy kwas pirogronowy nie jest 
włączany do cyklu przemian 
tlenowych a ulega redukcji do 
kwasu mlekowego. Poziom kwasu 
mlekowego we krwi koni możemy 
oznaczać albo bezpośrednio po jej 
pobraniu za pomocą aparatu 
Accusport firmy Boehringer albo 
przy użyciu specjalnych testów.

W przypadku stosowania 
Accusportu od momentu nakrople- 
nia krwi na pasek do uzyskania 
wyniku upływa 60 sekund.

Średni spoczynkowy poziom 
kwasu mlekowego (LA) we krwi 
koni przygotowanych do konku

rencji wytrzymałościowych waha 
się 0,8 - 1,0 mmol/l. Natomiast 
u koni trenowanych pod kątem 
szybkości (wyścigowe i wkkw) 
0,3 - 0,7 mmol/7.

W badaniach wysiłkowych 
zwykle najbardziej interesujący jest 
poziom LA bezpośrednio po 
wysiłku, a następnie po 30 minu
tach restytucji. Wielu autorów 
uważa właśnie kwas mlekowy za 
najbardziej uniwersalny składnik 
pozwalający ocenić przygotowanie 
konia do wysiłku. Dotyczy to 
przede wszystkim wysiłków szy
bkościowych - wyścigi i wytrzy
małościowo - szybkościowych - 
WKKW. Ocenie podlega nie tylko 
poziom tego parametru bezpośred
nio po wysiłku, ale jeśli po
wysiłkowy LA u dwóch koni będzie 
wynosił 15 mmol/l, a po 30' 
wartości tego parametru będą wy
nosiły odpowiednio 1 1 i 4 mmol/l, 
to jest oczywiste że drugi koń był 
lepiej wytrenowany.

BIAŁKO CAŁKOWITE
U koni młodych będących 

w treningu wyścigowym waha się 
zwykle w granicach 57-62. U koni 
sportowych 60-70. Wzrasta w cza
sie upałów i podróży, a także po 
wysiłku informując o stopniu 
odwodnienia konia. Wzrost tego 
parametru obserwuje się także 
podczas choroby konia związanej 
z pojawieniem się stanu zapal

nego.

POTAS (K)
W efekcie treningu znaczne 

jego ilości tracone są z potem. Przy 
braku kontroli, w przypadku 
wystąpienia głębokich niedoborów, 
może się to objawić zaburzeniami 
pracy serca. Niektóre konie mają 
wyraźne skłonności do występowa
nia niedoboru potasu.

SÓD (Na)
Podobnie jak i potas tracony 

jest z potem. Konie powinny mieć 
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zawsze dostępną lizawkę. Zdarza 
się występowanie niedoboru mimo 
posiadania lizawki. W takiej sytu
acji wskazana jest zmiana typu 
lizawki na wieloskładnikową, która 
jest chętniej przez konie zjadana.

KINAZA 
FOSFOKREATYNOWA (CPK)
Wzrost poziomu CPK informuje 

o stopniu uszkodzenia komórek 
mięśniowych. Poziom jej przejś
ciowo wzrasta po dużych wysiłkach 
(udział w wyścigu, rajd długodys
tansowy). Utrzymanie się wartości 
250-400 mmol/l, u koni będących 
w treningu świadczy o zbyt dużych 
obciążeniach. Ogromny wzrost (do 
kilku lub kilkunastu tysięcy) wystę
puje przy ochwacie mięśniowym.

TRANSAMINAZA ASPARAGI- 
NIANOWA (AST-GOT-AspAT)

Wzrost jej poziomu może 
świadczyć albo o przeciążeniu 
mięśniowym i wtedy równolegle 
obserwuje się wzrost CPK, lub 
może informować o zaburzeniach 
pracy wątroby co zwykle wiąże się 
z podwyższonym poziomem biliru
biny. Przewlekły podwyższony 

poziom AST może sugerować 
nieprawidłową pracę mięśnia ser
cowego. W takim przypadku warto 
wykonać koniowi EKG.

BILIRUBINA (Bil)
Po pobraniu krwi należy 

pamiętać aby próby nie były trzy
mane na słońcu gdyż w istotny 
sposób obniża się wtedy poziom 
bilirubiny. Po wysiłku obserwuje się 
przejściowy wzrost poziomu tego 
parametru. Utrzymujący się 
poziom bilirubiny powyżej 60 
mmol/l świadczy o zaburzeniach 
pracy wątroby, zwykle jest to 
żółtaczka. Koń taki może chodzić 
tylko stępem do czasu pełnego 
wyleczenia i powrotu poziomu 
bilirubiny do normy.

FOSFOR I MAGNEZ (P I Mg)
Niedobór tych pierwiastków 

jest zwykle związany z ich niedob

orami w sianie.
Parametry diagnostyczne dla 

niektórych typów schorzeń i zabu
rzeń metabolicznych konia:

ANEMIA Hb i
Ht i

ZABURZENIA PRACY MIĘŚNI Cp

AST T

CHOROBY WĄTROBY
AST T 

BIL T

INFEKCJE, STANY ZAPALNE 
OB ?

Białko ?

ODWODNIENIE
Ht i Hb ?
Białko T

OB i

NIEDOBORY MINERALNE
K i 

Na i 
Mg i 

P I

dr Ewa Szarsk 
pracownik nauko» 

Wojskowego Instytutu Higie- 
i Epidemiologii w Warsza*
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Środki odnowy biologicznej 
i preparaty wspomagające

Agencja Jeździecka A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9

tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74



RehaLyt - elektrolit
wyrównuje zaourzenia wodno-mineralne

OPAKOWANIE

10x50

eclipse
biofarmab
Specialisten pá 

hástvárdsprodukter

Skład: Chlorek sodu, chlorek potasu, węglan sodu, witaminy Bj, C, A, Dg , E i , biotyna, kwas foliowy, glukoza + wanilina.

Działanie: RehaLyt jest preparatem witaminowym z dodatkiem soli mineralnych i glukozy. Odpowiednia podaż soli mineralnych gwaranlii, 
właściwą gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu oraz prawidłową aktywność mięśni i nerwów. Witamina A wpływa na odnowę nabłon 
i skóry, jest niezbędna do prawidłowego wzrostu młodych zwierząt. Witamina Dj działa przeciwkrzywicznie. Witamina E posiada właści 
antyoksydacyjne, obniża w organizmie zawartość wolnych rodników i przeciwdziała powstawaniu toksycznych produktów przemian tłuszczów 
Obecność witaminy C jest niezbędna między innymi do prawidłowej syntezy i budowy kolagenu - głównego składnika ścięgien.

Podawanie: Podawać z paszą w ilości jednej torebki dziennie (50 g) na zwierzę przez dwa dni przed zawodami lub podróżą i nasię, 
nego dnia z pierwszym karmieniem. Należy dbać o to, aby zwierzę miało swobodny dostęp do wody.

ECLIPSE CREATINE
dodatkowa energia

OPAKOWANIE

25 x 10 g

ILOŚĆ W SOSU 
ó I

Skład: Jednowodzian kreatyny.

Działanie: Kreatyna jest prekursorem fosfokreatyny, substancji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Jej obecność zapewnie 
odpowiednie zaopatrzenie mięśni w energię, szczególnie w pierwszych fazach pracy mięśni. Preparat przeznaczony jest do stosowania u koni* 
okresie wytężonego wysiłku np.: w czasie zawodów lub intensywnych treningów. Eclipse Creatine stosować jako dodatek do pełnowartościowe 
paszy.

Podawanie: Jedną torebkę dziennie (10 g preparatu) na zwierzę. Zawartość torebki zmieszać z mokrą karmą lub z wodą. Preparat 
podawać codziennie przez okres jednego tygodnia przed zawodami lub w okresie wytężonego treningu. Uwaga! W przypadku chorób 
nerek poinformować lekarza weterynarii o przyjmowaniu Eclipse Creatine, gdyż preparat fałszuje wyniki niektórych badań laboratoryjnych.

ECLIPSE BLUE
rozgrzewający żel dla koni do likwidacji obrzęków

KOD PRODUKTU

1078

1079

OPAKOWANIE

250 ml

1 1

ILOŚĆ vV SKRZYIC

24

16

Skład: Mentol, olejek eukaliptusowy, ester benzylowy kwasu nikotynowego, wyciąg suchy z liści oczara, wyciąg suchy z owocu pieprzowca, izo 
propanol, podłoże maściowe.
Działanie: W preparacie Eclipse Blue przeważają substancje wykazujące po podaniu na skórę działanie drażniące. Podrażnienie nerwów 
skórnych prowadzi na zasadzie odruchowej do rozszerzenia naczyń, a następnie wzrostu temperatury w danej okolicy ciała. Hamamelina zawarta 
w liściach oczara, działa ściągająco, uszczelnia naczynia włosowate oraz hamuje wysięki zapalne i powstawanie obrzęków.
Preparat należy stosować jako okład rozgrzewający w celu przyspieszenia procesów naprawczych w tkankach. Stosuje się również do łagodzenia 
objawów zapalenia o charakterze niebaKteryjnym, likwidowania obrzęków w obrębie mięśni, ścięgien i stawów.
Podawanie: Przed zastosowaniem Eclipse Blue upewnić się czy skóra i włosy są czyste. Preparat wcierać głęboko w sierść zwierząt, tak 
aby zapewnić jak najlepszy kontakt środka ze skórą. Jeśli to możliwe zabandażować.

Eclipse Superflog
glinka rozgrzewająca stosowana przy urazach ścięgien i stawów (zawiera salicylany)

KOD PRODUKTU OPAKOWANIE ILOŚĆ W

1051 2 kg 6

1052 4 kg 8

1053 15 kg 1
_______ ■

_______

Skład: Nalewka z arniki, olejek eukaliptusowy, kwas borny, jodyna, olejek miętowy, woda źródlana, salicylan metylu, kwas salicylowy, gliceryna, 
glinka mineralna.
Działanie: Superflog, dzięki obecności nalewki z arniki, olejków eterycznych oraz kwasów, po podaniu miejscowym na skórę wywiera przede 
wszystkim działanie drażniące, doprowadza do przekrwienia danego obszaru i w następstwie ao lokalnego wzrostu temperatury. Nalewka z arniki 
przyspiesza ziarninowanie i gojenie się ran. Dodatek kwasu salicylowego wraz z pochodną salicylanu metylu, nadaje preparatowi właściwości prze
ciwbólowe i keratolityczne, natomiast jodyna wzmacnia działanie antyseptyczne preparatu.
Podawanie Rozsmarować preparat grubą warstwą bezpośrednio w miejscu urazu. Glinkę owinąć folią lub papierem, a następnie bawełną lub 
watą bawełnianą. Zabandażować. Glinkę pozostawić na 8-12 godzin. Zabieg ten można powtarzać codziennie. Przy leczeniu otarć skóry j 
grzbietu i kłębu pokryć grzbiet konia grubą warstwą preparatu Superflog, nakryć papierem lub plastykiem, a następnie ciepłą derką.

Agencja Jeździecka A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9

tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74



biofarmab
Specialisten pá 

hástvárdsprodukter

BioSwede
preparat na stany zapalne i bolesność stawów

KOD PRODUKTU OPAKOWANIE ILOŚĆ W SKRZYNCE

1101 30 x 40g 8

------------------ ń kurkumy lecytyna, fosforan wapnia, skrobia, pszenica, soja, korzeń marchwi, krzemionka, witamina E, glukoza.
Skład- Ko ze ' |tur|curny jest źródłem substancji o właściwościach przeciwzapalnych, normalizuje funkcje wgtrobv, wzmacnia zdolności 
Działanie: Kórz vtvna obniża poziom cholesterolu. Cholina uwalniana z lecytyny jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowaniadetoksykacy|ne organizmu. z r
układu nerw 9 _ jo|e mineralne zawarte w preparacie poprawiajg ogólng odporność organizmu. BioSwede przeznaczony jest dla koni, u
Witaminy, Pr°n- wySiłku fizycznym pojawiajg się problemy z funkcjonowaniem stawów (bolesność, stany zapalne). Preparat nadaje się do sto-
których po r^™|(?,cznegO ¡ak j jo neutralizowania już istniejgcych zmian jako preparat wspomagajgcy postępowanie lecznicze.
sowama preparat należy podawać po dokładnym wymieszaniu z paszg, dwa razy dziennie po jednej saszetce (40g) przez pierwsze
dwaTygodnie' a następnie po jednej saszetce dziennie przez cały okres treningu.

ARNICA TINCTURE
nalewka z kwiatów arniki do rozgrzewajgcych okładów

KOD PRODUKTU OPAKOWANIE ILOŚĆ W SKRZYNCE

1058 0,5 1 20

Skład: Wycigg z koszyczków arniki, etanol, izopropanol, woda.
Działanie: Nalewka z koszyczków arniki wykazuje działanie antyseptyczne i przeciwzapalne. Działa lekko drażnigco po zastosowaniu miejsco
wym prowadzgc do przekrwienia i wzrostu temperatury na danym obszarze.Przyspiesza gojenie się ran. Arnica Tincture przeznaczona jest do 
sporzgdzania rozgrzewajgcych okładów głównie na kończyny konia w stłuczeniach, opuchnięciach, zadrapaniach, ranach powierzchniowych 
i różnego rodzaju zapaleniach o charakterze aseptycznym.
Podawanie: Jako kompres rozgrzewajgcy: sporzgdzić 33% wodny roztwór preparatu Arnica Tincture poprzez zmieszanie 1 części nalew
ki z 2 częściami wody. Namoczyć w sporzgdzonym roztworze kawałek płótna bawełnianego, które następnie położyć na uszkodzone 
miejsce i zabandażować. Jako płyn do wcierania: nalewkę wmasować dokładnie w chore miejsce, a następnie zabandażować.

GarliCan Racin9
stymulujgcy dodatek paszowy na bazie żeńszenia i olejku czosnkowego

KOD PRODUKTU

1108

OPAKOWANIE

750 g

Ilość W SKRZYNCE

6

Skład: Olejek czosnkowy, korzeń Ginseng, fruktoza, miód w proszku, glukoza.
Działanie: Olejek czosnkowy pobudza procesy trawienne u zwierzgt. Działa dezynfekujgco na przewód pokarmowy i układ oddechowy. 
Główna substancja czynna olejku czosnkowego ■ alliicyna - działa bakteriobójczo. Korzeń Ginseng, działa przede wszystkim psychotonizujgco. 
Stosowany jest w stanach osłabienia fizycznego i psychicznego. Reguluje czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego. Przeciwdziała poja
wianiu się nieżytów błony śluzowej górnych dróg oddechowych podczas intensywnych treningów.
Podawanie: 2 miarki preparatu = 15 g na zwierzę dziennie należy zmieszać z paszg. Preparat powinien być podawany codziennie przez 
okres 2-3 miesięcy, po czym należy zaprzestać stosowania na jeden miesigc. 750 g powinno wystarczyć dla jednego konia na okres około 
50 dni.

GarliCan Forte
stymulujgcy dodatek paszowy na bazie żeńszenia i olejku czosnkowego

KOD PRODUKTU

1105

OPAKOWANIE

750 g

ILOŚĆ W SKRZYNCE

6

Skład: Olejek czosnkowy, miód w proszku, glukoza, fruktoza.

Działa r ie: Olejek czosnkowy pobudza procesy trawienne u zwierzgt. Działa dezynfekujgco na przewód pokarmowy i układ oddechowy. 
Główna substancja czynna olejku czosnkowego - alliicyna działa bakteriobójczo i grzybobójczo. Po podaniu czosnku obserwuje się również 
spadek poziomu cholesterolu we krwi. Preparat polecany dla koni osłabionych, u których często pojawiajg się schorzenia dróg oddechowych lub 
przewodu pokarmowego w celu ogólnej poprawy zdrowia. Można stosować w celu poprawy apetytu.

Podawanie: 1 miarkę preparatu = 12 q na zwierzę dziennie, podawać po zmieszaniu z paszg. 750 g powinno wystarczyć na około 2 
"^igce dla jednego konia.

Agencja Jeździecka A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9

tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74
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PYOKTANIN
antyseptyczny środek dezynfekcyjny stosowany na rany i otarcia skóry

KOD PRODUKTU OPAKOWANIE ilośćws»
1060 200 ml 10

Działanie:
Pyoktanin wykazuje działanie bakteriobójcze w stosunku do bakterii gram dodatnich oraz działanie grzybobójcze. Działa ściggajgco i osuszajqc. 
Nie drażni. Stosować na rany powierzchowne, otarcia i zadrapania skóry.

Podawanie: Uszkodzoną powierzchnię skóry pokryć preparatem rozpylając go z niewielkiej odległości.

Skład: Fiolet gencjany, etanol, woda destylowana.

ECLIPSE HOOF CLAY
glinka stosowana do utrzymania wilgotności i elastyczności rogu kopytowego

KOD PRODUKTU OPAKOWANIE ILOŚĆ WSI®»'

1061 4 kg 8

1068 10 kg 1

Skład: Glinka niebieska z dodatkiem soli mineralnych

Działanie: Glinka niebieska ma właściwości pochłaniające. Utrzymuje wilgotność, działa buforująco i miejscowo kojąco. Stosować w celu utrą 
mania elastyczności i wilgotności rogu kopytowego. Działa również jako środek zapobiegający pęknięciom rogu kopytowego i podbiciu kopyta 

Podawanie: Oczyścić i namoczyć spodnią część kopyta. Całą spodnią część podkutego kopyta wypełnić preparatem Eclipse Hoof Cla 
Glinkę pozostawić na około 12 godzin, po czym wyskrobać ją i oczyścić kopyto. Odpowiednim czasem na przeprowadzenie kuracji je: 
wieczór, kiedy koń pozostaje na odpoczynek w swoim stanowisku. Istotny w postępowaniu leczniczym jest także masaż strzałki jaki wykon; 
wany jest podczas nakładania glinki i jej porannego usuwania.

ECLIPSE SwedeClay
szwedzka glinka mineralna do schładzania nóg konia

KOD PRODUKTU OPAKOWANIE ilość u strać

1050 2 kg ó

1055 4 kg 8

1056 15 kg 1

Skład: Nalewka z arniki, kwas octowy, ałun (siarczan glinowo-potasowy), olej lniany, woda źródlana, glinka mineralna.
Działanie: Główne składniki czynne działają lekko drażniąco, pobudzają lokalny przepływ krwi przez skórę, wywołują uczucie chłodu. Ałur 
wykazuje działanie antyseptyczne i ściągające, natomiast nalewka z arniki dodatkowo pobudza ziarninowanie i odbudowę uszkodzonych 
tkanek. Preparat chłodzi i zmniejsza opuchliznę powstałą po urazach mechanicznych. W przypadku otarć skóry wykazuje działanie 
wysuszające, przyspiesza gojenie się rany.
Podawanie: Posmarować grubą warstwą preparatu SwedeClay w pożądanym miejscu. Glinkę pozostawić do całkowitego wyschnięcie 
Nie bandażować i nie przykrywać okładu folią. Zabieg usuwania wyschniętej glinki stanowi samoistny masaż leczniczy poprawiając) 
ukrwienie kończyny. Usunąć preparat szczotką ryżową lub zmyć wodą pod ciśnieniem. Stosować w przypadku otarć skóry, obrzmienie 
ścięgien a także w przypadku siniaków i guzów.

ECLIPSE HERBFLOG
glinka rozgrzewająca stosowana przy urazach ścięgien i stawów (nie zawiera salicylanów)

KOD PRODUKTU OPAKOWANIE ILOŚĆ V. SO»

1094 2 kg 6

1095 4 kg 8

1096 10 kg
1 J

Skład: Nalewka z arniki, olejek eukaliptusowy, wyciąg suchy z owocu pieprzowca, ąliceryna, wyciąg suchy z liści oczara, benzoesan sodu, wodc 
źródlana, glinka mineralna.
Działanie: Główne składniki aktywne preparatu Herbflog wywołują przede wszystkim działanie drażniące. Po zastosowaniu na skórę prowadzę 
do miejscowego przekrwienia oraz wzrostu temperatury danego obszaru ciała. Efekt ten przyczynia się do przyspieszenia gojenia się ran. Garbnik ł 
z wyciągu z liści oczara działają ściągająco, uszczelniają naczynia zapobiegając tworzeniu się obrzęków. Suchy wyciąg z owocu pieprzowe01 
wywołuje dodatkowo działanie przeciwbólowe.
Podawanie: Grubą warstwę preparatu nałożyć profilaktycznie lub w miejsce urazu. Owinąć papierem i folią, a następnie bawełną lub 
watą bawełnianą. Zabandażować. Glinkę pozostawić na 8-12 godzin. Zabieg ten można powtarzać codziennie. Przy leczeniu otarć skóry! 
grzbietu, pokryć grzbiet konia grubą warstwą preparatu Herbflog, nakryć papierem lub folią, a następnie ciepłą derką.

Agencja Jeździecka A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9

tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74



CUKOGEN - WAŻNE ŹRÓDŁO ENERGII DLA KONI WYŚCIGOWYCH I SPORTOWYCH

dr Wojciech^ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydaje się truizmem stwierdze- 
że mięśnie szkieletowe mogą 

n'eacować tylko wówczas gdy istnieje 
Pródło energii potrzebne do tej 
Zracy Jednak lUŻ mn'ei oczywiste SC1 
Szczegółowe fakty związane z mo
żliwością magazynowania i wyko
rzystania tej energii u koni spor
ach oraz powiązanie tych danych 
z praktycznym żywieniem konia 
sportowego. Niniejszy artykuł ma 
przybliżyć rolę preparatów odży
wczych stosowanych do odbudowy 

glikogenu mięśniowego.
Na wstępie warto przypomnieć, 

iż mięśnie mogą w zasadzie korzys
tać tylko z jednego związku che
micznego jako źródła energii 
bezpośrednio wykorzystywanej do 
skurczu. Związkiem tym jest ade- 
nozyno-trójfosforan, w skrócie ATP. 
Jednak ilość zawartego w mięśniach 
ATP wystarcza zaledwie na kilka 
sekund pracy (około 3 sekundy) i bez 
szybkiej odnowy tej substancji nie 
można sobie wyobrazić normalnego 
funkcjonowania organizmu, nie 
mówiąc już o wysiłku sportowym. 
Dlatego, już w pierwszych sekun
dach pracy mięśni uruchamiane są 
mechanizmy odbudowujące ATP. 
Zaobserwowano, iż u koni szlachet
nej krwi podczas maksymalnego wy
siłku fizycznego przemiana materii 

w mięśniach szkieletowych wzrasta 
ponad stukrotnie tylko po to aby 
utrzymać w miarę stały poziom ATP.

Początkowo mięśnie zaczynają 
wykorzystywać związek bogaty 

w energię jakim jest fosfokreatyna. 
Fosfokreatyna naclaje się do tego 
celu doskonale. Jest zmagazyno

wana w komórkach mięśni szkiele
towych, łatwo dostępna i w poje
dynczej reakcji chemicznej odbu
dowuje ATP w stosunku 1 cząsteczka 

z 1 cząsteczki fosfokreatyny (bez 
^Potrzebnych strat). Reakcja prze- 

lega szybko i wydajnie. Jednak 
(podobnie jak w przypadku ATP) 

fosfokreatyny zawartej w mięśniach 
jest też niewiele - wystarcza jej na 
około pół minuty intensywnej pracy. 
U koni sportowych (szlachetnej krwi) 
w ciągu 20 sekund maksymalnego 
wysiłku następuje redukcja fosfo
kreatyny o 80%, przy czym nigdy nie 
dochodzi do całkowitego wyczerpa
nia tego związku. Dzieje się tak dlat
ego, że organizm już w ciągu pier
wszych 10 sekund pracy - jakby 
przewidując problemy z odnową ATP 
- uruchamia następny mechanizm 
odbudowy ATP. Jest nim glikoliza 
czyli rozkład glukozy prowadzący 
do wytworzenia ATP. W począt
kowym okresie wysiłku mięśnie inten
sywnie pracujące nie mogą wyko
rzystać dużej ilości glukozy zawartej 
we krwi, a same nie zawierają 
odpowiednich zapasów glukozy. 
W mięśniach glukoza zmagazy
nowana jest w postaci glikogenu - 
związku będącego polimerem 
(łańcuchem) glukozy. Taka forma 
ułatwia większe: "upakowanie" 
glukozy w komórkach mięśni.

Glikogen mięśniowy jest zatem 
wykorzystywany już w pierwszych 
sekundach pracy mięśni i gwarantuje 
prawie stały poziom ATP, czyli stały 
dowóz energii dla pracującego mięś
nia. W zależności od wielkości za
pasów glikogenu może on być inten
sywnie wykorzystywany przez 5 lub 
15 minut. Te 10 minut różnicy decy
duje o wynikach sportowych koni, 
gdyż więcej glikogenu to lepszy 
wynik, szczególnie w sprintach, 
ale też i na długich dystansach. 
Dlaczego?

Otóż, glikogen może być wyko
rzystywany w przemianach beztle
nowych. A zatem, mięsień wykorzys
tujący glikogen kurczy się nie 
czekając aż krew dostarczy odpo
wiednią ilość tlenu. Mięsień taki 
może kurczyć się bardzo intensy
wnie, tak, aż dochodzi nawet do 
ograniczenia przepływu krwi w pew-

nych jego obszarach, nie wpływa to 
jednak na intensywność pracy. 
Dodatkowo, włókna mięśniowe pra
cujące beztlenowo są silniejsze od 
tych włókien, które do pracy wyko
rzystują tlen. W konsekwencji, im 
więcej glikogenu w mięśniach tym 
organizm może dłużej pracować 
z maksymalnym wysiłkiem na po
czątku pracy. W miarę wyczerpywa
nia się glikogenu mięśnie zaczynają 
korzystać z innych źródeł energii, 
przede wszystkim z kwasów tłuszc
zowych, ketokwasów i aminok
wasów. Jednak w momencie kiedy 
mięśniom kończy się własny glikogen 
i zaczynają korzystać ze związków 
dostarczanych z krwią muszą pra
cować miej wydajnie. Związane jest 
to z tym, iż substancje dostarczane 
z krwią wymagają do swojej prze
miany tlenu. Przemiana taka za
chodzi w mniejszej ilości włókien 
mięśniowych niż przemiana beztle
nowa i jest wolniejsza. W konsek-
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Całkowita ilość zużywanego przez mięśnie glikogenuIntensywność wykorzystania glikogenu mięśniowego

wencji intensywność pracy spada, 
koń uzyskuje gorszy rezultat niż w 
sytuacji gdyby miał odpowiedni 
zapas glikogenu mięśniowego na 
cały dystans.

Rysunek zamieszczony powyżej 
(na podstawie pracy M.A. Nimmo 
i D.H. Snów, z „Equine Exercise 
Physiology") przedstawia intensy
wność i ilość wykorzystania gliko
genu przez konie sportowe w za
leżności od długości dystansu (czasu 
trwania wysiłku).

Jak widać wraz z wydłużaniem 
dystansu spada wykorzystanie gliko
genu mięśniowego, a największa 
całkowita ilość glikogenu zużywana 
jest na dystansach 1000-1600 m.

Ponieważ zapasy glikogenu 
decydują o możliwościach wysiłku 
fizycznego koni sportowych trzeba o 
nie dbać, uzupełniając je po każdym 
wysiłku fizycznym.

Jak uzupełniać glikogen mięś
niowy? Odpowiedź wydaje się pros
ta - podawać glukozę lub jej po
chodne (np. skrobia), z której następ
nie syntetyzowany jest glikogen 

w mięśniach. Jest jednak pewien 
problem, który zawiera się w stwier
dzeniu: ile, kiedy i w jakiej formie?

Konie szlachetnej krwi po poko
naniu galopem dystansu 600 m tracą 
około 35% glikogenu mięśniowego, a 
podczas powtarzającego się wysiłku 
(np. podczas treningu obejmującego 
4 sprinty 600 m z przerwami 5 min
utowymi) spadek glikogenu może 
dochodzić do 45% - 50% ogólnych 
zasobów mięśniowych.

tatwo obliczyć, iż 10-15 minu
towy trening wysiłkowy konia 
sportowego pozbawia go około 1 kg 
glikogenu, który powinno się 
uzupełnić. Aby dokonać tego nor
malną dietą należałoby podawać 
duże ilości pasz węglowodanowych, 
które obciążają przewód pokar
mowy oraz stwarzają ryzyko chorób 
na tle niestrawności. Podawanie 
węglowodanów w dużych ilościach 
prowadzi w konsekwencji tylko do 
ich częściowego trawienia i wchłani
ania w jelicie cienkim, gdyż 
z powodu dużej objętości znaczna 
ich ilość jest przesuwana do jelita 

ślepego, w którym glukoza się nie 
wchłania i jest wykorzystywano 
przez mikroorganizmy. Dodatków: 
przewód pokarmowy obładowan 
węglowodanami nie sprzyjc 
treningowi. Wynika to z faktu, iż 
wchłaniana z przewodu pokar 
mowego glukoza pobudza wydzie 
lanie insuliny, hormonu odpowie 
dzialnego za odkładanie energii o 
nie za jej wykorzystanie. Warto po 
miętać, iż wysoki poziom insuliny pc 
posiłku utrzymuje się przez okres 
około 4 godzin i w tym czasie 
prowadzenie treningu jest mnie 
wydajne. Przy zaleganiu pokarmu 
w przewodzie pokarmowym okres 
podwyższonej aktywności insuliny 
może się wydłużyć.

Z drugiej strony najszybsze 
odbudowa glikogenu następuje 
w pierwszych 12 godzinach p° 
zakończeniu wysiłku. W kilka godzin 
bezpośrednio po wysiłku glukoza 
wchłaniana z przewodu pokar 
mowego jest wychwytywana w więk 

szym stopniu przez mięśnie niż przez 
wątrobę. Mięśnie mają wówczas



pierwszeństwo w odbudowie swo
jego glikogenu. Zastosowanie w tym 
czasie odpowiednich źródeł glukozy 
prowadzi do odłożenia w mięśniach 
nieco większej ilości glikogenu niż 
została utracona. Następuje rodzaj 
doładowania glikogenowego, które 
może być następnie wykorzystane w 
treningu do zwiększenia czasu 
maksymalnego wysiłku. Oczywiście 
stosując doładowanie glikogenowe 
koń musi być w trakcie treningów lub 
startów, a ściślej w fazie aktywnej 
odbudowy utraconego glikogenu 
mięśniowego. Tylko wówczas 
doładowanie ma sens i szansę na 
powodzenie. W wiele godzin po 
wysiłku wątroba przechwytuje 
znaczną ilość glukozy zmniejszając 
tym samym tempo odbudowy gliko
genu mięśniowego.

Z przedstawionych powyżej 
danych wynika, że aby skutecznie 
odbudować glikogen mięśni należy

zastosować źródło glukozy które nie 
obciąża przewodu pokarmowego 
Irca małą objętość) i podać ten 

związek jak najszybciej po 
zakończeniu wysiłku lub na co najm- 

n'ei 4 godziny przed wysiłkiem, 
^śród środków przeznaczonych dla 
koni sportowych do powyższego celu 
doskonale nadaję się preparaty za

wierające przetworzoną skrobię np.

Hitargo. Hitargo jest odpowiednio 
przygotowaną skrobią, która po 
spożyciu jest źródłem glukozy. 
Swoistą cechą tego preparatu jest to, 
iż glukoza występuje tutaj w postaci 
łańcuchów zdecydowanie dłuższych 
niż w klasycznej skrobi. Powoduje to, 
iż preparat stosuje się w małych iloś
ciach objętościowych a glukoza 
uwalniana jest z niego stopniowo. 
Podawanie Hitargo nie utrudnia jed
nocześnie transportu wody z prze
wodu pokarmowego do łożyska 
naczyń krwionośnych, gdyż roztwór 
wielkocząsteczkowej skrobi wykazu
je niskie ciśnienie osmotyczne. 
Ozna-cza to, iż woda ze stopniowo 
uwalnianą glukozą może być 
„wciągana" do łożyska naczyń 
krwionośnych. Przy stosowaniu 
cukrów prostych lub krótkich 
łańcuchów skrobii pojawiają się 
problemy z wchłanianiem wody. 
Chcąc podać dużo energii, po
sługując się cukrami prostymi, trzeba 
byłoby sporządzać ich wysokie 
stężenia, które są hypertoniczne. 
Jeśli jednak podaje się doustnie rozt
wory hypertoniczne woda wędruje 
z krwi do przewodu pokarmowego - 
organizm się odwadnia. Aby nie 
powodować powyższych zaburzeń 
we wchłanianiu wody należy 
stosować roztwory izotoniczne, 

które jednak nie są w stanie 
pomieścić dużej ilości prostych 
węglowodanów. Przetworzona 
skrobia zawarta w Hitargo jest 
rozpuszczalna w wodzie. Przy jej 
udziale możliwe jest sporządze
nie roztworów hypo- lub izoton- 
icznych zawierających o wiele 
więcej energii niż izotoniczne 
roztwory skrobii i nie mówiąc już 
o roztworach cukrów prostych. 
Umożliwia to bezpieczne po
danie dużej ilości energii bez 
obciążania przewodu pokar
mowego i bez zaburzeń gospo
darki wodnej ustroju.

Wielkocząsteczkowe poli
mery glukozy zawarte w Hitargo
zostały gruntownie przebadane 

u sportowców. Stosowanie tego 
rodzaju wspomagania u sportowców 
trenujących daje doskonałe wyniki 
a obserwacje prowadzone u koni 
sportowych potwierdzają skute
czność takiej formy wspomagania 
węglowodanowego.

dr Wojciech Karlik
Autor artykułu jest pracownikiem 
naukowym Katedry Farmakologii 

i Toksykologii Wydziału 
Weterynaryjnego 

SGGW - Warszawa
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OKŁADY ZIMNE

ECLIPSE SwedeClay
SKŁAD: Nalewka z arniki, kwas octowy, ałun (siarczan glinowo-potasowy), 
olej lniany, woda źródlana, glinka mineralna.

DZIAŁANIE: Główne składniki czynne działajg lekko drażnigco, pobudzajg lokalny 
przepływ krwi przez skórę, wywołujg uczucie chłodu. Ałun wykazuje działanie 
antyseptyczne i ściggajgce, natomiast nalewka z arniki dodatkowo pobudza 
ziarninowanie i odbudowę uszkodzonych tkanek. Preparat chłodzi i zmniejsza 
opuchliznę powstałg po urazach mechanicznych. W przypadku otarć skóry wykazuje 
działanie wysuszajgce, przyspiesza gojenie się rany.

PODAWANIE i DAWKOWANIE: Posmarować grubg warstwg preparatu 
SwedeClay w po-żgdanym miejscu. Glinkę pozostawił do całkowitego wyschnięcia. 
Nie bandażować i nie przykrywać okładu folig. Zabieg usuwania wyschniętej glinki 
stanowi samoistny masaż leczniczy poprawiajgcy ukrwienie kończyny.Usungć 
preparat szczotkg ryżowg lub zmyć wodg pod ciśnieniem.

Stosować w przypadku otarć skóry, obrzmienia ścięgiena także w przypadku 
siniaków i guzów.

Termin ważności: 2 lata od daty produi
WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZ

OKŁADY CIEPŁE ■
ECLIPSE SUPERFLOG

SKŁAD: Nalewka z arniki, olejek eukaliptusowy, kwas borny, jodyna, olejek miętowy, woda 
Źródlana, salicylan metylu, kwas salicylowy, gliceryna, glinka mineralna.

DZIAŁANIE: Superflog, dzięki obecności nalewki z arniki, olejków eterycznych oraz kwasów, 
po podaniu miejscowym na skórę wywiera przede wszystkim działanie drażnigce, doprowadza 
do przekrwienia danego obszaru i w następstwie do lokalnego wzrostu temperatury. Nalewka 
z arniki przyspiesza ziarninowanie i gojenie się ran. Dodatek kwasu salicylowego wraz 
z pochodng salicylanu metylu, nadaje preparatowi właściwości przeciwbólowe i keratolityczne, 
natomiast jodyna wzmacnia działanie antyseptyczne preparatu.

PODAWANIE i DAWKOWANIE: Rozsmarować preparat grubg warstwg bezpośrednio 
w miejscu urazu. Glinkę owingć folig lub papierem, a następnie bawełng lub watg bawełniang. 
Zabandażować. Glinkę pozostawić na 8-12 godzin. Zabieg ten można powtarzać 
codziennie. Przy leczeniu otarć skóry grzbietu i kłębu pokryć grzbiet konia grubg warstwg 
preparatu Superflog, nakryć papierem lub plastykiem, a następnie ciepłg derkg.

UWAGAMI Nie zaleca się stosowania Superflogu bezpośrednio przed i w czasie zawodów. 
Zawarty w nim kwas salicylowy może przenikngć przez skórę konia do jego organizmu i być 
wykazany w badaniach antydopingowych.

Termin ważności: 2 lata od daty ProC
WYŁĄCZNIE DLA ZW*

ECLIPSE HERBFLOG

SKŁAD: Nalewka z arniki, olejek eukaliptusowy, wycigg suchy z owocu pieprzowca, gliceryna, 
wycigg suchy z liści oczara, benzoesan sodu, woda źródlana, glinka mineralna.

DZIAŁANIE: Główne składniki aktywne preparatu Herbflog wywołujg przede wszystkim 
działanie drażnigce. Po zastosowaniu na skórę prowadzg do miejscowego przekrwienia oraz 
wzrostu temperatury danego obszaru ciała. Efekt ten przyczynia się do przyspieszenia gojenia 
się ran. Garbniki z wyciggu liści oczara działajg ściggajgco, uszczelniajg naczynia 
zapobiegajgc tworzeniu się obrzęków. Suchy wycigg z owocu pieprzowca wykazuje 
dodatkowo działanie przeciwbólowe. Zastosowany bezpośrednio przed wysiłkiem, zmniejsza 
ryzyko urazów dzięki rozgrzaniu stawów i ścięgien, a tym samym przygotowaniu ich do 
wytężonej pracy. Jako okład rozgrzewajgcy preparat nadaje się również do wspomagania 
leczenia urazów stawów, ścięgien i więzadeł w obrębie kończyn. Pomaga przy leczeniu 
otarć skóry grzbietu i odbitych kłębów.

PODAWANIE i DAWKOWANIE: Rozsmarować preparat grubg warstwg bezpośrednio 
w miejscu urazu. Glinkę owingć folig lub papierem, a następnie bawełng lub watg bawełniang. 
Zabandażować. Glinkę pozostawić na 8-12 godzin. Zabieg ten można powtarzać 
codziennie. Przy leczeniu otarć skóry grzbietu i kłębu pokryć grzbiet konia grubg warstwg 
preparatu Herbflog, nakryć papierem lub plastykiem, a następnie ciepłg derkg.

UWAGA!!! Preparat polecany przede wszystkim jako okład rozgrzewajgcy do stosowania 
w czasie wytężonych treningów lub zawodów sportowych.

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji
WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT



ZIMNY CZY CIEPŁY OKŁAD ?
¿wbgiiiL- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konie podczas ruchu narażone 
na różnego rodzaju urazy 

kończyn powstające np. na skutek 
uderzeń o przeszkody. W wyniku 
takich zdarzeń może dojść do pow- 
stania nieznacznych obrażeń typu 
siniak, obrzęk, guz, drobne zadra
panie czy miejscowa bolesność. Jeśli 
nie ma otwartej rany lub wyraźnej 

natomiast wybór odpowiedniego 
postępowania, czy stosować zimne 
czy ciepłe okłady ? Lub ogólnie: 
kiedy zastosować terapię zimnem a 
kiedy ciepłem ?

Aby zrozumieć powyższe zaga
dnienie warto zapoznać się z mech
anizmem powstawania zmian jakie 
zachodzą w stłuczonych tkankach. 

krwionośnych lub w sposób pośredni 
(poprzez tak zwane mediatory 
zapalenia) prowadzić do rozsze
rzenia i wzrostu przepuszczalności 
ściany naczynia krwionośnego. 
W rezultacie w miejscu stłuczenia 
dochodzi do przedostawania się 
krwi lub osocza poza naczynie do 
otaczających tkanek. Tworzy się

utawizny, zmiany takie nie wyma- 

9aiq interwencji lekarskiej i można 
a wo ¡m zaradzić wykorzystując 
Ostępne na rynku preparaty przez- 

naczone do stosowania w po- 
^yższych przypadkach.

Zastosowanie preparatu np.

Ormie okładu nie jest trudne jeśli 
P^ępuje się zgodnie z informacjami 
Qwartymi w ulotce. Problemem jest

Jakikolwiek uraz powoduje 
uruchomienie procesów, które okre
śla się wspólnym mianem zapalenia. 
Zapalenie jest więc odczynem żywej 
tkanki na czynnik uszkadzający 
któremu towarzyszy zaczerwienie
nie, podwyższona ciepłota, obrzęk, 
i bolesność.

Uraz może bezpośrednio pro
wadzić do uszkodzenia naczyń 

obrzęk a miejsce stłuczenia staje się 
zaczerwienione i ciepłe. Obrzęk 
rozsadza tkanki co objawia się 
miejscową bolesnością, potęgowaną 
przez mediatory zapalenia. Przez 

ściany rozszerzonego naczynia 
wędrują również komórki które 
tworzą naciek zapalny. Jak widać 
w pierwszym okresie po stłuczeniu 
zwiększony przepływ krwi przez
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rozszerzone naczynia krwionośne 
jest odpowiedzialny za niekorzystne 
zmiany. A zatem na tym etapie dqży 
się do ograniczenia tych zmian sto
sując zimne okłady. Niska temper
atura (bliska 0°C) prowadzi do 
obkurczenia naczyń krwionośnych, 
ograniczając tym samym pow
stawanie obrzęku i niekorzystnych 
zmian z tym związanych. Zimne 
okłady należy stosować przez pier
wsze 12-36 godzin. Szybkość 
działania ma tutaj znaczenie kryty
czne - czym szybsze tym skute
czniejsze. Najprostszym zimnym 
okładem jest woda z lodem. 
Używając wody z lodem, miejscową 
terapię zimnem należy stosować 
przez 10-20 minut z następczą 
przerwą trwającą około 30 minut, 
aby pozwolić krwi na dotarcie do 
tkanek i dostarczenie tlenu oraz 
składników odżywczych. Zbyt długie 
działanie bardzo zimnego okładu 
może prowadzić do uszkodzenia 
z powodu zimna. Cykl 20 minut 
działania zimna z przerwą 30 minu
tową należy utrzymywać tak długo, 
aż w trakcie przerwy nie dochodzi 
do odnowienia (powiększania) 
obrzęku. Poleca się przy tym wykon
ać co najmniej 4-5 cykli w ciągu 
dnia. Na noc poleca się stosować 
glinki chłodzące. Oczywiście zamiast 
wody z lodem można stosować 
zimne okłady z dostępnych na rynku 
preparatów. Dobry preparat działa 
tak, że nie trzeba martwić się o 
utrzymanie cyklów działania zimna. 
Jest to możliwe wtedy gdy obniżona 
temperatura tkanek bezpośrednio po 
zastosowaniu okładu bardzo wolno 
podnosi się.

Po właściwym zadziałaniu 
zimna w miejscu stłuczenia powstaje 
niewielki obrzęk i następnie 
dochodzi do procesów, których istotą 
jest usuwanie uszkodzonych frag
mentów tkanek. W tym celu do miejs
ca zapalenia wędrują komórki krwi 
oraz wyspecjalizowane komórki 
tkanki łącznej. Na tym etapie 
korzystne jest utrzymanie właściwego 

ukrwienia, tak aby umożliwić 
oczyszczanie miejsca stłuczenia 
z martwych komórek i rozpoczęcie 
procesów naprawczych, ale jed
nocześnie ukrwienie to nie może być 
zbyt intensywne aby nie dopro
wadzić do powiększenia obrzęku. W 
tym czasie najłatwiej popełnić błąd 
niewłaściwie stosując terapię ciepłem 
lub zimnem.

Polecane postępowanie obejmu
je naprzemienne stosowanie zimna 
oraz ciepła i jest najbardziej kon
trowersyjnym etapem postępowania 
ze stłuczeniami. Wyższa temperatu
ra ma rozszerzyć naczynia, popraw
ić ukrwienie, umożliwić rozpoczęcie 
procesów naprawczych, niska tem
peratura - obkurczyć naczynia i nie 
dopuścić do rozszerzenia obrzęku. 
Jeśli nie jest się pewnym czy można 
już zaczynać terapię ciepłem zaleca 
się przedłużyć zimne okłady o jeden 
dzień. Dłuższe działanie zimna 
mniej zaszkodzi niż zbyt wczesne 
wpro-wadzenie ciepła. W momen
cie, kiedy wysięk zapalny jest dobrze 
wy-czuwalny, ma stałe wyraźne 
granice można wprowadzać terapię 
ciepłem. W praktyce zaleca się 
zacząć terapię ciepłem trwającą 
przez okres 10 minut (np. 
przykładając miękki pojemnik 
z ciepłą wodą, lub butelkę owiniętą 
ręcznikiem) po którym stosujemy 
zimny okład na 20 minut. Następnie 
można zwiększać czas działania 
ciepła do 15-20 minut, zawsze sto
sując po nim 20 minutowe okresy 
działania zimna. Takie postępowanie 
powinno się prowadzić do momentu 
aż zniknie obrzęk. Zaleca się pow
tarzać je co najmniej 4 razy dzien
nie. Ze względu na trudności 
w rozstrzygnięciu kiedy można 
rozpocząć terapię ciepłem poleca się 
stosować gotowe produkty przezna
czone do okładów zimnych. Dobre 
produkty działają tak, iż wymagany 
cykl wzrost/spadek przepływu krwi 
w miejscu stłuczenia jest osiągany 
nie tylko poprzez działanie tempe
ratury ale również dzięki obecności

____________________________I 

składników czynnych wpływają, 
na światło naczyń krwionośnych : 
początkowym działaniu zi^. 
preparat może lekko rozgrzewaj 
następnie przestać działać gwarc, 
tując jeden cykl zimno-ciep., 
Zastosowanie takiego okładu 3 rc- 
dziennie rozwiązuje problem r. 

przemiennego stosowania ciepły, 
i zimnych okładów. Należy parnię- 
także o tym, iż sposób zastosowa-, 
preparatów (z okładem lub fc, 
okładu) wpływa na ich działarif 
Jeśli nie jest się pewnym instruí« 

stosowania preparatu można ; 
wypróbować na własnej skórz 
(w znaczeniu dosłownym).

Po zniknięciu obrzęku pm 
stępuje się do terapii ciepłem. N 
tym etapie staramy się zwiększ) 
ukrwienie uszkodzonego obszar 
aby przyspieszyć procesy naprc» 
cze, prowadzące do zastąpieni: 
uszkodzonej tkanki nową. Jeśli n| 
stosuje się specjalnych prepárate 
rozgrzewających (według zalece 
producenta) terapię ciepłem możr. 
prowadzić ciepłą wodą (tem¡ 
45-50°C) działając w odcinkach Z 
minutowych z odstępami 20-3 
minut na odpoczynek tkanki. Ciepl 
okłady można stosować na noc 
Należy przy tym pamiętać, t 
w okresach ciepłej pogody te 
należy zostawiać tych okładów ■ 
dłużej niż 10 godzin. Jeśli stosuje» 
ciepłe okłady posługując się goto*) 
mi produktami koniecznie naleć 

zwracać uwagę na miejscową tert 
peraturę (niektóre z okładów moj 
naprawdę silnie rozgrzewać) orí 
stan skóry. W przypadku pojawiete 
się objawów podrażnienia (zaczi 
wienienie) należy oczywi$c‘ 
zaprzestać stosowania okładów.

doc. Wojciech
Autor artykułu jest pracowniki®' 
naukowym Katedry FarmakoW 

i Toksykologii Wydz'd 

Weterynaryjni 
SGGW -Warszo"

_______________ '
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—Hitargo—
PREPARAT ENERGETYZUJĄCY DLA KONIA

SKŁAD; Przetworzona skrobia o dużej masie cząsteczkowej.

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE: Hitargo jest źródłem łatwo dostępnej energii, 
podnosi poziom glikogenu mięśniowego i przyspiesza odbudowę glikogenu 
traconego podczas pracy. Właściwy poziom tego składnika w organiźmie 
gwarantuje wydajną pracę mięśni podczas maksymalnych wysiłków.

WSKAZA: HA: Preparat przeznaczony jest dla koni sportowych do stosowania 
szczególnie w trakcie treningów lub zawodów sportowych.

SPOSÓB ODAWANIA I DAWKOWANIE: Hitargo należy podawać
na 4-7 godzin przed zawodami w ilości 200 g na osobnika, a po 
zakończeniu zawodów 100 g przy pierwszym posiłku. Jeżeli przed zawodami nie zas
tosowano preparatu to po zakończeniu zawodów, a także po ciężkim treningu 
podawać po 100 g na osobnika 
do pierwszych dwóch posiłków.

SPOSÓB ZYGOTOWANIA: 100 - 200 g preparatu rozpuścić 0,5 - 1 litra wody 
dokładnie mieszając. Następnie odczekać kilka minut i tak przygotowany roztwór 
dodać do paszy. Przygotowany roztwór powinien być zużyty w ciągu 4 godzin.

PRZECHOWYWANIE: W oryginalnym opakowaniu. W pomieszczeniu suchym 
o temperaturze pokojowej.

TERMIN ■ AŻNOŚCI: 1 rok od daty produkcji OPAKOWANIE: 300 g, 6 kg, 15 kg

DYSTRYBUTOR NA ŚWIAT (0 biofarmb^^

STAW CIEL NA POLSKĘ - AGENCJA JEŹDZIECKA BOBER ' 43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9, tel. 0-33/853 10 84



ELEKTROLIT —
PREPARAT UZUPEŁNIAJĄCY STRATY ELEKTROLITÓW POWSTAŁYCH PODCZAS WYSIŁKU FIZYCZNEGO

ECLIPSE REHALYT BASIC
SKŁAD: Chlorek sodu, chlorek potasu, glicyna, chelatowany wapń, chelatowany magnez, 
glukoza.

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE: Rehalit Basic zawiera zestaw soli mineralnych o składzie 
zbliżonym do składu potu konia. Preparat umożliwia doskonałe uzupełnianie elektrolitów tra
conych przez konia wraz z potem podczas wysiłku fizycznego. Dodatkowo Rehalit Basic 
zapobiega zaburzeniom elektrolitowympowstajgcym po wysiłku i umożliwia tym samym szyb
ki powrót zwierzęcia do normalnego stanu. Preparat pomaga w regeneracji sił i zapewnia szy
bki wyrównanie zaburzeń wodno-mineralnych pojawiajqcych się podczas każdego wysiłku.

WSKAZANIA: Rehalyt Basic przeznaczony jest dla koni sportowych do stosowania 
w okresie treningów lub zawodów w celu ograniczenia utraty elektrolitów stwierdzanej 
podczas wysiłku fizycznego.

PODAWANIE i DAWKOWANIE: Podawać z paszq w ilości 60 g na zwierzę dziennie 
dla konia trenujqcego i 30 g na zwierzę dziennie dla konia lekko pracujqcego. Podczas 
stosowania preparatu zwierzęta powinny mieć swobodny dostęp do wody.
60 g preparatu zawiera wyrównanie bilansu elektrolitów traconych z pięcioma litrami 
potu.

PRZECHOWYWANIE: Tylko w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. 
W pomieszczeniu suchym o temperaturze pokojowej.

OPKOWANIE: Plastykowy pojemnik 1,5 kg i 3 kg z pokrywkq. Opakowanie zawiera 
miarkę 20 g.

TERMIN WAŻNOŚCI: 1 rok od daty produkcji Termin wannożci: 2 lata od daty produkcji
WYŁĄCZNIE DLA 'WIERZĄ-

PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ - AGENCJA JEŹDZIECKA BOBER „
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9, tel. 0-33/ 853 10 84

biofarmab
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zNACZEN!E preparatów elektrolitowych u koni wyczynowych
j.Woię^hKarkk----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektrolity to substancje, które po 
uszczeniu w wodzie dysocjuję 

r°ZP rzvli cząsteczki obdarzone 
na ' lii-dodatnim lub ujemnym ładunkiem 
elektrycznym. Cząsteczki takie są 
niezbędne do prawidłowego funkcjo
nowania każdej komórki ciała i już 
niewielkie zmiany ich stężenia 
w organizmie powodują zaburzenia 
ważnych dla życia układów takich 

jak układ nerwowy, mięśniowy, serca 
i nerek. Do podstawowych jonów 
znajdujących się w organizmach 
zwierząt należy zaliczyć sód, potas, 
chlor, wapń i magnez. W normal
nych warunkach, pierwiastki te 
przyjmowane są w postaci soli min
eralnych (elektrolitów) wraz z paszą 
i wodą, a tracone głównie drogą 
nerek. Ponieważ sód, potas i chlorki 
nie są magazynowane w organizmie 
dzienny bilans spożycia i strat tych 
pierwiastków powinien wynosić 
zero. W przypadku ciężko pracu
jących koni sportowych wyrównanie 
powyższego bilansu musi być 
w szczególny sposób uwzględniane 
w żywieniu tych zwierząt.

Zdrowe konie sportowe podczas 
wysiłku fizycznego intensywnie się 
pocą. Wydzielany pot ma za 
zadanie usunąć nadmiar ciepła jaki 

powstaje w organizmie zwierzęcia 
podczas pracy (ciepło usuwane jest 

w procesie parowania wody z po
wierzchni ciała). Oczywiście powyż
sze zjawisko nie jest charakterysty
czne tylko dla koni ale występuje 
u wielu zwierząt stałocieplnych, które 
Qhy utrzymać stałą temperaturę ciała 

muszą pozbywać się nadmiaru 
c'epła lub to ciepło produkować. 
J^nak w przeciwieństwie do więk

szości znanych nam zwierząt do- 
ni°wych konie pozbywają się nadmi
aru ciepła tylko poprzez pocenie (nie 
Połrafią ziajać tak jak pies czy kot) i 
e Wcześnie skład potu naraża je na 
^ołną utratę elektrolitów. Ocenia 

Sl?' ¡ż podczas wysiłku fizycznego

konie mogą wydalać około 5-10 
litrów potu w ciągu godziny. Przy 
wyższej temperaturze otoczenia, 
kiedy nie występuje utrata ciepła 
przez promieniowanie, ilość wydzie
lanego potu dochodzi do 15 litrów 
na godzinę. Dodatkowo, wydzielany 
przez konie pot jest hipertoniczny. 
Oznacza to, że zawiera on większe 

stężenie elektrolitów niż to, które 
stwierdza się w płynach ustrojowych. 
W ciągu dnia koń średnio pracujący 
może z potem utracić około 50 g soli, 
a podczas długotrwałego wysiłku 
przy produkcji potu w ilości 50 litrów 
należy liczyć się z utratą nawet 150 
gramów soli. Obrazowo można 
powiedzieć, iż w przypadku nie-
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sprzyjających warunków (wysoka 
temperatura powietrza i duża wilgo
tność) w każdej szklance wydzie
lanego potu znajduje się łyżeczka 
elektrolitów.

Koń nie posiada w swoim orga
nizmie magazynów sodu, potasu czy 
chloru ani także magazynów wody, 
dlatego nie tylko straty wody ale 
również soli powstające w wyniku 
pocenia trzeba koniecznie uzupełnić 
podając te substancje. (Człowiek 
w przeciwieństwie do konia produku
je pot hypotoniczny dlatego wystar
czy uzupełnić wodę i niewielką ilość 
soli pijąc wodę mineralną).

Ile zatem podać wody i soli mi
neralnych i jakie sole mineralne aby 
uzupełnić straty powstałe podczas 
pocenia?

Odpowiedź jest prosta - podać 
tyle ile koń utracił. Jednak ile i co 
utracił nie zawsze jest już tak oczy
wiste. Problem polega na tym, że 
skład potu nie jest stały. Konie krótko 
pracujące wydzielają pot bardziej 
wodnisty, w którym sodu jest około 
2 razy więcej niż potasu a chloru 
2 razy więcej niż sodu, ilość mag
nezu i wapnia jest znikoma. Jednak 
przy długotrwałym wysiłku wzrasta 
ilość potasu. U pocie takich koni ilość 
sodu jest równa ilości potasu, chloru 
jest również 2 razy więcej niż sodu, 
ale dodatkowo wzrasta ilość wapnia 
i magnezu (do 2-5%). Dzieje się tak 
dlatego, gdyż w miarę wysiłku ilość 
potasu znajdująca się w płynach 
zewnątrzkomórkowych wzrasta. 
Pierwiastek ten musi być jed
nocześnie usuwany, gdyż zagraża 
funkcjonowaniu serca, nerwów 
i mięśni. Nie tylko ocena składu ale 
również ilości wydzielonego potu nie 
jest łatwa. Pot pojawiający się na 
powierzchni ciała natychmiast paruje 
i jeździec nie jest w stanie dostate
cznie uważnie obserwować tego 
procesu.

Z uwagi na powyższe trudności 
przyjmuje się pewne ogólne reguły 
postępowania przy uzupełnianiu 

elektrolitów. Elektrolity należy 
uzupełniać stosując chlorek sodu 
i chlorek potasu, gdyż związki te 
dostarczają podstawowych jonów.

Należy unikać wodorowęgla
nów, szczególnie u koni pod
dawanych długotrwałemu wysiłkowi. 
Chlorku sodu powinno być wagowo 
co najmniej 2-3 razy więcej niż 
chlorku potasu, różnice te w pra
wdzie mogą być inne (większe) jed
nak potasu nie powinno być nigdy 
więcej niż sodu. Podczas stosowania 
soli mineralnych koń musi mieć 
dostęp do wody. Nie wolno podawać 
samych soli mineralnych bezpośred
nio doustnie, gdyż można podrażnić 
błonę śluzową przewodu pokar
mowego. Nie powinno się podawać 
jednokrotnie dużych ilości w dużych 
stężeniach także dlatego, iż roztwory 
takie hamują wchłanianie wody z 
przewodu pokarmowego (są to rozt
wory hipertoniczne, które ściągają 
wodę do siebie). Podczas długotr
wałego wysiłku fizycznego, elektroli
ty lepiej podawać w roztworach 
wodnych w małych ilościach w krót
kich odstępach czasu. Niektórzy 
lekarze zalecają 60 gramów elek
trolitów co 2 - 4 godziny w za
leżności od temperatury otoczenia i 
szybkości biegu. Elektrolity dobrze 
jest również podać przed plano
wanym wysiłkiem pamiętając o tym, 
iż związki te nie mogą być maga
zynowane w organizmie. Trzeba je 
„zmagazynować" w przewodzie 
pokarmowym. W tym znaczeniu 
dobrym rezerwuarem dla elek
trolitów jest siano pod warunkiem 
swobodnego dostępu konia do wody 
(siano zawiera mało wody). Podanie 
elektrolitów na 2 godziny przed 
wysiłkiem średniego stopnia jest 
dobrym rozwiązaniem także dlate
go, iż związki te pobudzają pragnie
nie - koń wystartuje do pracy dobrze 
nawodniony w sposób naturalny. 
Kiedy podaje się elektrolity przed 
wysiłkiem należy pamiętać o tym, że 
pasze bogate w cukry i tłuszcze

opóźniają przyswajanie elektro^

Ustalając dawkę elektrod 
jaką należy podać w celu 0 
pełnienia strat wywołanych pr( 
koniecznie trzeba wziąć pod uwt 
to, że sole mineralne znajdują 

również w spożywanym pokan 
a nie tylko w podawanym preparc 
mineralnym. A zatem, dawka $r 
jalistycznego preparatu zawier 
jącego elektrolity powinna wyn0! 
około 11 teoretycznie obliczany 
strat. Przy średnim wysiłku (przecii 
nym poceniu) jest to około 20-30
soli w pojedynczej dawce dzienn
Wartość ta stanowi pewien py 
wyjścia który trzeba modyfikow 
w zależności od intensywności po 
nia się koni.

W zakończeniu warto przypc 
nieć, że dobre produkty służc 
uzupełnianiu elektrolitów mają j 
dany skład ilościowy, jakościo 
i jasne wskazówki jak je stosow 
Oprócz sodu, potasu i chloru zav, 
rają wapń i magnez. Dobrze jest ji 
znajduje się w nich niewielka iloi 
glukozy lub glicyny. Należy unik 
produktów z wodorowęglanami

- są dobre dla ludzi nie dla ko

dr Wojciech Kai 
Autor artykułu jest pracowniki 
naukowym Katedry Farmakok 

i Toksykologii Wydzi1 
Weterynaryjni 
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srebrny ntetłal
MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW WKKW - VITTEL 7 99

srebrny

Pierwszy raz w historii polskiego jeździectwa 
Nasza Reprezentacja w WKKW, 

dwa razy z rzędu zdobywa srebrne medale.

Inwestujqc w Nas możesz doskonale wypromować 
swoją firmę, a MY dla Polski i Ciebie postaramy się 

zdobywać nie tylko srebrne, a nawet ZŁOTE medale!
Dołącz do firm, które mają już swój udział w zdobytych medalach: 

CASPOL S.A. Cieszyn, SAMSMAK FOODS sp. z o.o. Warszawa, 
Agencja Jeździecka BOBER Ochaby Wielkie.

KONTAKT: Polski Związek Jeździecki - Iwona Dąbrowska tel. 0-22/ 834 73 21



i “’uiiMGku

Medicinkemi Uldum A/S, MEKU jest duńską firmą założoną 1979 roku 
przez lek. wet., Knud'a H. Aagesen'a.

W 1999 roku Meku stało się częścią międzynarodowej firmy farmaceutycznej 
Leo Pharmaceutical Products of Ballerup, Denmark.

Meku opracowuje i produkuje wysokiej jakości produkty 
zarówno dla ludzi jak i zwierząt domowych.

Dla koni przeznaczone są preparaty do odnowy bilologicznej i środki wspomagające 
konie w zawodach sportowych i wyścigach oraz do mycia i pielęgnacji.

Wszystkie produkty Meku sq wytwarzane zgodnie z najwyższymi 
normami, z dokładng kontrolę jakości w laboratoriach MEKU - Dania.

1 fctelSFi
Agencja Jeździecka A.A.BOBER

43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9
tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74



\i!Meku
Meku - Lunden's Energy Boster

Koncentrat mineralno - witaminowy wspomagający metabolizm mięśni koni

sportowych na aminokwasy egzogenne oraz zapewnia prawidłowe wykorzystanie 
białka.
Wskazania: Preparat należy stosować jako dodatek do dziennej dawki pokar
mowej. Należy go podawać doustnie lub wymieszany z paszą. Szczególnie jest 
polecany dla koni sportowych i wyczynowych, zwierząt młodych w okresie 
wzrostu i rozwoju, a także dla karmiących klaczy i zwierząt w okresie 
rekonwalescencji.
Sposób podania i dawkowanie:
Źrebięta: od 2 miesiąca do roku - 5 ml/dzień
Od 1 roku do 2 lat - 10 ml/dzień
Konie dorosąe (500kg) - 20 ml/dzień
Postać: Pasta.
Opakowanie: Plastykowe strzykawki dozujące o zawartoeci 80ml preparatu. 
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed 
działaniem światła.
Termin ważności: 1 rok od daty produkcji.

- * £ (a|fa tokoferol), witamina BI hydrochlorek tiaminy), witamina
jltłod: ^iłaminaj wjfamina Bó (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 
B2 Inulino), kwas foliowy, nikotynamid, kwas pantotenowy, chlorek 
(Cyjanokoba mefionina, lizyna, potas (chlorek), sód (chlorek), magnez (tlenek), 
choliny- inoZyan) cyn|c (tlenek), selen (organiczny), związki konserwujące: E 282. 
zelaZ° |fUm°/stanowi melasa i glikol propylenowy.
P0dł°V^i działanie:

WłaSCI dżvwkq witaminowo-mineralną zabezpieczającą pokrycie zapotrze- 
prepara I witaminy i związki mineralne u koni sportowych i wyczynowych, 
bowama . mineralne zawarte w preparacie wywierają korzystne działanie
Włammy^ . p|o(jność zwierząt, pozwalają na utrzymanie koni w dobrej kondy- 
n° *' wniają prawidłowy wzrost i rozwój zwierząt młodych oraz podnoszą 
C! d Iność fizyczną i wytrzymałość koni. Witamina E i selen wpływają na meta- 

m mięśni szkieletowych wzmagając procesy anaboliczne i skracając czas fazy 
d oczynku mięśni następujący po wysiłku. Dodatek lizyny i metioniny, głównych 

¡nokwasów egzogennych zabezpiecza zwiększone zapotrzebowanie koni G-ME-0001

Meku - Lunden's Ferrovit
koncentrat mineralno - witamminowy podnoszący wytrzymałość i wydolność koni

i poprawiają wykorzystanie składników pokarmowych paszy. Mikroelementy 
wchodzące w skład preparatu są w postaci związków chelatowych co gwarantu
je ich dobrą przyswaja In ość.
Wskazania:
Preparat należy stosować doustnie lub wymieszany z paszą. Szczególnie jest pole
cany dla zwierząt młodych w okresie wzrostu i rozwoju, a także dla karmiących 
klaczy i zwierząt w okresie rekonwalescencji.
Sposób podania i dawkowanie:
Od 2 miesiąca do 1 roku
od 1 roku do 2 lat
Konie dorosłe (500kg)
Postać: Pasta.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed 
działaniem światła.
Termin ważności: 1 rok od daty produkcji.

Witamina, witamina E (alfa tokoferol), witamina K3 (menadion), 
witamina BI (hydrochlorek tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina Bó 
(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy, 
nikotynamid, kwas pantotenowy, zwiqzki mineralne nieorganiczne: żelazo 
(fumaran), cynk (tlenek), mangan (siarczan), miedź (siarczan), kobalt (siarczan), 
zwiqzki mineralne chelatowe (białczany): miedź, żelazo, mangan, cynk, kobalt, 
zwięzki konserwujące: E 551, E 282. Podłoże stanowi melasa i glikol 
propylenowy.
Właściwości i działanie: Preparat jest koncentratem witaminowo-mineralnym 
zabezpieczającym pokrycie względnych lub bezwzględnych niedoborów witamin 
i związków mineralnych, a także zwiększonego zapotrzebowania na te związki u 
zwierząt młodych i rosnących. Witaminy i związki mineralne zawarte w prepara
cie wywierają korzystne działanie na witalność i płodność, pozwalają na utrzy
manie koni w dobrej kondycji, zapewniają prawidłowy rozwój zwierząt młodych 
oraz podnoszą wydolność fizyczną i wytrzymałość koni. Ponadto wzmagają apetyt

- 5ml/dzień
- lOml/dzień
- 2Oml/dzień

G-ME-0002

Meku - Lunden's Minerał Pastę
koncentrat mineralny zwiększający witalność i kąndycję

stnie na witalność i płodność zwierząt, pozwala na utrzymanie koni w dobrej kondy
cji, zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój zwierząt młodych oraz podnosi wydolność 
fizyczną i wytrzymałość koni.
Wskazania: reparat należy stosować jako dodatek do dziennej dawki pokarmowej. 
Należy go podawać doustnie lub wymieszany z paszą. Szczególnie jest polecany 
dla koni pracujących i podczas treningu, dla zwierząt młodych w okresie wzrostu 
i rozwoju oraz dla ęrebnych i karmiących klaczy.
Sposób podania i dawkowanie: 
Źrebięta i pony: 
Konie dorosłe 
Postać: Pasta.
Opakowanie: Plastykowe strzykawki dozujące o zawartoeci 80ml preparatu.

•e zaburzenia cyklu płciowego klaczy, obniżenie płodności, Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed

(1^° / mineralne nieorganiczne: miedę (siarczan), żelazo (fumaran), cynk
e ), związki mineralne w postaci chelatów (białczany): miedź, żelazo, mangan, 

^|6n pasty stanowi melasa i glikol propylenowy.
Cyn^SC,?r0^C* ’ działanie: Preparat jest koncentratem mineralnym zabezpieczają- 
/ pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na mikroelementy występującego u 

w mł°dych i rosnących, a także u koni sportowych. Mikroelementy wchodzące 
Zela2 PreParału SQ w postaci chelatów co gwarantuje ich dobrą przyswajalność. 
■vysiłk° m'eC^ ' man9Qn znacznie zwiększają możliwość regeneracji organizmu po 
rrianga SP6łniaiqC ^ecyduiQcQ rolę w oddychaniu wewnątrzkomórkowym. Miedź, 
rj2ia| n 1 selen pełnią zasadniczą rolę w ochronie ustroju przed szkodliwym 
rów ‘ni6rn W°lnych r°dników. Obecne w preparacie mikroelementy odgrywają 
stwier^ decydujqcq rolę w procesie rozrodu. Przy niedoborach Mg, Zn, Mn i Se 

wy^p Qn° S* oburzenia cykiu płciowego kiaczy, obniżenie płodności, rrzecnowywame: 
^anie I WQn*e komplikacji okołoporodowych (poronienia, martwe urodzenia, zatrzy- działaniem światła.

Ozyska), a □ ogierów zaburzenia spermatogenezy. Preparat wpływa korzy- Termin ważności: 1 rok od daty produkcji.

lOml/dzień
2Oml/dzień

G-ME-0002

— =
Agencja Jeździecka A.A.BOBER

43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9
tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74



WORLD EQUESTRIAN GAMES

Jedyny na świecie rocznik jeździecki 
wydawany pod patronatem 

FEI
(Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej)

prezentujący w języku angielskim i niemieckim:

• informacje z życia FEI • relacje z największych imprez jeździeckich 
na świecie: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
• światowy ranking najlepszych jeźdźców, zaprzęgowców, koni i zawodów 
we wszystkich konkurencjach • wyniki i serwis zdjęciowy z zawodów:

CSI, GSIO, CCI, CGIO, CDI, GDIO, GAI, GAIO, GVI
• artykuły o światowym jeźdźectwie i hodowli.

W grudniu 1999 ukazała się 49 edycja L’ANNÉE HIPPIQUE

INTERNATIONAL ALLIANCE 
OF EQUESTRIAN JOURNALISTS

FEDERATION EQUESTRE 
INTERNATIONALE

iMmłMATirtMAi INTERNATIONAL 
DRESSAGE RIDERS

współpraca:

Agencja Jeździecka 
43430 SKOCZÓW 

OCHABY WIELKIE 153/9 
tel. 033/ 853 10 84, fax: 853 14 74

przedstawiciel na Polskę:



W/ENDALS HERBS
mieszanki ziołowe dla koni

Wszystkie mieszanki zawierają najwyższej jakości zioła, 
które są bogate w naturalne witaminy i minerały. 

Nie posiadają żadnych słodzików, środków konserwujących 
oraz substancji zakazanych przez przepisy FEI i JOCKEY CLUB

Agencja Jeździecka A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9

tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74



WENDALS HERBS
BOSTER

preparat ziołowy dla koni zwiększający odporność i działający wzmacniająco

Skład: Komponentami preparatu sq zioła. Preparat zawiera: łopian, seler 
zwyczajny, mniszek lekarski, jeżówkę wqskolistnq, czosnek, miętę pieprzowq, 
pokrzywę zwyczajnq, owoc dzikiej róży.

Działanie: Zioła wchodzqce w skład preparatu wykazujq właściwości 
immunostymulacyjne (jeżówka wqskolistna, korzeń mniszka lekarskiego, liść 
pokrzywy, czosnek), przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze (korzeń łopianu, 
czosnek), żółciotwórcze i żółciopędne, pobudzajqce czynność trzustki i nor- 
malizujqce procesy trawienne (mniszek lekarski, seler zwyczajny), dezyn- 
fekujqce, wykrztuśne (tymianek), przeciwzapalne i spazmolityczne (ziele ty- 
mianku, liść mięty, liść pokrzywy), ściqgajqce, witaminizujqce i wzmacniajqce 
(owoc róży). Preparat podnosi odporność organizmu, wzmacnia 
naturalne mechanizmy obronne, przyspiesza rekonwalescencję po 
przebytych chorobach i jednocześnie działa witaminizujqco i ogólnie wzma- 
cniajqco.

Wskazania i stosowanie: - preparat przeznaczony jest do stosowi? 
koni. Jest szczególnie polecany koniom często zapadającym na chorok, ' 
w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach i w ■//tuacjacih 

sowych. Preparat należy dodawać bezpośrednio do paszy. Zal "* 
dawkowanie: 10 g preparatu / 100 kg m.c. / dzień (jednorazowi 

n„..Lw dwóch dawkach) w czasie karmienia. Dawkę preparatu można 
(maksymalna dopuszczalna dawka 50 g / kg m.c. / dzień). 

Przechowywanie: w suchym, chłodnym pomieszczeniu, chronić prz. 
działaniem światła słonecznego.

Opakowanie: pojemniki zawierajqce 1, 2.5, 5kg preparatu (z miQrt 
pozwalajqcq na odmierzenie 25 g preparatu)

Okres ważności: 24 miesiqce od daty produkcji.

ANTIBE
preparat ziołowy dla koni o działaniu wspomagającym czynność układu oddechowego 

i zapobiegającym występowaniu krwawień przy intensywnym wysiłku.

Skład: Komponentami preparatu sq zioła. Preparat zawiera: kozieradkę 
pospolitq, mniszek lekarski, czosnek, tymianek pospolity, aksamitek 
rozpierzchły, prawoślaz lekarski, pokrzywę zwyczajnq, malinę właściwq, 
koniczynę łqkowq.

Działanie: Zioła wchodzqce w skład preparatu wykazujq działanie 
ochronne na układ oddechowy i wzmacniajq naczynia krwionośne. Ziele 
tymianku ma właściwości dezynfekujqce, wykrztuśne, zwiększa wydzielanie 
śluzu w oskrzelach i wykazuje niewielkq aktywność spazmolitycznq. Składniki 
prawoślazu lekarskiego wywierajq działanie osłaniajqce i powlekajqce oraz 
przeciwzapalne i wykrztuśne. Alicyna pochodzqca z czosnku wykazuje silne 
właściwości bakteriobójcze oraz działa drażniqco na drogi oddechowe 
i w zwiqzku z tym znajduje zastosowanie w dezynfekcji dróg oddechowych. 
Wyciqgi z pokrzywy pobudzajq przemianę materii i procesy trawienne, 
działajq przeciwzapalnie oraz poprawiajq odporność organizmu. Korzeń 
i ziele mniszka lekarskiego wykazuje działanie żółciopędne, żółciotwórcze 
i diuretyczne oraz immunostymulacyjne. Składniki zawarte w malinie działajq 
ściqgajqco, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie oraz rozkurczajqco na 
mięśniówkę naczyń krwionośnych. Wyciqgi z koniczyny wykazujq działanie 

hipotensyjne oraz działajq uszczelniajqco i wzmacniajqco na włosov< 
naczynia krwionośne.

Wskazania i stosowanie: - preparat przeznaczony jest do s jsowaniacc 
koni jako ziołowy środek działajqcy osłaniajqco na układ oddechowy i p® 
ciwdziałajqcy krwotokom następujqcym w wyniku intensywnego wysiłku.Jes 
szczególnie zalecany dla koni sportowych i wyścigowycl u któryc 
dochodzi do krwawień z nozdrzy podczas intensywnego trenir: 
lub wyścigu. Preparat należy dodawać bezpośrednio do paszy. Zalecar 
dawkowanie 10 g preparatu / 100 kg m.c. / dzień (jedn radowo lii 
podzielone na dwie dawki) w czasie karmienia. Dawkę prep ratu mozr: 
zwiększyć (maksymalna dopuszczalna dawka: 50g/kg m.c. /dz ań).

Przechowywanie: w suchym, chłodnym pomieszczeniu, chronić prza 
działaniem światła słonecznego.

Opakowanie: pojemniki zawierajq 1, 2.5, 5kg preparatu (z miarki 
pozwalajqcq na odmierzenie 25 g preparatu)

Okres ważności: 24 miesiqce od daty produkcji

CALMER
preparat ziołowy dla koni o działaniu relaksującym i uspokajającym

Skład: Komponentami preparatu są zioła. Preparat zawiera: rumianek 
pospolity, mniszek lekarski, kozieradkę pospolitą, czosnek pospolity, chmiel 
zwyczajny, koniczynę łąkową, tymianek pospolity, kozłek lekarski.

' Działanie Zioła wchodzące w skład preparatu są używane w celu zmniej
szenia pobudliwości układu nerwowego (kozłek lekarski, chmiel zwyczajny, ru
mianek pospolity). Działają łagodnie uspokajająco, stabilizując funkcje 
układu nerwowego, przeciwdziałając nadmiernej i podwyższonej nerwo
wości bez wywierania ujemnych skutków na wydolność fizyczną 
i wytrzymałość koni Pozwalają znosić sytuacje stresowe, zmniejszają 
objawy niepokoju i lęku. Ponadto składniki preparatu wykazują działanie spa
zmolityczne i przeciwzapalne (rumianek, czosnek, tymianek), właściwości 
pobudzające apetyt, procesy trawienne i metabolizm, normują perystaltykę 
jelit oraz działają żółciotwórczo i żółciopędnie (mniszek lekarski, czosnek).

WskazanigjWast. jpreparat przeznaczony jest do stosowania0'
koni. Jest szczególnie polecany u koni nerwowych wykazujących zwiększ: 
pobudliwość. Preparat należy dodawać bezpośrednio do pasz;. Zaleto 

dawkowanie 10 g preparatu /100 kg m.c / dzień (jedno azowo 
podzielone na dwie dawki) w czasie karmienia. Dawkę preparatu rnc- 
zwiększyć (maksymalna dopuszczalna dawka; 50g/kg m.c. /dzień). 1 

Przechowywanie: w suchym, chłodnym pomieszczeniu, chronić PfZ 
działaniem światła słonecznego.

Opakowanie: pojemniki zawierające 1, 2.5, 5kg preparatu (z mlC 
pozwalającą na odmierzenie 25 g preparatu)

Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji

Wffli----------------
Agencja Jeździecka A.A.BOBER
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—WENDALS HERBS
RESPIRATION

aparat ziołowy dla koni o działaniu osłaniającym układ oddechowy i zwiększający miejscową odporność

——I onentami preparatu sq zioła. Preparat zawiera: koper włoski,
jltłcd Kon 0|ity lukrecję gładkq, pokrzywę zwyczajnq, lebiodkę pospolitą, 
tf°^nęłqkowa’ tymianek pospolity.

• Zioła wchodzące w skład preparatu działają ochron- 
Pzio*an,e^|aj oddechowy. Składniki zawarte w owocach kopru 
n'e na działanie sekretolityczne i spazmolityczne. Składniki korzenia 
^ykazui^^ zasfosowanie wykrztuśne, spazmolityczne i przeciwza- 
'U*CreC|'ziele tymianku jest dezynfekujqce, wykrztuśne, zwiększa wydzie- 

Pa ś|uzu w oskrzelach i wykazuje niewielkq aktywność spazmolity- 
l0n'e Wyciągi z pokrzywy pobudzajqcq przemianę materii i procesy 
Wnt! nia sq przeciwzapalne oraz poprawiają odporność organizmu. 
*/ na pochodząca z czosnku wykazuje silne właściwości bakte- 

bójcze oraz działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę, 
a w związku z tym dezynfekuje drogi oddechowe.

Wskazania i stosowanie: - preparat przeznaczony jest do stosowania dla 
koni. Może być stosowany profilaktycznie lub w okresie rekonwalescencji po 
przebytych chorobach układu oddechowego, szczególnie poleca się 
stosowanie u koni, które często zapadajq na schorzenia dróg 
oddechowych. Preparat należy dodawać bezpośrednio do paszy. Zalecane 
dawkowanie 10 g preparatu / 100 kg m.c. / dzień (jednorazowo lub 
podzielone na dwie dawki) w czasie karmienia. Dawkę preparatu można 
zwiększyć (maksymalna dopuszczalna dawka: 50g/kg m.c. /dzień).

Przechowywanie: w suchym, chłodnym pomieszczeniu, chronić przed 
działaniem światła słonecznego.

Opakowanie: pojemniki zawierające 1, 2.5, 5kg preparatu (z miarką 
pozwalającą na odmierzenie 25 g preparatu)

Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

EASY MOVER
preparat ziołowy dla koni pozwalajqcy utrzymać na wysokim poziomie aktywność i sprawność ruchowq

-----------"— —T”
Skład: Komponentami preparatu sq zioła. Preparat zawiera: łopian 
większy, seler zwyczajny, mniszek lekarski, pokrzywę zwyczajną, wodorosty 
,morszczyn, nawłoć kanadyjska.

Działanie Substancje ziołowe wchodzące w skład preparatu wykazują 
działanie moczopędne, odtruwające oraz pobudzające procesy trawienne 
i przemiany materii (łopian większy, seler zwyczajny, pokrzywa zwyczajna, 

, nawłoć kanadyjska), wywierają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybiczne (łopian, nawłoć kanadyjska), immunostymulacyjne 

; (mniszek lekarski, liść pokrzywy), przeciwreumatyczne i przeciwgośćcowe 
(mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska) zmniejszają przepuszczalność naczyń 
krwionośnych i stymulują wzrost nowych komórek tkanki łącznej (nawłoć 
kanadyjska) oraz dostarczają witamin i związków mineralnych (seler, 
morszczyn).

Wskazania i stosowanie: - preparat przeznaczony jest do stosowania dla 
koni jako środek wspomagajqcy funkcje aparatu ruchu, pozwalający 
utrzymać na wysokim poziomie aktywność i sprawność ruchową. Jest szczegól
nie polecany do stosowania u koni sportowych i wyścigowych. Preparat 
należy dodawać bezpośrednio do paszy. Zalecane dawkowanie 10 g 
preparatu / 100 kg m.c. / dzień (jednorazowo lub w dwóch dawkach) w cza
sie karmienia. Dawkę preparatu można zwiększyć (maksymdlna dopuszczalna 
dawka: 50g/kg m.c. /dzień).

Przechowywanie: w suchym, chłodnym pomieszczeniu, chronić przed 
działaniem światła słonecznego.

Opakowanie: pojemniki zawierające 1, 2.5, 5kg preparatu (z miarką 
pozwalającą na odmierzenie 25 g preparatu)

Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

STOP ITCH
preparat ziołowy dla koni odstraszający owady

Komponentami preparatu są zioła. Preparat zawiera: łopian większy, 
przytulia czepna, mniszek lekarski, kozieradka pospolita, czosnek, pokrzywę 
zwyczajną, wodorosty, lebiodę pospolitą. ■ śati

’h Prep rat Stop Itch łączy w sobie działanie związków 
wy'*|erając\ > bezpośredni wpływ ochronny na skórę (korzeń 

nu' ziele przytuli, nasiona kozieradki pospolitej),, związków o działaniu 
"odzącym do zwiększenia ogólnej odpornoścTórganizmu, działających 

'nunostymulacyjnie (liść pokrzywy, ziele mniszka lekarskiego, nasiona 
Zlwauki, cebula czosnek), przeciwzapalnie (ziele lebiodki, liść pokrzywy), 

Pzeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo (korzeń łopianu, cebula czosnku) oraz 

Stymuluiqcych Przem'anę materii (nasiona kozieradki, morszczyn) i 
^^Rcych diuretycznie (ziele przytuli) w wyniku czego przyspieszone jest 

a anie z organizmu związków toksycznych.

,e: w suchym, chłodnym pomieszczeniu, chronić przed 
J2 °niem światła słonecznego.

Wskazania i stosowanie: - Preparat Stop Itch przeznaczony jest do 
stosowania dla koni w celu zapewniania utrzymania prawidłowego 
stanu skóry i sierści zwierząt oraz odstraszenia latających 
owadów niepokojących konia i mogących być przyczyną podrażnień skóry. 
Jest polecany szczególnie do stosowania w okresie gdy dochodzi do zmian 
pogody, co jest częstą przyczyną występowania podrażnień skóry. Preparat 
należy dodawać bezpośrednio do paszy. Zalecane dawkowanie 10 g 
preparatu / 100 kg m.c. / dzień (jednorazowo lub w dwóch dawkach) w cza
sie karmienia. Dawkę preparatu można zwiększyć (maksymalna dopuszczalna 
dawka: 50g/kg m.c. /dzień).

Opakowanie: pojemniki zawierające 1, 2.5, 5kg preparatu (z miarką 
pozwalającą na odmierzenie 25 g preparatu)

Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji

■
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WENDALS HERBS=-
HERBAL LICK

lizawka ziołowa dla koni pobudzająca apetyt i trawienie

Skład: Komponentami preparatu są zioła. Preparat zawiera: melasę 
z trzciny cukrowej, sól, czosnek pospolity, miętę pieprzową, bazylię pospolitą, 
wodorosty, lebiodkę pospolitą, tymianek pospolity, mączkę wapienną, tlenek 
wapnia

Wskazania i stosowanie: - preparat przeznaczony jest do stosowania dla 
koni. Może być stosowany profilaktycznie lub przy zaburzeniach trawienia 
i braku apetytu. Jest polecany jako środek zwiększający apetyt, normujący 
perystaltykę jelit, przeciwdziałający powstawaniu wzdęć, a także 
wzmacniający mechanizmy obronne i zwiększający witalność 
koni.
Przechowywanie: w suchym, nienasłonecznionym pomieszczeniu.

Opakowanie: preparat - 1000 g

Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji

Działanie: Zioła wchodzące w skład preparatu Wy|/^ 
właściwości pobudzające apetyt i normujące procesy trawi 
oraz działanie osłaniające układ oddechowy i wzmacniające mech • 
obronne organizmu. Składniki liścia mięty, lebiodki, ziela bazylii j0**1* 

czosnku pobudzają łaknienie i trawienie, normują perystaltykę jelit i H 
wiatropędnie, zapobiegając wzdęciom. Wykazują również dzinU 
żółciotwórcze i żółciopędne oraz działanie ochronne w stosunku do wn3 
Ziele bazylii działa ponadto pobudzającą i wzmacniająco przy zmęcj 
fizycznym, łagodzi lęki i depresje oraz wzmacnia układ immunoloo' 
Wyciągi z tymianku mają właściwości dezynfekujące, wykrztuśne i p^' 
kaszlowe oraz niewielką aktywność spazmolityczną. Ziele przytulii wy|(02' 
działanie rozkurczowe, antyseptyczne, moczopędne oraz ściągające.

KRÓTKIE OMÓWIENIE ZIÓŁ I MIESZANEK ZIOŁOWYCH

Zioła sq wykorzystywane od niepamiętnych czasów i od dawna już wiadomo, że majq nie tylko wartości odżywcz- 
ale również wyjqtkowe cechy lecznicze.

W zamierzchłych czasach stanowiły podstawowy surowiec w leczeniu wielu chorób, równe 
u ludzi jak i u zwierząt. Nie było lekarstw ani specyfików, do których można by się odwołać, więc najczęście 
stosowano naturalnie rosnqce rośliny.

Konie sq obecnie wykorzystywane i traktowane zupełnie inaczej niż wiele lat temu. Teraz stawiamy przed nimi wiele 
nowych zadań i zmieniliśmy ich sposób życia. Nie mogq biegać w dzikich stadach ani paść się swobodnie jędze 
w warunkach naturalnych różne dziko rosnqce rośliny. W dzisiejszych czasach dużo bardziej musimy dbać o swoje 
konie. Muszq one być dobrze ułożone i zadbane, gotowe do zadań, które im wyznaczamy.

Należy zwrócić uwagę na interesujący fakt, że przy zakładaniu nowych wyiiegó* 
w przodujących stadninach koni, stosuje się tam specjalne mieszanki, zawierające iasionc 
pewnych ziół.

fi'

Ostatnio nastgpiło ponowne odkrycie ziół. Gdzie nie spojrzeć, rozpoznawane sq ich nowe zalety. Szereg doslo" 
ców paszy dla koni dodaje obecnie zioła do przetworzonego pożywienia i sq weterynarze, którzy specjalizuję się* 
ziołolecznictwie i innych metodach naturalnych, ograniczajgc stosowanie leków.

Zioła nie sq cudownym lekarstwem i nie wyleczg wszystkich chorób, ani nie rozwiqżq wszystkich istniejgcych pr°: 
lemów. Tak jak nie zrobiq tego lekarstwa i inne wytwarzane produkty. Zioła mogą w naturalny sposób oom0 
organizmowi, umożliwiając jego sprawniejsze funkcjonowanie. Na przykład, dobrze wiadomo, że zio'c 
takie jak rumianek wzmacniajg układ nerwowy, natomiast czosnek może zarówno przynieść ulgę w niedomagania1* 
układu oddechowego jak i odstraszać owady.

JEŻELI ZALEŻY Cl NA ZDROWIU TWOJEGO KONIA I JEGO SUKCESACH SPORTOWY^ 
LUB WYŚCIGOWYCH ZACZNIJ STOSOWAĆ DARY NATURY - ZIOŁA WENDALS HERBS.

Agencja Jeździecka A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9
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PREPARATÓW ZIOtOWYCH W NATURALNYM WSPOMAGANIU KONI

Zioła sq coraz częściej wyko- 
rZysty*ane W różnego rodzaju 
Separatach przeznaczonych dla 

Z całą pewnością, zjawisko to 
bezpośrednio wywodzi się z ten- 
jenC|i obserwowanych w medycynie 
ludzkiej, polegających na sięganiu 
Jo surowców naturalnych uznawa
nych za bezpieczne i jednocześnie 
skuteczne. Obserwując skalę tego 
zjawiska można mówić o wielkim 
powrocie preparatów ziołowych do 
leczenia zapobiegania chorobom. 
Medycyna ludzka od blisko 5 tysięcy 
lat wykorzystuje zioła, jednak do
piero ostatnie dziesięciolecia poz
woliły na uzyskanie pewnych do
wodów na aktywność poszczegól
nych produktów. W dniu dzisiejszym 
wiedza na temat wpływu poszczegól
nych ziół na organizm ludzi lub 

zwierząt laboratoryjnych jest bardzo 
duża. Niestety, jest niewiele 
bezpośrednich obserwacji nauko
wych dotyczących działania ziół 
u koni, a praktyczne wykorzystanie 
preparatów ziołowych u tego ga
tunku oparte jest przede wszystkim 
na wiedzy dotyczącej aktywności ziół 
stosowanych u ludzi. Prowadzi to do 
wielu nieporozumień podczas po
dawania u koni preparatów 
ziołowych zarówno odnośnie dawek 
jak i wskazań.

Stosując zioła należy pamiętać, 
że istnieją spore różnice gatunkowe 
między człowiekiem a koniem i nie 
zawsze można w prosty sposób 
odnieść zjawiska obserwowane 
u ludzi do koni. Na przykład sub
stancje aktywne zawarte w ziołach

w przewodzie pokarmowym koni 
ulegają dalej idącym przemianom 
w porównaniu z procesami zacho
dzącymi u człowieka. W związku 
z tym część surowców roślinnych 
w ogóle u koni nie działa lub działa 
w ograniczonym stopniu (np. akty
wność błonnika czy chlorofilu u ludzi 
jest zdecydowanie wyższa niż 
u koni). Po wchłonięciu podobnych 
dawek substancji zawartych 
w surowcu roślinnym efekt może 
być różny co do siły a nawet jakości 
działania. W przypadku większości 
ziół nie ustalono czy dawkę powinno 
się zwiększać proporcjonalnie do 
masy ciała czy też nie, dlatego 
trudno ustalić ilość podawanych ziół 
u konia. Szczególnie duże różnice 
między człowiekiem a koniem wy
stępują przy stosowaniu mieszanek 
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ziołowych o właściwościach uspoka
jających. Większość z nich u koni po 
prostu nie działa. Natomiast dobrze 
u koni sprawdzają się zioła, których 
aktywność skierowana jest na wspo
maganie funkcji układu oddecho
wego lub podniesienie naturalnej 
odporności. Za sprawdzone i pewne 
w praktycznym stosowaniu (z usta
loną dawką i siłą działania) uznaje 
się produkty na bazie gryki, mniszka 
lekarskiego, arniki, czosnku, szanty, 
rozmarynu, nagietka, jeżówki, 
lawendy, mięty i pieprzowca. Pro
dukty ziołowe przeznaczone do sto
sowania zewnętrznego z reguły 
można podawać u koni tak jak u 
ludzi. Podobnie, przetworzone su
rowce roślinne (wyciągi, nalewki) 
wykazują zbliżoną aktywność 
u konia i człowieka.

Stosowanie preparatów zioło
wych wymaga starannej uwagi. 
Niektórych produktów nie można 
używać u koni sportowych czy wyści
gowych ze względu na przepisy 
antydopingowe. Surowce roślinne 
mogą być bowiem źródłem sub
stancji zabronionych do stosowania 
u koni sportowych (np. hordenina, 
pochodne opium, salicylany, estroge
ny itd.). Są też surowce roślinne, 
których status, według prawideł kon
troli antydopingowej, jest niepewny 
i ciągle ulega zmianom (np. wyciągi 
z egzotycznych roślin Harpagophy
tum procumbens czy Trebulis tere- 
stris). Może się również zdarzyć, iż 
preparaty naturalne zawierają 
w swoim składzie związki syntety
czne, których obecność stawia pod 
znakiem zapytania „naturalność" 
całego produktu (szczególnie doty
czy to środków stosowanych do 

odstraszania owadów).
Mimo tych wielu niejasności 

i pułapek preparaty ziołowe są 
powszechnie stosowane u koni, 
ponieważ posiadają naprawdę wiele 

zalet. Charakterystyczną cechą 
preparatów ziołowych jest z reguły 
ich wielokierunkowe działanie. 
Wynika ono z obecności w poje
dynczych surowcach wielu substancji 
aktywnych farmakodynamicznie, 
a także z powszechnego łączenia 
w pojedynczym preparacie wielu 
surowców roślinnych. Wielokie
runkowemu działaniu nieprzetwo
rzonych surowców roślinnych to
warzyszy ich niska aktywność. Ta 
niska aktywność jest zaletą ziół, 
ponieważ sprawia, iż są bezpieczne 
w praktycznym stosowaniu i można 
je stosować przez długi okres czasu 
bez wywoływania skutków ubo
cznych. Prawidłowo stosowane zioła 
(poza kontrolą lekarską) raczej 
wspomagają działanie naturalnych 
mechanizmów, niż wpływają bezpo
średnio na zmianę funkcjonowania 
poszczególnych narządów.

Poniżej podano główną akty
wność surowców pochodzenia roślin
nego stosowanych w zarejestro
wanych preparatach przeznaczo
nych dla koni.

(1) preparaty stosowane 
w postaci okładów rozgrzewających 
lub ochładzających - arnika, nagie
tek, rumianek, olejki eteryczne: euka
liptusowy, rozmarynowy, sosnowy,

(2) preparaty podnoszące 
odporność - echinacea (jeżówka), 
czosnek, seler, babka

(3) pobudzające apetyt 
i poprawiające trawienie - koper 
włoski, gorzknik, nagietek, tuja, 
berberys, kurkuma, imbir, lukrecja, 

goryczka, pieprz

(4) odtruwające i moczopędne - 
skrzyp, pokrzywa, łopian, seler, dzi
urawiec, czosnek

(5) pobudzające funkcjon0^Q. 
układu oddechowego - poęj^ ' 
lukrecja, tymianek, prawoślaz 
zieradka, czosnek, szanta

(6) uspokajające - chmiel, kOz|t 
lekarski, męczennica cielista, p. 
złotka kalifornijska, dziurawiec

(7) wpływające na mQst 
mięśniową - Trebulis terestris,

Stosując zioła u koni sięgaj -■ 
sprawdzonych (zarejestrowany^ 
produktów zwracając uwagę na |0 
czy mogą być stosowane u koni wy. 
ścigowych lub sportowych. Pamięta 
że niektóre surowce roślinne zawie 
rają związki silnie działające lut 
nawet toksyczne a sam fakt, iż sc 
pochodzenia naturalnego nie moż< 
usprawiedliwiać ich beztroskiegc 
stosowania. Przede wszystkim nalej 
jednak mieć na uwadze to, żi 
preparaty ziołowe nie służą di 
samodzielnego leczenia - z próbie 
mami zdrowotnymi koni zgłaszaj si 
do lekarza weterynarii.

doc. Wojciech Kai 
Autor artykułu jest pracownikii 
naukowym Katedry Farmakolo 
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Środki odnowy biologicznej i dodatki paszowe

AGENCJA JEŹDZIECKA A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9 
tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74



BHB - Radiol Pedicine Hoof Ointment
pielęgnacyjna maść do kopyt

Skład: Parafina, mentol, podłoże emulsyjne.

Właściwości i działanie: Parafina dzięki dobrej penetracji w głqb tkanek kopyta oraz właściwościom zatrzymującym wodę nawilża róg. Nadaje 

kopytom połysk i ładny zdrowy wygląd. Dodatkowo parafina tworzy cienką, mechaniczną barierę, chroniącą róg kopyta przed wysychaniem. Mentol 

działa miejscowo drażniąco. Pobudza lokalne ukrwienie tkanek, zwiększa tym samym wymianę odżywczą.

Miejscowe drażnienie pobudza róg do wzrostu i regeneracji ewentualnych ubytków lub pęknięć. Mentol łagodząc ból poprawia samopoczucie konia. 

Wskazania: Radiol Pedicine Hoof Ointment jest preparatem przeznaczonym do stosowania na wszystkie rodzaje kopyt, w celu zmiękczenia i poprawy 

elastyczności rogu. Preparat polecany jest do stosowania szczególnie u koni pracujących na suchym i twardym podłożu, które może doprowadzić lub 

doprowadza do pęknięć rogu kopytowego i jego odłupywania się.

Sposób podania i dawkowanie: Przed użyciem oczyścić kopyto, a następnie nałożyć Radiol Pedicine Hoof Ointment

na kopyto i koronkę pędzlem. Preparat dokładnie wcierać w koronkę kopyta i jej okolice oraz we wszystkie pęknięcia. Zabieg powtarzać rano

i wieczorem przez cztery tygodnie, a następnie usunąć podkowę i skrócić kopyto.

Postać: Maść Opakowanie: Plastykowy pojemnik z zakrętką 450 g RADIOL PEDICINE HOOF OINTMENT
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu, 

w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Termin ważności: 1 rok.
KOD PRODUKTU 

5223

OPAKOWANIE

450g

ILOŚĆ W SKRZYNCE

6

BHB - Radiol Balance
smaczny dodatek paszowy pokrywający zapotrzebowanie konia na witaminy i mikroelementy

Skład: Białko, olej, witaminy: A, D3, E, BI, B2, B6, BI2, K; kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotyna, żelazo, siarczan miedzi, tlenek magnezu, 

siarczan kobaltu, tlenek cynku, jodek wapnia, selen, sód, wapń, fosfor, magnez, lizyna, metionina, masa jabłkowa, olej z wątroby dorsza, podłoże 

zbożowe.

Właściwości i działanie: Radiol Balance zawiera zestaw witamin, podstawowych makro- i mikroelementów, aminokwasów i innych składników

niezbędnych do prawidłowego wzrostu, utrzymania zdrowia i zwiększenia odporności zwierząt, szczególnie w okresach zwiększonego wysiłku. Preparat 

opracowany został na smacznym podłożu zbożowym, dzięki czemu łatwo miesza się z pożywieniem i jest chętnie zjadany przez konie. Dodatek tranu 

dorszowego korzystnie wpływa na wygląd skóry i sierści. Odpowiednia ilość niezbędnych składników podnosi szczytową wydolność fizyczną

i wytrzymałość przez cały sezon. Preparat pomoże aktywnym koniom osiągnąć odpowiednią kondycję, aby mogły podołać dodatkowym wymaganiom 

jakie stawiają przed nimi treningi i zawody.
Wskazania: Radiol Balance jest uzupełnieniem pełnowartościowej diety i przeznaczony jest dla koni startujących w zawodach, źrebaków, ciężarnych 

klaczy oraz wszystkich koni, od których wymagany jest zwiększony wysiłek fizyczny.

Sposób podania i dawkowanie: Preparat dodawać do paszy jeden raz dziennie
w następującej ilości: koń skoczek, koń do gry w polo, koń wyścigowy, do prób długodystansowych, do WKKW, klacze, pracujące reproduktory - i 00 g- 

Koń do ujeżdżenia, powożenia i gonitw dla amatorów, hunter, źrebaki w wieku 18-24 miesiące - 75 g.

Kucyki do gier i zabaw, źrebaki do 18 miesiąca życia - 50 g. 

Pojemnik 3 kg wystarcza dla jednego osobnika na 30 - 40 dni. 

Postać: Drobnoziarnista sproszkowana masa.

Opakowanie: Plastykowe wiadro o masie 3 kg, 

ze ściśle dopasowaną pokrywą.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu, 

w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

RADIOL BALANCE
KOD PRODUKTU 

5196

OPAKOWANIE
3kg

ILOŚĆ W SKRZYNCE

IMSFi’ AGENCJA JEŹDZIECKA A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9 
tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74



BHB - Radiol B-R Antiseptic Jelly
idealny środek na trudno gojące się rany i owrzodzenia dla koni i psów

Skład: Proflawina 0,1%
Właściwości i działanie: Proflawina należy do grupy barwników akrydynowych wykazujących dobre działanie antyseptyczne
i odkażające. Jest szczególnie skuteczna wobec bakterii gram-dodatnich oraz pierwotniaków, nieco słabiej działa na grzyby chorobotwórcze.
Wskazania: Preparat przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego na mniejsze rany, zadrapania i owrzodzenia skóry u koni oraz psów. Pomaga 
zwalczać infekcję i umożliwia szybkie wygojenie rany.
Sposób podania i dawkowanie: Smarować kremem zmienione miejsca dwa lub trzy razy dziennie, według potrzeb. Powyższy zabieg można 
stosować przez kilka dni.
Postać: Krem. Opakowanie: Tuba 40 g.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu,
w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Termin ważności: 1 rok.

RADIOL B-R ANTISEPTIC JELLY
KOD PRODUKTU 

5222

OPAKOWANIE 

40g

ILOŚĆ W SKRZYNCE

12

BHB - Radiol M-R Muscle Embrocation
preparat do wcierania w mięśnie i stawy po codziennych treningach i zawodach

Skład: Mentol, olejek kamforowy, kamfora, podłoże alkoholowe.
Właściwości i działanie: Mentol i kamfora doprowadzajq do miejscowego przekrwienia, zaczerwienienia skóry, a w konsekwencji przyczyniajg się 
do szybkiego usuwania świeżych obrzęków zapalnych. Mentol działa łagodzgco oraz wywołuje uczucie chłodu. Zastosowanie podłoża alkoholowego 
zwiększa parowanie składników preparatu, nasilajgc uczucie chłodu. Przeciwdziała nadmiernemu drażnieniu skóry.
Wskazania: Radiol M-R Muscle Embrocation przeznaczony jest dla koni i psów do stosowania na skórę po stłuczeniach, nadwyrężeniach 
powysiłkowych lub w przypadku urazów ścięgien i mięśni oraz profilaktycznie.
Sposób podania i dawkowanie: Nałożyć odpowiednig ilość preparatu, tak aby zwilżyć sierść wokół obolałego miejsca. Masować delikatnie, aż 
do wchłonięcia preparatu. Powtarzać dwa do trzech razy dziennie według potrzeb. Radiol M-R Muscle Embrocation można rozcieńczyć i używać jako 
spirytusowego roztworu do przemywania i nacierań. Do 60 ml wody dodać 300 ml spirytusu skażonego metanolem oraz 80 ml Radiol M-R Muscle 
Embrocation. Dobrze wstrzqsnqć. Po zastosowaniu spirytusowego roztworu, przykryć obolałe miejsce kocem lub bandażem i pozostawić na całq noc. 
Postać: Płyn Opakowanie: Plastykowy pojemnik z zakrętkq o poj. 500 ml.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu, RADIOL M-R MUSCLE EMBROCATION
w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.
Termin ważności: 1 rok. KOD PRODUKTU 

5236

OPAKOWANIE

500 ml

ILOŚĆ W SKRZYNCE

6

BHB - Radiol M-F Ointment
maść na grudę - działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo

Skład: Siarka, wazelina.
Właściwości i działanie: Siarka działa keratolitycznie i keratoplastycznie, pobudza odbudowę zdrowego naskórka. Działa również przeciw
bakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Wazelina jest składnikiem obojętnym dla organizmu. Stosowana na powierzchnię skóry działa ochronnie, wytwarza 

wodoodporng warstwę. Kompozycja wazeliny i siarki działa łagodzgco. Regularne stosowanie preparatu tworzy wodoodporng barierę , zapobiega 

przemakaniu i pękaniu naskórka pod wpływem wysychajgcego błota.
Przeznaczenie: Radiol M-F Ointment przeznaczony jest dla koni do stosowania na powierzchnię skóry kończyn i na zaatakowane "grudq" miejsce. 
Maść używać w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia skóry kończyn i powstania infekcji u koni narażonych na wilgoć, deszcz i błoto. Preparat jest 

również idealnym środkiem do usuwania suchej zrogowaciałej skóry i łagodzenia miejscowych podrażnień.
Sposób podawania i dawkowanie: Przed zastosowaniem preparatu skórę umyć dokładnie wodq w celu usunięcia błota.

Qstępnie wysuszyć i nałożyć maść, lekko wcierajgc w dane miejsce.
Opakowanie: Tuba 400 g. Termin ważności: 1 rok.
Przechov sanie: Przechowywać w oryginalnym 

opakowaniu w miejscu suchym i chłodnym.

RADIOL M-F OINTMENT
ILOŚĆ W SKRZYNCE

6
6

KOD PRODUKTU OPAKOWANIE

5233 40fl

5234 2kg

AGENCJA JEŹDZIECKA A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9 
tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74



BHB - Radiol B-R Bonę Embrocation
silnie działający preparat na włókniste i kostne przerosty - nakostniaki

Skład: Gwajakol, kreozot, mentol, kamfora, podłoże spirytusowe.

Właściwości i działanie: Wyjątkowo silny, spirytusowy preparat, zawierający związki o właściwościach dezynfekcyjnych

i miejscowo drażniących. Gwajakol i kreozot wykazują miejscowe działanie odkażające i dezynfekcyjne. Mentol i kamfora prowadzą do miejscowego

przekrwienia i lokalnego wzrostu temperatury. Likwidują obrzęki zapalne, przyspieszają gojenie zranień. Mentol dodatkowo działa miejscowo kojąco
dzięki działaniu przeciwbólowemu oraz wywoływaniu uczucia chłodu.

Wskazania: Preparat przeznaczony jest do wcierania w twarde, włókniste i kostne przerosty, nakostniaki, narośla kostne na pęcinie konia, zmiany 

poochwatowe, zgrubiałe ścięgna i stawy.

Sposób podania i dawkowanie: Preparat nałożyć oszczędnie na zmienione miejsce za pomocą małego sztywnego pędzla i dobrze

rozprowadzić, ale nie dalej niż 3 cm wokół niego. Gdy płyn zostanie wchłonięty powtórzyć zabieg. W ten sposób stosować preparat codziennie przez 

trzy dni. W razie potrzeby opisany cykl zabiegów można powtórzyć po trzech dniach przerwy.

Postać: Płyn.

Opakowanie: Plastykowe pojemniki z zakrętką o objętości 250 i 500 ml. 

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu,

w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Termin ważności: 1 rok.

RADIOL B-R BONE
KOD PRODUKTU
5218
5220

OPAKOWANIE
250 ml
500 ml

ILOŚĆ W SKRZYNCE

6 szt.
6 szt.

BHB - Radiol Fly Repellent Cream
idealny sposób na dokuczliwe muchy

Skład: Ester dwumetylowy kwasu ftalowego; N,N-dietylo-m-toluamid, podłoże maściowe.

Właściwości i działanie: Ester dwumetylowy kwasu ftalowego oraz N,N-dietylo-m-toluamid skutecznie odstraszają owady, nie wykazując przy tym 

działania owadobójczego.

Wskazania: Preparat Radiol Fly Repellent Cream jest maścią przeznaczoną dla koni do stosowania na powierzchnię skóry w celu odstraszenia 

owadów latających. Jest bardzo skuteczny przeciwko wszystkim muchom, komarom, muszkom i innym owadom gryzącym. Preparat nałożony na skórę 

koni przynosi znaczną ulgę i chroni wrażliwe konie przed swędzeniem oraz infekcjami przenoszonymi przez owady.

Sposób podania i dawkowanie:

Preparat Radiol Fly Repellent Cream należy nałożyć lekko na żądane miejsca, omijając oczy, wnętrze nozdrzy, pyska i inne błony śluzowe. Poleca się 

stosowanie preparatu szczególnie w okresie lata, późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem u koni pozostających na pastwisku, gdy komary i inne 

gryzące owady są najbardziej aktywne. Jednokrotne uż ycie preparatu odstrasza owady przez 4 godziny, przy czym maksymalny skutek osiąga się w 

ciągu pierwszych 20-30 minut.

Postać: Krem Opakowanie: Tuba 40g. RADIOL FLY REPELLENT CREAM

w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Termin ważności: 1 rok
KOD PRODUKTU 
5227

OPAKOWANIE
40g

ILOŚĆ W SKRZYNCE

12

bolSFi' AGENCJA JEŹDZIECKA A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9 
tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74
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Lincoln PREPARATY do pielęgnacji SPRZĘTU JEŹDZIECKĄ

Lincoln Traditional Glycerine Bar Soap
Wysokiej jakości mydło glicerynowe w postaci tradycyjnej kostki. 
Czyści i wzmacnia każdą skórę. Sposób stosowania: mydłem nati 
wilgotną szmatkę, a następnie czyścić skórę. Co jakiś czas przepl 
szmatkę i ponowić czyszczenie. Pozostawić do wyschnięcia.!

Później można zastosować inny preparat do nawilżania lub połysk

-TÍ $
leather 

dressing 
**ith Lanolin

LEATHER 

^dressing 
w<th Lanolin

SADOLE » 
Father soap

Lincoln Glycerine Saddle Soap
Wysokiej jakości mydło glicerynowe w postaci kostki zamkniętej 
w plastikowym pojemniczku. Czyści i wzmacnia każdą skórę. 
Sposób stosowania: mydłem natrzeć wilgotną szmatkę, a następnie 
czyścić skórę. Co jakiś czas przepłukać szmatkę i ponowić c 
Pozostawić do wyschnięcia. Później można zastosować inn; 
do nawilżania lub połysku

»zczenie 

■eparat

Lincoln Glycerine Spray Soap
Mydło glicerynowe w płynie. Pojemnik plastikowy zaopatrz« 
w spryskiwacz. Czyści i wzmacnia każdą skórę . Sposób stosowania: 
wilgotną szmatką wcierać w skórę, następnie wypolerować Suchą flanelk-

METAL POLISH

Glycerine .
Soap Wlp“

M'“'*

Lincoln Saddle & Leather Soap with Lanolin d lmg 
Mydło w kremie do siodeł i wszelkich skór zawierające lanolinę. 
Poprawia stan skóry, nawilża i czyści, nie odbarwia jej. Czyści' 
i wzmacnia każdą skórę. Sposób stosowania: wilgotną szmatką 
w skórę, następnie wypolerować suchą flanelką.

wcierać

Lincoln Glycerine Soap Wipes
Wilgotne chusteczki nasączone mydłem glicerynowym.
Nabłyszczają każdą skórę. Sposób stosowania: przeciągnąć pferwszą 
chusteczką przez otwór pod wieczkiem, oderwać wzdłuż nacięć, 
następnie przeczyścić zakurzoną skórę. Wieczko pudełka powinno być 
zawsze zamknięte, aby nie dopuścić do wysuszenia pozostałych chusteae 
Wygodne w użyciu w czasie zawodów i pokazów.

PASTY E J EO LI
Lincoln Wax Dressing
Pasta do konserwacji kurtek woskowych. Impregnuje 
bawełniane tkaniny i chroni przed działaniem wilgoci i wiatru. 
Sposób stosowania: suchą szmatką nanosimy pastę woskową 
na przetarte części kurtek woskowanych. Szczególnie podatne 
są okolice kieszeni i zagięcia na rękawach.

D-LI-4209 LEATHER 
GREAS

Lincoln Metal Polish
Pasta do konserwacji metalowych części sprzętu jeździeckiego: 
sprzączek, klamerek, wędzideł. Sposób stosowania: czystą suchą flanelką 
nanosimy preparat na oczyszczą powierzchnię metalu i przecieramy 
do uzyskania połysku.

D-LI-3786
The Lincoii'
Dressé The 

Lincoln 
Leather

Lincoln Letaher Grease d-li-oooi
Pasta do skóry z naturalnego tłuszczu. Chroni skórę przed wilgocią
i konserwuje. Sposób stosowania: suchą szmatką nanosimy pastę na 
wierzchnią warstę umytej skóry. Po wchłonięciu przecieramy suchą 
flanelką do połysku. Uwaga: nie stosować na zamsz.

Lincoln Letaher Dressing Gel
Olej do skóry z lanoliną w postaci żelu. Nawilża i wzmacnia ł 
skórę. Sposób stosowania: czystą suchą flanelką nanosimy 
preparat na umytą skórę i przecieramy do uzyskania połysku.

Lincoln Leather Cleaner d-li-4028
Wosk pszczeli do każdego rodzaju skóry, przywraca starej skórze 
dawny blask. Sposób stosowania: czystą suchą flanelką nanosimy preparat 
na umytą skórę i przecieramy do uzyskania połysku.

Lincoln Letaher Dressing
Olej do skóry z lanoliną. Konserwuje skórę głęboko 
wnikając w jej strukturę. Sposób stosowania: pędzelkiem nanosimy 
na spodnią warstwę skóry. Po wchłonięciu, nanosimy powtór 
aż do całkowitego nasączenia skóry. Nadmiar oleju wycieram; 
szmatką. Wierzchnią stronę konserwujemy pastami.



PREPARATY DO PIELĘGNACJI KONIA

Lincoln Cool Gel - żel na stłuczenia, 
nadwyrężenia mięśni i ścięgien 

Kamfora, rpentol, izopropanol, substancje żelujące, błękit metylowy, 
ocja Właściwości i działanie: Preparat posiada właściwości ściągające 

„ ce Mentol i kamfora prowadzą do miejscowego wzrostu przepływu 
. enienia skóry, co przyczynia się do szybkiego usuwania świeżych 

i stanów zapalnych. Mentol działa też łagodząco i wywołuje uczucie 
Zastosowanie podłoża alkoholowego zwiększa parowanie składników, 
ia$ilając uczucie chłodu i przeciwdziała nadmiernemu drażnieniu skóry. 

■ przeznaczony jest do stosowania na powierzchnię kończyn w przy- 
*S rfku świeżych stłuczeń, nadwyrężeń powysiłkowych lub urazów ścięgien 

ęsm. który®towarzyszy powstawanie obrzęków. Sposób stosowania: 
eży nałożyć cienką warstwą na stłuczone miejsce i luźno zabandażować lub 
rozcieńczyć 20 ml preparatu w I litrze wody i przemywać stłuczenie bez 

bazowania. W przypadku stosowania bandaży co jakiś czas sprawdzać stan 
- y pod bandażem. Środki ostrożności: Nie stosować na uszkodzoną skórę. 

Zadbać aby konie nie zlizywały preparatu. Jest łatwopalny, stosować 
pomieszczeniu wentylowanym, nie palić papierosów i ograniczyć wdychanie 

oparów. Po zastosowaniu Cool Gel umyć dokładnie ręce. 
Postać: Ciemnoniebieski żel. Opakowanie: Plastikowy pojemnik - 400 g.

g-li-4104 B Lincoln Green Hoof Oil - olej do kopyt

Skład: Salicylan metylu, olej mineralny, barwniki. Właściwości i działanie: 
Salicylan metylu działa keratolicznie, usuwa starą, zużytą warstwę rogu i stymu
luje koronkę do produkcji nowego elastycznego rogu. Olej mineralny zapewnia 
właściwą wilgotność i nadaje zdrowy połysk. Zapobiega nadmiernej kruchości. 

Poprawia zdrowotność rogu kopytowego oraz ogólny wygląd kopyt. 
Wskazania: Przeznaczony dla zdrowych koni do stosowania na powierzchnię 

kopyt w celu poprawy ich wyglądu. Szczególnie nadaje się w sytuacjach 
wymagających zwiększonej produkcji rogu (np. intensywne ścieranie). Sposób 

stosowania: Przed użyciem należy preparat dobrze wymieszać. Kopyta dokład
nie umyć i wyczyścić. Nakładać twardą szczotką na ścianę, podeszwę i koronkę 
kopyta. Następnie dobrze wetrzeć. Zabieg można powtarzać dowolnie często.

Postać: Oleisty płyn. Opakowanie: Metalowa puszka z nakrętką - 500 ml.

H-LI-4461 Lincoln Biotin - biotyna

Skład: Biotyna, glukoza.W 10 g preparatu znajduje się 7,5 mg biotyny. 
Właściwości i działanie: Witamina H występuje w pokarmach pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego. Należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie. 
Jest składnikiem enzymów niezbędnych do prawidłowej przemiany białek, 

węglowodanów i kwasów tłuszczowych. Jest niezbędna dla wytwarzania 
zdrowego rogu kopyta oraz prawidłowego owłosienia. Wskazania: 

Przeznaczony w celu dostarczenia biotyny. Sposób stosowania: Preparat 
dodawać do paszy w ilości 20 g dziennie (2 miarki) przez 3 do 6 miesięcy. 

Opakowanie: Pojemnik plastikowy- 600 g.

133 Lincoln Green Hoof Grease - zielona pasta do kopyt 

!,d: Parafina stała, wazelina żółta, olej mineralny, olej laurowy, barwniki.

■-ości działanie: Preparat nałożony na powierzchnię kopyta tworzy 
• ę ochronną zapobiegającą działaniu niekorzystnych składników podłoża. 

‘ i dobrej penetracji w głąb tkanek oraz właściwościom zatrzymującym 
■ reparat zapewnia właściwe nawilżenie rogu. Kopyto uzyskuje błyszczący, 

- /¡sZ ^skazania: Przeznaczony dla zdrowych koni do stosowania na 

nię kopyta w celu utrzymania go w dobrej kondycji. Sposób stosowa- 
dokładnym umyciu kopyta preparat nakładać pędzelkiem na ścianę 

'li(ę Zabieg powtarzać codziennie. Opakowanie: Pojemnik plastikowy 

- I litr. Termin ważności: 5 lat.

Lincoln Event Salve - maść poślizgowa na eros
G-LI-4216
G-LI-4226
Łatwy do stosowania tłusty krem przeznaczony na nogi konia w celu uzyskania 

poślizgu na przeszkodach crosowych. Stosowany przez zawodników w 
konkurencji wkkw. Po zawodach można go zmyć wodą z mydłem lub szmatką 

wytrzeć do czysta. Opakowanie 500 g, 2 kg.

G’LI‘4214 Lincoln Cribstix - antyłykacz

Bardzo skuteczny środek zapobiegający gryzieniu żłobu, ogrodzeń, derek oraz 
łykawości. Preparat oparty na bazie wosku. Pakowany w zakręcaną tubę 

z dozownikiem. Należy nakładać odpowienią ilość na gryzione 
przez konia miejsce. Opakowanie - 65 g.

H-LI-4078 Lincoln Horse Bix - marchewkowe
H-LI-4070 i jabłkowe smakołyki witaminowe

Skład: Pszenica, cukier, oleje roślinne, witaminy, środki smakowe i zapachowe.
Właściwości i działanie: Pełni funkcjie smakowe stanowiące bodziec 

emocjonalny dla koni. Odpowiednio zastosowane wywołuje pozytywne 
skojarzenia. Wskazania: Przeznaczony jest dla koni do stosowania w formie 

nagrody za dobrze wykonane zadanie. Sposób stosowania: Jednorazowo 
podawać 2 do 3 kęsów. Nie stosować jako odżywki lub dodatku 

do pożywienia. Opakowanie: Foliowe torebki 150 g.

O SWOJEGO KONIA



Lincoln CODLIVINE

G-LI-4000 Lincoln Horse Shampoo - szampon dla koni

Skład: Caflon DP 530, crillet I, izopropanol, substancje aromatyczne, 
chlorek sodu, woda. Właściwości i działanie: Szampon posiada 

doskonałe właściwości myjące. Usuwa zabrudzenia, działa lekko dezyn
fekcyjnie i odświeżająco. Regularne stosowanie zapewnia utrzymanie 
skóry i włosów w zdrowiu i czystości. Wskazania: Preparat przezna

czony jest dla koni do regularnego mycia skóry i włosów długich ogona i 
grzywy. Sposób stosowania: Szampon stosować bezpośrednio na 

uprzednio zmoczoną (letnią wodą) skórę konia. Preparat po nałożeniu 
na skórę dobrze rozmasować wcierając go w sierść, włosy ogona 

i grzywy. Następnie dokładnie spłukać. Włosy wysuszyć. Po umyciu i 
wysuszeniu zwierzęcia zaleca się rozczesać włosy i zastosować Lincoln 

Hair Polish. Postać Płyn. Opakowanie: Plastikowa butelka 500 ml.

G-Ll-4143 Lincoln Hair Polish
- płyn do skóry, ogranicza osiadanie kurzu

Skład: Emulsja silikonowa. Właściwości i działanie: Emulsja silikonowa 
dokładnie pokrywa sierść cienką, nietłustą warstwą ochronną. Zapewnia 

połysk, zapobiega splątaniu się włosów długich (grzywy i ogona) oraz 
chroni przed nadmiernym osiadaniem kurzu. Wskazania: Preparat 

przeznaczony jest dla koni zdrowych. Nadaje połysk sierści oraz 
ogranicza osiadanie kurzu. Szczególnie poleca się stosować po kąpieli 

w szamponie Lindon Horse Shampoo. Doskonale sprawdza się również 
zimą, gdy kąpiele koni są ograniczone z powodu niskiej temperatury 

i utrudniona jest właściwa higiena skóry. Sposób stosowania: Preparat 
należy rozpylić w odległości około 15 cm na powierzchnię skóry 

a następnie wetrzeć go szmatką. Włosy pozostawić do wyschnięcia. 
Następnie wyszczotkować miękką szczotką. Po zastosowaniu preparatu 

na włosy grzywy i ogona należy je starannie rozczesać. Dla uzyskania 
lepszego efektu przed zastosowaniem Lincoln Hair Polish sierść umyć 

szamponem. Postać: Płyn. Opakowanie: Butelka plastikowa 500 ml 
z atomizerem lub butelka plastikowa z nakrętką 

jako opakowanie dodatkowe. Termin ważności: 5 lat.

Lincoln Fly Repellent - repellent na muchy

Skład: Diethylo-m-toluamid, Ftalan dimetylu, izopropanol, 
olejek cytrynowy. Właściwości i działanie: Ftalan dimetylu oraz diethy- 

lo-m-toluamid skutecznie odstraszają owady niepokojące konie na 
pastwisku lub w stajni. Olejek cytrynowy zapewnia przyjemny zapach. 

W zależności od warunków preparat może działać do 12 godzin. 
Wskazania: Do stosowania na powierzchnię skóry konia. Skuteczny 

przeciwko muchom, komarom, muszkom i innym gryzącym owadom. 
Przynosi ulgę i chroni konie przed swędzeniem i infekcjami przeno

szonymi przez owady. Sposób stosowania: Preparat rozpylić z odległości 
około 5 cm na powierzchnię skóry konia głównie w miejscach, które 

szczególnie narażone są na ataki owadów - nasada ogona, uszu i szyja. 
Środki ostrożności: Nie stosować preparatu w okolicy oczu, wnętrz 

nozdrzy, pyska i innych błon śluzowych. Ostrożnie z ogniem - preparat 
łatwopalny. W przypadku dostania się preparatu do oczu przepłukać 

obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Postać: Ciemnoniebieski 
żel. Opakowanie: Plastikowy pojemnik z atomizerem - 500 ml.

G-LI-4094
G-LI-4092
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Super Codlivine Supplement
Odżywka mineralno-witaminowa z dodatkiem biotyny i aminokwasów I 
egzogennych. Zabezpiecza pokrycie zapotrzebowania młodych wierząt, ko 
sportowych i hodowlanych na makro- i mikroelementy, witaminy z grupy 8 
oraz witaminy A, Dś i E. Preparat ten korzystnie wpływa na witalność 
i płodność, zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój zwierząt młodych oraz 
podnosi wydolność fizyczną i wytrzymałość koni. Preparat stosować jako 
dodatek do paszy. Plastikowe wiaderko o zawartości 2,5 kg, worek 15 kg.

Super Codlivine Biotin Plus
Dodatek zaspokajający całkowite dzienne zapotrzebowanie 
na biotynę oraz zalecane śladowe ilości lizyny i metioniny. Zapewniający 
prawidłowe wykształcenie kopyta, regularne narastanie rogu, stabilizuje jego 
strukturę, zwiększa twardość i elastyczność. Ponadto wywiera pozytywny 
wpływ na skórę i sierść konia. Przeznaczony jest jako dodatek do paszy. 
Zalecane stosowanie przez okres conajmniej I miesiąca. Plastikowy poje 
o zawartości 600 g.

H-SG-3

H-SG-3Super Codlivine Supple Joint Formula
Odżywka o skojarzonym działaniu witamin A i D oraz wielonien syconych 

kwasów tłuszczowych. Zawarte w niej związki poza ogólnym wpływem m 
organizm mają decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 
aparatu ruchu, wpływają na utrzymanie prawidłowej struktury tkanki tą 
podnoszą odporność organizmu. Preparat pozwala na utrzymanie dobrej 

sprawności fizycznej konia. Należy go stosować jako dodatek do pasz, 
szczególnie zalecany dla starszych koni. Plastikowy pojemnik 2 I i 41, 

zaopatrzony w pompkę do dozowania.

H-SGSuper Codlivine Temperance
Preparat zawiera wodne wyciągi z ziół tradycyjnie używanych do zmniejs 
pobudliwości układu nerwowego. Działa łagodnie uspakajająco bez wy** 

nia ujemnych skutków dla wydolności fizycznej i wytrzymałości, p amaga 
znosić sytuacje stresowe, zmniejsza objawy lęku i niepokoju, Wywiera 
pobudzający wpływ na procesy trawienia i metabolizm. Preparat ależy 
stosować wymieszany z paszą. Dla uzyskania pełnego efektu zaleca się 

stosowanie przez okres 3 - 4 tygodni. Pakowany w pojemniki 550 g 
(wystarcza na około 30 dni)

WSPOMAGANIE KOH
I



FLY AWAY

Jedna z najlepiej sprzedających się 
w Wielkiej Brytani seria produktów dla koni, 

stosowana w celu odstraszania owadów latających.



---------FLY AWAY
... oceniane w niniejszej opinii preparaty o nazwach Fly Repelent, 
Roli On, Wet Wipes sq różnymi postaciami jednej formulacji - FLY 
REPELENT. Preparat produkowany jest w postaci płynu, który sto
suje się bezpośrednio (Fly Repelent), nasqcza się nim chusteczki 
(Wet Wipes) lub dozuje z pojemnika kulkowego (Roli On). 
Producent zaleca stosować oceniany preparat w różnych miejscach 
na powierzchnię skóry: na grzbiecie, u nasady ogona, na szyi oraz 
kończynach - tak aby zabezpieczyć zwierzęta przed atakiem much 
i komarów.

Zaletq preparatu jest to, że dzięki mieszaninie różnych zwiqzków 
lotnych o odmiennym zapachu działanie odstraszajce ma szerokie 
spektrum. Może obejmować nie tylko różne rodzaje owadów ale 
również inne stawonogi pasożytujqce na skórze koni (np. kleszcze).

W analizie farmakologicznej należy podkreślić iż wykorzystane 
w ocenianej formulacji surowce zawierajq oprócz repelentów 
również inne składniki czynne o działaniu: przeciwbakteryjnym 
(allicyna z czosnku), przeciwzapalnym i łagodzqcym miejscowe 
podrażnienia skóry (składniki mięty, garbniki zawarte w herbacie). 
Obecność tych substancji jest bardzo dużym walorem ocenianych 
preparatów.

dr Wojciech Karlik
Katedra Farmakologii i Toksykolog! 

Wydział Weterynaryjny SGGW 
Warszawa

FLY REPELENT
środek odstraszający muchy 

i owady w postaci płynu■■

WET WIPES & ROLL ON
środek odstraszający owady w postaci chusteczek i w pojemniku kulkowym

Postacie oceniany^ 
preparatów 

chusteczki nasączone płynę 
pojemnik kulkowy,pły

Przechowywani
w temperaturze pokojowe 
w oryginalnym opakowcr

Termin ważnośe
2 lata od daty produk

kod produktu opakov anie
Rollon G-FA-Y1 50ml x 16szt 
Wipes G-FA-Y2 40 chusteczek 12slt



y & INSECT REPELENT GEL
,dek odstraszający muchy
^ady w postaci żelu

kod produktu opakowanie 

G-FA-R6 6 x SOOg

Oceniane 
preparaty 
mają postać: 
żel i krem

... oceniane preparaty o nazwach Fly 
& Insect Repelent Gel oraz Midge Away 
Cream sa repelentami. Majq charakter 
kosmetyków przeznaczonych dla koni 
do stosowania na powierzchnię skóry 
w celu odstraszania owadów latajqcych. 
Fly & Insect Repelent Gel produkowany 
jest w postaci żelu a Midge Away Cream 
w postaci kremu.

Mimo identycznego składu nie sq 
w równym stopniu skuteczne. Fly & Insect 
Repelent Gel działa mocniej, ale za to

Przechowywanie: 
w temperaturze 
pokojowej, 
w oryginalnym 
opakowaniu.

Termin 
ważności:
2 lata od daty 
produkcji

MIDGE AWAY CREAM
środek w postaci kremu 
odstraszający muchy i komary

1
1
r

ü
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krócej z uwagi na podłoże żelowe. 
Midge Away Cream z uwagi na bardziej 
gęste podłoże działa w praktycie nieco 
słabiej, ale jednocześnie dłużej niż Fly 
& Insect Repelent Gel.

Zastosowanie tych preparatów na 
powierzchnie skóry podrażnionej 
ukąszeniami owadów z całą pewnością 
przynosi zwierzęciu ulgę i jednocześnie 
przyspiesza gojenie ran spowodowa
nych ukąszeniami.

dr Wojciech Karlik
Katedra Farmakologii i Toksykolog/' 

Wydział Weterynaryjny SGGW 

Warszawa

r

kod produktu opakowanie

6 x 400ml



3 IN 1 SAFE & GUARD
środek odstraszający muchy i zapewniający ochronę czułych miejsc u konia przed słońcem

Skład: Olejek cytrynowy, podłoże parafinowe.

Właściwości i działanie:
„3 IN SAFE & GUARD" jest maścią ochronną o wielokierunk
owym działaniu. Obecność olejku cytrynowego zapewnia 
ochronę przed owadami. Olejek odstrasza owady niepoko
jące konia i nie dopuszcza do ukąszeń. Specjalna kompozyc
ja podłoża na bazie parafiny stanowi barierę ochronną przed 
promieniowaniem słonecznym oraz działaniem czynników 
chemicznych zawartych w powietrzu. Dodatkowo preparat 
nadaje sierści zdrowy lśniący wygląd.

Wskazania:
„3 IN SAFE & GUARD" przeznaczony jest dla koni do stosowa
nia na powierzchnię skóry w celu ochrony przed atakiem 
owadów oraz w celu uzyskania pożądanego wyglądu sierści. 
Zaletą preparatu jest to, iż można go stosować we wrażliwych 
miejscach skóry takich jak oczy, uszy, pysk i puzdro konia.

ńl

Sposób podania i dawkowanie:
Maść nakładać na powierzchnię skóry w miejscach szc 
nie narażonych na ukąszenia owadów. Następnie ro? 
sować i wetrzeć w środek między włosy. 
Postać: Maść

Opakowanie: Polietylenowe pudełko plastykowe lOOg 
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowe 
w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji.

SKŁAD, WSKAZANIA, SPOSÓB PODAWANIA, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SKŁAD: Wszystkie preparaty zawierają - olejek cytrynowy, kwas octowy, odwar herbaciany, podłoże kremowe lub 
żelowe i emulgator. Poszczególe składy mogą się różnić od siebie w zależności od sposobu działania produktu.

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE: Związki czynne zawarte w preparacie działają odstraszająco na owady latające, dzięki 
czemu zapobiegają ukąszeniom koni. Dodatek wywaru herbacianego z czosnkiem i miętą sprawia, iż preparat działo 
łagodząco, lekko dezynfekująco i przeciwzapalnie. Działanie takie szybko neutralizuje skutki ewentualnych ukąszeń, 
przynosi ulgę i poprawia samopoczucie.

WSKAZANIA: Preparat przeznaczony jest dla koni do stosowania na powierzchnię skóry w celu odstraszenia owadów 
latających (much, komarów, muszek) oraz neutralizacji skutków ewentualnych ukąszeń.

SPOSÓB PODANIA I DAWKOWANIE: Preparat należy nanieść na powierzchnię skóry konia w okolicach zadu, łopatek 
kończyn, szyi i innych miejsc zwykle atakowanych przez owady latające a następnie rozsmarować do utworzenia bard
zo cienkiej warstwy. Nie stosować w okolicach oczu i pyska. Powyższy zabieg należy powtarzać w miarę gdy owady 
przestoją reagować na składniki preparatu i ponownie atakują zwierzęta. Zwykle wystarcza 2-3 krotne zastosowanie 
środka w ciągu dnia przy optymalnych warunkach pogodowych (bezwietrzna pogoda, niska wilgotność).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Aby ograniczyć wdychanie prepartu zabieg przeprowadzić na wolnym powietrzu lub 
w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. W przypadku uczucia pieczenia w drogach oddechowych zaprzestać zabieg0 
i wyjść z pomieszczenia. Preparat nakładać w rękawiczkach.
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^SKAZANIA przed rozpoczęciem budowy ośrodka hippicznego
W2odk°wska______________________________________________________________

Lokalizacja

Ośrodek dla koni powinien 
powstać w terenie o przepuszczal
nych glebach gdzie poziom wód 
podskórnych jest 1,5 m poniżej 
terenu. W naszej szerokości geo
graficznej stajnie należy budować 
osiq długą w kierunku północno- 

poludniowym co zapewnia równo
mierne oświetlenie. Jeżeli w danej 
okolicy wiejg silne wiatry to stajnie 
powinny stać od strony powi
etrznej, a jeżeli teren jest pagór
kowaty, to niżej od budynków 
mieszkalnych a wyżej niż gnojown- 
ik. Pomieszczenia inwentarskie 
muszq być oddalone od dróg szy
bkiego ruchu 25 m, od kolei 50 m, 
od lecznic weterynaryjnych od 
strony nawie-trznej 100 m, a od 
budynków mieszkalnych 50 m. Pod 
uwagę należy też brać łatwość 
dojazdu do obiektów i komunikację

wewnętrzną. Szególnie ważne jest 
zapewnienie bezpiecznych prze
pędów koni na pastwiska.

Ważnym, niestety często 
zapomnianym aspektem w budo
wnictwie jest zieleń. Tymczasem 
sadzenie pasów roślinności ochron

nej powinno rozpocząć się wraz z 
budową stajni. Nie tylko ze wzglę
dów estetycznych. Na przykład 
szybko rosnące topole, żywopłot z 
czarnego bzu czy dzikie wino 
tłumią hałas, janowiec niszczy bak- 
tereie Coli i działa antybiotyczne, 
czarna morwa działa bakteriobój
czo, podobnie jak przytulia (lep- 
czyca) i odstrasza muchy.

Rodzaje budynków

- Stajnie
Najczęściej spotykane stajnie 

mają szerokość lim, dowolną 
długość i wysokość od 3,5 do 4 m. 

Szerokość korytarza wynosi co naj
mniej 2 m w stajni jednorzędowej 
i 3 m w dwurzędowej. Drzwi 
najczęściej są czterodzielne, o sze
rokości korytarza i wysokości mini
mum 3,5 m. Dwie górne połowy 
drzwi powinny być prawie cały 
czas otwarte. Najlepszym mate
riałem budowlanym jest drewno.

Przed budową stajni należy 
wziąć pod uwagę prawidłowość 
następujących czynników:

- Mikroklimat:
1. Umiarkowana temperatura 

powietrza z możliwie najmniejszy
mi wahaniami.

Konie w zależności od stopnia 
aklimatyzacji mogą żyć w szerokim 
spektrum temperaturowym. Dobrze 
znoszą temperatury od poniżej 0°C 
a także aż do 20°C. Niskie temper
atury są nieekonomiczne bowiem 
konie dla utrzymania stałej tempe-
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ratury ciała muszą wówczas 
pobierać więcej paszy. Z kolei 
temperatury zbyt wysokie sprzyjają 
rozmnażaniu się drobnoustrojów 
chorobotwórczych co stanowi 
zagrożenie dla koni. Jednakże roz

patrywanie temperatury powietrza 
bez uwzględniania innych czyn
ników klimatycznych mija się 
z celem. Jeżeli mieszczą się one 
w zakresie optymalnym to najod
powiedniejsza temperatura w stajni 
dla koni wynosi 8 - 10°C.

2. Suche powietrze i powie
rzchnie konstrukcyjne, na których 
nie kondensuje się para wodna.

Wysoki poziom wilgotności 

powietrza sprawia, że nawet 
w ciepłej stajni odczuwany jest 
chłód, zwierzęta mogą mieć trud
ności z oddychaniem a skraplająca 
się para wodna powoduje niszcze
nie przegród konstrukcyjnych 
i rdzewienie metalowych przed
miotów. Optymalna wilgotność 
względna w stajniach wynosi od

30 - 70%.
3. Mały ruch powietrza.
Przeciągi w stajni, zwłaszcza 

przy dużej wilgotności powietrza 
stanowią prawdziwe zagrożenie 
dla zdrowia koni. Dla utrzymania 
odpowiedniego ruchu powietrza 
tzn. w granicach 0,2 - 0,5 m/sek., 
należy stosować odpowiednią 
wentylację. W stajniach z pod
daszem użytkowym wystarczająca 
jest wentylacja grawitacyjna 
przy wielkości otworów nawiew
nych 0,lm2/konia a wyciągowych 
0,3 m2/konia.

- Umieszczanie koni:
Ze względu na sposób umie

szczania koni istnieje podział na 
stajnie: stanowiskowe, boksowe 
i biegalnie. Stanowisko ma sze
rokość od 1,6 m i dwie ściany 
o długości 3 m. Koń większą część 
doby spędza przywiązany do 
ściany żłobu. Jest to niezgodne 
z naturą tego zwierzęcia. W wielu 

krajach taki sposób utrzymania 
koni jest już zabroniony. Naj
wygodniejsze i najbardziej uni
wersalne są boksy, przewidzane 
dla jednego a niekiedy dwóch koni 
W boksie o wymiarach

od 3,0 x 3,0 m2 do 4 x 4m2 koń 
jest wiązany jedynie podczas 
zadawania paszy a poza tym może 
swobodnie chodzić.

Biegalnie jako pomieszczenia 
dla większej grupy zwierząt nie 
mają przegród konstrukcyjnych 

Nie powinno w nich być słupów 
a gdy nie jest to możliwe, wokół 
słupów powinien być materiał 

chroniący konie przed urazami np 
gumowe opony. Biegalnie 
najodpowiedniejsze dla końskiej 
młodzieży oraz dla stada matek ze 
źrebiętami. Dla źrebiąt odsa- 
dzonych należy przewidzieć 
powierzchnię 6 m2/sztukę a dla 

klaczy z sysakami 9 m2/2 sztuki.
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i0 wewnc!^rz stajni:
^TTbyć funkcjonalne i kon- 

P°WirLnne zgodnie z zasa-dami 
truo*ane y ..
aonomii, czyli przystosowanie 

1 koni z uwzględnieniem wzorów 
Lhawiorowych i czynności fizjo

logicznych tych zwierząt. Np. 
upomniane wyżej minimalne 
Umiary boksów podyktowane są 
otrzebą powierzchni, która 

^starcza aby koń mógł swobod

ne położyć się. Należy też mocno 
podkreślić sprawę bezpieczeństwa. 
W pobliżu koni nie mogą znaj
dować się przedmioty szklane, 
ostre krawędzie, gwoździe, druty, 
sznurki, wystające drągi, a 

urządzenia wewnętrzne nie powin
ny stwarzać zagrożenia dla 
zdrowia i życia koni.

Przegrody konstrukcyjne o 
wysokości 2,2 m, pomiędzy końmi 
powinny być częściowo ażurowe, 
powyżej 1,4 m od podłogi. 
Metalowe pręty muszą być mocne 
i oddalone od siebie około 6 - 7 cm
aby koń nie mógł włożyć pomiędzy 
nie kopyta. Jeżeli boczne ściany 
w boksach dadzą się przesuwać na 
korytarz to znakomicie usprawni to 
usuwanie zużytej ściółki ze wszy
stkich boksów równocześnie.
Natomiast drzwi do boksów (nie 
węższe jak 1,3 m i wysokie na 
2,2 m lepsze są obrotowe na zaw
iasach aby mogły się otwierać 
ol80°). Mniejsze jest wtedy 
zagrożenie wepchnięcia nogi konia 
pod drzwi. Drzwi mogą być całe 

ażurowe. Jeżeli nie są na dole litej 
części należy zrobić otwór i umieś
cić metalową kratę w celu wymiany 
Powietrza (chodzi o usunięcie amo- 
naku gromadzącego się przy po
żodze w boksie). Żłób i powidło 
Najlepiej automatyczne), powinny 
być na wysokości 0,8 do 1,0 m od 

Podłogi, umieszczone z dala od 
siebie aby koń nie zanieczyszczał 
w°dy paszą. Na pasze objęto

ściowe można przewidzieć zamon
towanie.

- Podłoga:
Podłoga w stajni powinna być 

mocna, elastyczna, sucha i nie 
śliska. Jej podstawę stanowi utwar
dzone podłoże, bez humusu, 
następnie 15 -20 cm żużlu, żwiru 
lub tłucznia i 10 -15 cm szlichty 
betonowej, następnie warstwa 
zatrzymująca wilgoć np. papa lub 
folia i dalej beton lub cegła 
klinkierowa. Boksy ściele się słomą 
lub trocinami. Nie należy koni trzy
mać na tzw. ściółce głębokiej. Jest 
to nieekonomiczne (duże zużycie 
słomy) i niehigieniczne (konie łatwo 
zapadają na grudę, gnicie strzałki 
czy rak kopyta).

- Oświetlenie:
Konie są zwierzętami dnia 

długiego co oznacza, że w okresie 
dni wiosennych i letnich gdy zmrok 
zapada dopiero późnym wieczo
rem, najintensywniej rosną i rozwi
jają się. Światło potrzebne jest też 
do uaktywnienia funkcji rozrod
czych. Właściwe oświetlenie w sta
jni określa się stosunkiem po
wierzchni szyb do powierzchni 
podłogi. Iloraz ten powinnien 
wynosić 1:10 (dla koni hodo
wlanych, wyczynowych i mło
dzieży) do 1:15 (dla pozostałych). 
Oknao wymiarach 75 cm x 75 cm 
należy umieszczać na wysokości 
2,5 m nad podłogą.

-Zaopatrzenie w wodę i paszę:
Konie wypijają przeciętnie od 

10 do 30 I wody, a w upalne dni 
dużo więcej. Normowanie paszy 
uzależnia się od

bardzo wielu czynników ale 
dla celów organizacji stadniny 
należy przyjąć, że na jednego 
konia potrzeba około 5kg owsa lub 
innej paszy treściwej, 5 kg siana i 5 
kg słomy. W zależności od tego 
należy planować wielkość 

paszami.

- Kanalizacja:

W ciąg doby koń wydala mocz 
w ilości 5 -10 I i kał w ilości 9-10 
kg. Dla utrzymania czystości 
w stajni i zapobiegania nadmierne
mu stężeniu gazów (zwłaszcza 
amoniaku) stałe odchody powinny 
być regularnie usuwane a ciekłe 
muszą mieć odpływ. Najlepiej gdy 
w stajni jest kanalizacja. Jeżeli nie, 
to podłoga w boksach powinna 
mieć 1 - 2% spadek w stronę 
rowków ściekowych prowadzących 
do studzienek przepływowych i po
przez syfon dz szczelnego zbiorni
ka na gnojówkę, odległego od sta
jni o ok. 15 m. Należy przewidzieć 
zbiornik o wysokości lm3/konia.

- Pomieszczenia pomocnicze:
Przy budowie stajni należy 

uwzględnić konieczność istnienia 
następujących pomieszczeń pomo
cniczych: izolatka, porodówka, 
miejsce zabiegowe z poskromem, 
szorownia, siodlarnia, wozownia, 
magazyny na pasze objętościowe, 
treściwe oraz ścioły, dyżurka, prze
bieralnia, natryski, wc. Wszystkie 
te pomieszczenia mogą być osob
nymi budynkami ale przy małej 
liczbie koni mogą stanowić część 
stajni. Ilość ich i wielkość ustala się 
w zależności od liczby koni i celu 
jakiemu służy dany ośrodek utrzy
mujący konie.

- Urządzenia dodatkowe
Urządzenia dodatkowe są 

poza stajnią i buduje się je przede 
wszystkim dla podnoszenia 
sprawności koni. Należą do nich: 
kryta ujeżdżalnia, maneż, ogólniki, 
bieżnie.

Jeżeli jest to możliwe, ośrodek 
utrzymujący konie powinien mieć 
krytą ujeżdżalnię (halę). Wiąże się 
to ze sporymi kosztami ale umo
żliwia użytkowanie koni przez cały 
rok, niezależnie od pogody. Dużą 
dogodnością jest jeżeli kryta 
ujeżdżalnia przylega bezpośrednio 
do stajni lub łączy się z kory
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tarzem. Drzwi do ujeżdżalni 
powinny mieć co najmniej óOm 
x 20m, aby w razie potrzeby odby
wały się tam zawody jeździeckie. 
Trzeba też przewidzieć dodatkowe 
miejsce dla komisji sędziowskiej 
i widzów. To jest bezwzględna pod
stawa. Trybuny powinny mieć cichą 
podłogę, a bandy oddzielające 
publiczność od koni tak skon
struowane aby nie przeszkadzały 
przy wymianie podłoża. Powinno 
ono być dość twarde i nie pyliste 
przykryte warstwą mieszanki 
wiórowo-piaskowej. Nieodpo
wiedni jest piasek zbyt drobny, torf 
lub trociny. Okna w krytej uje
żdżalni powinny być wzdłuż ścian 
bocznych. Spotyka się przeszklone 
dachy ale przy planowaniu takiego 
rozwiązania należy wziąć pod 
uwagę wysokość hali. Jeżeli jest 
ona niska (minimum w najwyższym 
punkcie przy ścianie wynosi 4.1 m) 
to przy silnym nasłonecznieniu 
szyby w dachu wywołują efekt 

cieplarniany i zbyt wysoka temper
atura uniemożliwia użytkowanie 
hali. Przy budowie tego budynku 
nie można zapomnieć o odpowied
niej wentylacji.

Maneż jest pomieszczeniem 
podobnym do hali ale dużo 
mniejszym o wymiarach - 40 m x 
40 m. Służy do treningu konia na 
lonży lub do stanówki.

Organizując wypasanie koni 
należy przewidzieć obszar około 
0,8 - 1,0 ha pastwisk na jednego 
konia. W przypadku braku pa
stwisk pewnym półśrodkiem mogą 
być ogólniki o wielkości od 20 do 
50 m2 na sztukę. Dla wymuszenia 
ruchu koni można zbudować 
ogrodzoną bieżnię 3 m szeroką 
i 200 - 400 m długą lub stosować 
maszynę do treningu tzw. 
"karuzelę".

Jeżeli w danym ośrodku planu
je się organizowanie zawodów 

jeździeckich to trzeba przezna 
na parkur miejsce o wymjQ 
70 m x 110 m i rozprężalnij? 

3000 m2, która powinna być $, 
sunkowo blisko z dogodnym D 
jazdem dla koni.

Należy też przewidzą 
miejsce do parkowania koni0 
wozów i samochodów.

Powyższe opracowanie ¡est 
zaledwie sygnałem o potrzebach 
związanych z powstawaniem 
ośrodka hippicznego. Kompletne 
plany ośrodków i projekty budov/y 
stajni zostaną przedstawione w na
stępnej edycji poradnika.

dr Ewa Jodkowska 

pracownik naukowy 

Katedry Hodowli Koni 

Wydziału Zootechnicznego 

Akademii Rolniczej 

we Wrocławiu
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SRK

' w*
^6 KOD PRODUKTU

0275

WYMIARY OPAKOWANIE

19x28x3,5 30 sztuk

0004

0059

KOD PRODUKTU

0011 0004 0059 0271

WYMIARY OPAKOWANIE

41,5x27,5x24 10 sztuk

Praktyczne, trwałe, solidnie 
wykonane, niezastąpione 
w stajni i na zawodach 
pojemniki na sprzęt i szczotki 
do czyszczenia i masażu koni !

Agencja Jeździecka A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9

tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74
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SPRZĘT I ODZIEŻ JEŹDZIECKA







A-SI-RPP

Francuska skóra, kolor tabakowy
brąz 
irlandzki

Siodło zaprojektowane specjalnie dla wygody 
najbardziej wymagających jeźdźców, którzy chcą 
mieć w swoim dorobku, tak jak jego twórca 
Rodrigo Pessoa, nie jedno zwycięstwo w zawodach. 
Jest tak skonstruowane, aby jeździec 
czul się w nim bezpiecznie i komfortowo.
Zrobione jest z tłoczonej francuskiej skóry, 
garbowanej środkami roślinnymi.

Siodło przeznaczone dla dzieci, które doskonale łączy 
w sobie zrównoważenie, przyczepność i wyjątkową wygodę. 
Jest skonstruowane specjalnie dla komfortu 
i bezpieczeństwa Twojego dziecka.

O Francuska skóra

@ Siedzisko i poduszki wykonane 
są z mocno przyczepnej, cielęcej skóry

@ Wysunięte tybinki pozwalające 
uzyskać idealny dosiad

w konkurencji WKKW. Jest zaprojektowane
i sprawdzone przez mistrza świata w WKKW Blyth'a Tait'a. 
Zrobione je ze skóry cielęcej, a siedzisko 
specjalnie poszerzono, dostosowując do długiej 
jazdy terenowej i skoków w steeplu i krosie.



A-SI-AP

Siodło AP zbudowane jest z wysokiej jakości 
francuskiej, ręcznie garbowanej skóry, 
zaprojektowane w celu osiągnięcia jak najlepszej 
przyczepności, wytrzymałości i lekkości. 
Wypełnione zostało najwyższej klasy wełną, 
dzięki czemu dostosowuje się do sylwetki jeźdźca. 
AP jest odpowiedzią na wszechstronne 
wymagania zawodników.
Polecane do jazdy terenowej i skoków.

kora dębu

Siodło posiada jedną 
trójkątną poduszkę 
kolanową.
Dostępne również 
z dodatkową 
poduszką udową.

Francuska skóra tłoczona

Angielska skóra licowa, garbowana środkami roślinnymi.

Siedzisko i poduszki kolanowe wyjątkowo przyczepne

Skóra cielęca

newmarket
Specjalnie poszerzony lęk zapewnia właściwy balans 
i maksimum komfortu

Siodło przeznaczone dla amatorów, doskonale 
łączące w sobie zrównoważenie, przyczepność 
i wyjątkową wygodę. Jego siedzisko 
zbudowane wokół terlicy Pesso jest nieco 
głębsze niż większość siodeł kontaktowych. 
Wypełnione jest specjalnym tworzywem Bayflex 
firmy Bayer "pamiętającym kształt" ciała jeźdźca. 
Będziesz zachwycony jego miękkim skórzanym 
siedziskiem i tybinkami z licowej skóry 
w kolorze kory dębu.



ZALET SIODEŁ PESSOA
Siodła fZ'’ zostały zaprojektowane i wyprodukowane przy współpracy z czołowymi zawodnikami 

w historii jeździectwa: Nelson Pessoa, Blyth Taith i Rodrigo Pessoa.

Siodła CZ1 posiadają siedziska, które umieszczają jeźdźca jak najbliżej terlicy. Głębokość jest tak wyprofilowana, że wspiera k 
zawodnika w linii środka ciężkości konia. Mękkie i elastyczne komórki wypełniające siedzisko i poduszki kolano ° 
"pamiętając kształt" wspierają kości kulszowe jeźdźca i zapobiegają bólom pochodzącym od punktów nacisku

Siodła rZ posiadają wypełnione Bayflexem lub Matrixem poduszki kolanowe i siedziska, 
które są pokryte specjalnymi skórami albo irchą, dobieranymi ze względu na ich niezwykłą przyczepność.

Siodła cz mają podbicia, które amortyzują wstrząsy i zapobiegają obtarciom. Specjalne podbicie wokół łopatek konia 
jest szczególnie ważne, ponieważ tam jest przyłożony, poprzez strzemiona, cały ciężar jeźdźca.

Siodła cz posiadają zamki do puślisk schowane pod terlicą, aby uniknąć niewygodnych wybrzuszeń.

fZ zostały wyposażone w sprężystą terlicę, utwardzaną laserowo. Jej obcięty przód nie powoduje nacisku na kłąb.Siodła

JEŹDZIEC SZEROKOŚĆ

APU-2405

X 
X

ROZMIAR
dziecko 15 cali 9 cali
od 1,4 do 1,5 m 15 i 1,2 cala 9 cali
od 1,50 do 1,6 m 16 cali 9 cali lub 10 cali
od 1,60 do 1,75 1,60 i 1,2 cala 9 cali lub 10 cali
od 1,75 do 1,85 17 i 1,2 cala 9 cali lub 10 cali
powyżej 1,85 18 i 19 cali 9 cali lub 10 cali



SKÓRZANE CZAPSY I SZTYBLETY

PRODUCENT:
FIRMA OBUWNICZA 

PAWEŁ KRZYSIEK 
Stanisławów Górny 185, 34-105 Wysoka 

teł. 0-33/ 873 77 20

Obuwie jeździeckie do nabycia w Agencji Jeździeckiej BOBER w cenie PRODUCENTA

TRADYCYJNE KALOSZE STAJENNE

TEL. 0-33/ 853 10 84, FAX: 0-33/ 853 14 74
IMPORTER : AGENCJA JEŹDZIECKA BOBER, 43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9

Podeszwa i dolna część kaloszy do kostki wykonana jest z gumy, 
powyżej kostki ze skóry. Sprzedawane w wersji (A) krótkiej i (B) wysokiej.



Siodło AP 
zbudowane jest 

z wysokiej jakości, 
ręcznie garbo

wanej skóry, 
zaprojektowane 

w celu osiągnięcia 
jak najlepszej 

przyczepności, 
wytrzymałości 

i lekkości. 
Siodło posiada 

jedng 
trójkątną 

poduszkę. 
Dostępne również 

z dodatkową 
poduszką udową.

W » 3 t r
"Startuję 
na siodle PESSOA 
i używam angielskich 
ochraniaczy N.E.W. 
Oba produkty sq 
doskonałej jakości 
i sprzyjają w osiąganiu 
dobrych wyników."

GRZEGORZ 
KUBIAK

Maksymalna 
ochrona

Łatwe 
do zakładania

Maksymalny 
komfort

Łatwe 
do prania

Ochraniacze l 

sq produkowane 

w Anglii przy wyko

rzystaniu materiałów 

stosowanych do 

celów ortopedycznych 

i wojskowych, dzięki 

czemu mają 

najlepszą jakość. 

Wszystkie nici 

używane w produkcji 

ochraniaczy są 

odporne na butwienie 

i promienie 

ultrafioletowe.



KILKA uwag na temat pielęgnacji sprzętu jeździeckiego
^nno Bobe

Skóra, mimo ogromnej ekspansji nowoczesnej tech- 

I i| nadal pozostaje podstawowym materiałem, 

którego wykonywany jest sprzęt jeździecki. Dotyczy to 

(ównie siodeł, ogłowi, wytoków czy napierśników.

Najważniejszą zasadg po zakupie nowego sprzętu

skórzanego jest niezależnie od jego jakości i rodzaju 

dokonanie wstępnej konserwacji. Jest ona tym 

ważniejsza im bardziej sucha jest skóra. Przy sprzęcie 
wykonanym z dobrze wyprawionej i zakonserwowanej 

skóry zabieg ten będzie jedynie kosmetykę, lecz również 

ważng z uwagi na różne warunki jego wykorzystania 

1 przechowywania.

Podstawowym produktem konserwującym skórę jest 
°lej z racic bydlęcych z dodatkiem lanoliny, doskonale 

Wchłanianej i zmiękczającej. Nanosimy go pędzelkiem 
'ub ręką na spodnią warstwę tyle razy ile będzie 

wchłaniany" przez tkankę skóry. Nadmiar wycieramy 

miękką szmatką. Lico przecieramy pastą do skór, która 

Ze względu na swoją strukturę nie zostanie wchłonięta 
lecz stworzy warstwę zabezpieczającą przed wilgocią. 

Po wyschnięciu powierzchnię skóry polerujemy miękką 

szmatką. Ten wstępny zabieg najlepiej dokonać na dzień 

przed pierwszym użyciem sprzętu. Pozwoli to na dobre 

wchłonięcie się oleju i stworzy dobrą warstwę ochronną.

Wszystkie następne zabiegi konserwujące sprzęt 

muszą być poprzedzone umyciem skóry. Do tego celu 

służy specjalne mydło glicerynowe, którym myjemy 

sprzęt przy pomocy wilgotnej szmatki. Należy przy tej 

czynności pamiętać, aby nie nadużywać wody, a po 

umyciu i wysuszeniu sprzętu zakonserwować go olejem 

i pastą. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od 

warunków użytkowania i przechowywania.

Niezmiernie ważnym jest aby pomieszczenie, 

w którym przechowujemy sprzęt jeździecki było suche 

i przewiewne. W przeciwnym razie możemy mieć pro
blemy z pleśnią. Wrogiem skóry jest również prze

grzanie, które dopro-wadza do jej przesuszenia, a 

w efekcie do pękania, dlatego też przemoczoną skórę 

suszymy z dala od grzejników.

Mało znany, a przez to niestosowany jest 

u nas zwyczaj nabłyszczania skóry. Do tego celu służą 

chusteczki papierowe nasączone mydłem glicerynowym. 

Używa się je do szybkiego przetarcia ogłowia, siodła 

czy też innej części skórzanego sprzętu. Stosuje się je na 

pokazach i przeglądach, kiedy zależy nam na szybkim 

efekcie i szczególnie eleganckim wyglądzie.

W jeździectwie coraz częściej spotykamy się z 

nowoczesną technologią. Wszechobecne w życiu codzi

ennym tworzywa sztuczne znalazły zastosowanie w tak 

tradycyjnej dotąd dziedzinie rzemiosła jakim jest 

rymarstwo. Ochraniacze, czapraki, popręgi, a nawet 

siodła zaczęto produkować z różnego rodzaju tworzyw. 

Ich niepodważalną zaletą jest łatwość konserwacji. 

Zazwyczaj wystarcza przemycie wodą lub zastosowanie 

zwykłego detergentu. Nieliczne muszą być czyszczone 

specjalnymi preparatami i w tych przypadkach najlepiej 

stosować się do wskazówek producentów.

Innym tradycyjnie stosowanym w sprzęcie 

jeździeckim materiałem jest metal. Sprzączki, karabinki, 

ostrogi i wędzidła wykonane są z:mosiqdzu, stali 

nierdzewnej, żelaza. Często są chromowane lub 

niklowane. Największym wrogiem tych przedmiotów jest 
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brud i wilgoć. Pozostawienie po jeździe nieumytego 

wędzidła niezawodnie prowadzi do jego szybkiego 

zniszczenia. Pozatykane brudem miejsca łączenia 

poszczególnych elementów wędzideł przestoją 

prawidłowo pracować i mogą doprowadzić do 

poranienia konia. Jeżeli doprowadzimy już do takiego 

stanu, najlepiej będzie zastosować starą metodę 

włożenia wędzidła do rozgrzanego oleju roślinnego. 

Kiedy po wyjęciu poruszamy w miejscach łączeń i przy

wrócimy im prawidłowe funkcjonowanie należy je 

przetrzeć do sucha. Do konserwacji części metalowych 

służą specjalne pasty, które pomagają usunąć rdzę 

i nabłyszczają je.

Wiele tradycyjnych materiałów jak np. filc czy koc 

wełniany zostało wypartych przez różnego rodzaju 

tkaniny naturalne lub sztuczne, proste w czyszczeniu. 

Czapraki, potniki, podkładki pod siodło, jak również 

derki i popręgi produkowane są obecnie z myślą 

o łatwym i praktycznym utrzymaniu w czystości. Sprzęt 

ten najczęściej nadaje się do prania w pralkQęL 

i jedynym problem są metalowe sprzączki, które mog 

niszczyć bęben maszyny piorącej. Aby się tego u$. 

należy np. popręgi prać włożone do worków z 

riału, a sprzączki derek owinąć bandażem 

kawałkiem materiału przytrzymanego gumką.

Wszelkie zmiany w produkcji sprzętu jeździeckiego 

idą obecnie w kierunku podniesienia jego trwałości 

i wytrzymałości, obniżenia ciężaru, a ponadto 

zapewnienia łatwej i szybkiej konserwacji.Pamiętać 

należy, że sprzęt ten zawsze był elegancki i aby tę 

zasadę utrzymać nie można zapominać o należytej 

dbałości o jego wygląd.

Anna Bober
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l'maksymalna ochrona

Agencja Jeździecka A.A.BOBER
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9 
tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74

łatwe do prania

łatwe do zakładania

sq produkowane w Anglii przy wykorzystaniu materiałów stosowanych do celów 
wojskowych, dzięki czemu majq najlepsza jakość. Wszystkie nici używane 

butwienie i promienie ultrafioletowe.

Ochraniacze 
ortopedycznych 
w produkcji ochraniaczy sq odporne na

Ochraniacze ostały opracowane z pomocq ekspertów od anatomi konia oraz najlepszych 
trenerów i zawodników. Sq tak zaprojektowane aby zapewaniały ochronę dolnej części nogi przed 
obrażeniami . Dzięki swojej konstrukcji sq wygodne, mocne, lekkie, nie pochłaniajq wody oraz 
amortyzujq uderzenia, które występujq w czasie codziennego treningu i podczas trwania zawodów.



Wyjątkowe właściwości ochraniaczy A
maksymalna ochrona

■ specjalnie zaprojektowane ochraniacze z obfitą wyściółką i solidnym 
wzmocnieniem opracowane dla każdej dyscypliny jeździeckiej

maksymalny komfort

- specjalne wyściółki ortopedyczne o nowoczesnym anatomicznym 
kształcie oraz szerokie paski mocujące pozwalają rozłożyć 
naprężenia, unikając drażliwych punktów ucisku

łatwe do prania
- można prać je w pralce w 40° i szybko schną w normalnej 
tempertaurze pokojowej. Zaleca się regularne pranie, aby przedłużyć 
trwałość i zapewnić maksymalny komfort

łatwe do zakładania
- szerokie, umożliwiające dokładną regulację zapięcia paski typu 
„rzepy", wyprodukowane zgodnie z wymogami „militarnymi", 
w zakrasie siły i wytrzymałości

ROZMIAR: 
Smali 

Medium 
Large

DVANCED BANDAGE BOOT

maksymalna 
ochrona na wyścigi, 

jazdy terenowe 
i zawody WKKW

KOD PRODUKTU A-OC-AB -

RAND PRIX TENDON BOOT G RAND PRIX

skuteczna Najlepsza
ochrona ochrona przed
podczas strychowaniem
wszelkiego 
rodzaju
treningów ROZMIAR:

i zawodów Sma|1
Medium 

Large

„Ochraniacze N.E. W. wykonane są 
ze specjalnego materiału przeznaczonego 
do ochrony podczas silnych, lecz wolnych 
uderzeń, przy szybkości z jaką galopuje 
koń - dlatego są tak dobre. “

Andrew Hoy (Australia)

KOD PRODUKTU A-OC-TNB
(oferujemy również białe)

1 '= ^©15^=
Agencja Jeździecka A.A.BOBER 

43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9 
tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74
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NEW EQUINE WEAR ®

rOTECTIVE exercise boot

BD PRODUKTU A-OC-PEF

ROZMIAR:
Medium Wide
Extra Large

■

O RESSAGE

PROTECTION BOOT
podstawowa skuteczna
ochrona przy ochrona
codziennym podczas
treningu, treningów
jeździe i w czasie
w terenie zawodów
i wypędach na ujeżdżeniowych
pastwisko.

mocna amortyzująca 

powłoka zewnętrzna

niezawodne paski typu 

„rzepy" z mikroregulacją

ROZMIAR: 
Smali 

Medium 
Large

KOD PRODUKTU A-OC-DPF

IGHTWEIGHT 
COMPETITION BOOT

unikalna, amortyzująca 

wewnętrzna poduszka 

z włosem - nie przesu

wająca się podczas jazdy

AXIMUM 
PERFORMANCE BOOT

ROZMIAR: 
Smali 
Medium 
Large

Skuteczna 
ochrona 
podczas 
treningów 
i zawodów 
WKKW

szybkoschnące, obfite 

i miękkie podbicie wełnia

ne, dające maksymalny 

komfort i stanowiące 

najlepszą barierę 

przed brudem i piaskiem

ROZMIAR:
Smali

Medium
Large

Ochrona 
ogólnego 

zastosowania 
na wszystkie 

treningi, 
jazdy i biegi 

terenowe

KOD PRODUKTU 
A-OC-MPF, A-OC-MPH

=b©ISFr=
Agencja Jeździecka A.A.BOBER 

43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9 
tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74



NEW EQUINE WEAR ®

L EATHER COMPETITION BOOTS M
skuteczna 
ochrona 
w czasie 
jazd terenowych 
i zawodów 
(zewnętrzna część 
wykonana ze skóry)

ROZMIAR: 
Smali 
Medium 
Large

AGNETIC THERAPY BQqt<;
Specjalny 

ochraniacz 
przyspieszający 

powrót 
do zdrowia 

w naturalny 
sposób 

- KURACJA 
MAGNETYCZNA

ROZMIAR: 
Smali 

Medium 
Large

KOD PRODUKTU A-OC-LRF
A-OC-MTH
KOD PRODUKTU A-OC-MTT

New equine wear
ZALECA ZASTOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH MODELI

Schemat 
rysunkowy F «A Si s s fl

O TW
opis
Tylko na przednie v Maximum Lightweight Leather Protective Grand Prix Over Dressage Grand Prix Advantage

Na przednie i tylne w Performance Competition Competition Exercise Tendon Reach Protection Fetlock Bandage

Tylko na tylnie v* Boot Boot Boot Boot Boot Boot Boot Boot Boot

Skoki V V V*
Zaprzęgi w V V* V
WKKW V w w V V
Ujeżdżanie . w vv
Rajdy V w V
Wyścigi płaskie w V V*
Wy ścigi z płotami V w w V V
Jazda terenowa V w w V V V V —
Polowanie V w
Rekreacja w V V*
Gry konne w V* V
Kucyki w V*
Biegi Sw. Huberta V w w V V
Gonitwy zespołowe V w w V V
Kłusaki V* V
Wypęd na pastwisko w vv
UWAGA: Wszystkie ochraniacze New Equine Wear można stosować w innych dyscyplinach niż zalecane, chociaż wyrób może nie

być idealnie dopasowany do tej dyscypliny.

■ —i IMSFr'
Agencja Jeździecka A.A.BOBER

43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9 
tel. (033) 853 10 84, tel./fax (033) 853 14 74



Najbardziej znana jest z niezawodnych i praktycznych 
popręgów, kantarów, lonży, derek i siatek na włosy dla amazonek.



ROZMIARY DEREK

POPRĘGI

A-AE-017B

taśmowy z przesuwnymi paskom1

A-AE-77HB

SIATKA 
NA WŁOSY 
Z KOKARDĄ 
kolory

- czarny

- granat
- zieleń

DERKA 
STAJENNA 

NEVADA 
- doskonała 

na sezon 
jesienno 
-zimowy

LONZA 
z miękkiej 

taśmy Aerbom

POKROWIEC 
NA SIODŁO 

tknina 
bawełniana, 

granatowa 
z nadrukiem 

logo firmy

zwykły z gumowymi paskom
KANTAR 
z miękkiej 
taśmy
i mosiężnymi okuciami 
rozmiary:
Fuli, Cobb, Pony

SIATECZKA 
NA WŁOSY 

kolory 
- blond 

- jasny brąz 
- ciemny brąz 

- czarny 
2 szt. w opakowaniu

leżdżeniowy W

W CLMH 
z miękkiej 
taśmy Aerborn 

A-AE-0078

ujeżdżeniowy z gumowymi paskami

DERKA 
PRZECIWKO 
MUCHOM
- 100% bawełna 

A-AE-0029



CZYM NA KONIA?

I
Jeżeli w Hurmie "po cywilnemu" ubranych sportow- 

będziemy chcieli znaleźć "koniarza" to z całq 

D0Nvnościq będzie to zadanie łatwe do wykonania, 

¿aden chyba z miłośników innych dyscyplin sportu nie 

. sl |atwiej rozpoznawalny jak jeździec czy amazon

it Podkówki, sylwetki koni, wędzidełka i inne ele

menty akcesoria możemy znaleźć wyhaftowane, 

^dziergane, naklejone itd. na różnych częściach 

garderoby, a nawet przyklejone lub w inny sposób 

przytwierdzone do torebek, plecaków czy tez samo

chodów. Tej pasji podporzqdkowany jest zazwyczaj 

i strój i biżuteria a często też wyposażenie i wystrój 

mieszkania czy domu. Jest to tendencja ogólnoświa-

Y towa, ponadpokoleniowa itd. a także ponadczasowa. 

Dą Styl ten wyróżnia prostota, elegancja, a nade wszys

tko praktyczność i funkcjonalność dostosowana do 

wymogów jazdy konnej. Tak o tym pisała już 

w 1893 roku w ksigżce "Amazonka. Podręcznik jazdy 

konnej dla dam" jej autorka, nuczycielka jazdy konnej 

5 Maria Wodzińska:

"Wielka zaleta ubranie amazonki, według 

dzisiejszych wymagań jest ta, że zawsze strona prak-

> tyczna z estetyczng w parze chodzi; akuratność 
Ii w dopasowaniu każdej części ubrania do konia, wiele 

o bardzo stanowi tak pod względem eleganckiego 

ni * wyglądu, jak i wygody, to jest, swobody ruchów

I i umysłu."

> Charakterystyczne jest również to, że wizerunek 
jj Ironia zazwyczaj nie podlega artystycznym transfor- 

#v ui macjom i jest przedstawiany w sposób dosłowny, a 

^szelka "fantazja" komentowana jest w kategoriach 

jŁ ^ad pokrojowych zwierzęcia. Jedyne co udaje się 

o producentom odzieży jeździeckiej zmienić to mate- 

j pały, które podporzqdkowane sq nadrzędnemu celowi 

ni jakim jest praktyczność. I tak w ostatnich czasach

j możemy zaobserwować nastepujqce zmiany: spodnie 
£ do jazdy konnej z szerokich w udach i sznurowanych 

i w łydkach, szytych z materiałów wełnianych, 

$ przerodziły się w obcisłe, idealnie dopasowane, 

nie marszczgce się elastyczne bryczesy. Dzięki nowo-

4 czesnej technologi, bez uszczerbku na rozciqgliwości 

tkaniny, wrócono do materiałów naturalnych 

(bawełna) z niewielkim dodatkiem lycry. Nawet skóra 

wszywana jako leje kolanowe lub pełne została 

zastqpiona materiałem skóropodobnym, który 

zachowuje cechy przyczepności skóry, lecz nadaje się

do prania w pralkach i suszenia w mechanicznych 

suszarkach bez uszczerbku w jakości. Ostatnim hitem 

w tej dziedzinie jest tkanina zwana Clarino. Ze wzglę

du na "terenowy" charakter jeździectwa, projektanci 

odzieży wprowadzajq do swoich kolekcji wszystkie 

nowości materiałowe. "Rodzq" się one na zlecenie 

NASA z myślq o ekstremalnych warunkach kosmosu 

i sq natychmiast adaptowane w sporcie. Stqd też 

po dobie Gore-tex 'u, Polaru w najbliższym sezonie 

będziemy mogli nosić kurtki z Outlastu - materiału
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I

w zależności od sytuacji przyjmującego lub odda

jącego ciepło. Wszystkie te tkaniny tworzone są z my

ślą o zawodniku, którego chronić mają przed wiatrem, 

deszczemm, chłodem a z drugiej strony jego własnym 

potem i rozgrzaniem pracującego organizmu. 
Materiały te ze względu na swoją lekkość, nie krępo

wanie ruchów i przewiewność powoli wypierają trady

cyjne bawełny woskowane. W ten sposób powoli 

odchodzą tak do niedawna modne kurtki zw. "ole

jowymi" czy też bardziej właściwie "woskowanymi". 

Co jednak ciekawe zmiany w materiałach nie 

pociągają za sobą zmiany kroju. Kurtki dopasowane 

do sywletki, rozcięcia umożliowiające rozłożenie się 

materiału na siodle, kaptury chowane w kołnierz, 

kieszenie do których łatwo jest włożyć rękę, odpinane 

rękawy w kurtko-kamizelkach to nadal obowiązujące 

standardy.

Ważnym elementem stroju jeźdźca są rękawiczki. 

Spełniają one funkcje ochronne przed chłodem, 

ale również osłaniają dłonie przed otarciami od 

wodzy i zabezpieczają przed jej ślizganiem się. Tra

dycyjne rękawiczki skórzane, choć bardzo praktyczne 

i eleganckie, zostały wyparte przez rękawiczki elasty

czne lub bawełniane z siatką antypośli 
gumek. W zimie stosowane są też rękawiczk^'^ 
z naszytymi wstawkami skórzanymi. 2 ^°'Qru

Zmiany technologiczne idące w kierunku |ekk 

i praktyczności doprowadziły również do °*' 

tworzyw z których wykonywane są toczki i 

jeździeckie. Od niedawna kilku czołowych jeżd' ' 
lansuje nowe modele konkursowych nakryć |C°W ' 

choć w tym tradycyjny środowisku proces ten 

zachodzi łatwo i szybko. Przywiązanie do toczków 

i siatek na włosy dla amazonek wydaje się być bard 
zo silne i oporne na nowości. '

Zmiany dotyczą również obuwia. Dotychczas 

używane "oficerki", czyli wysokie buty z cholewami 

wykonane ze skóry lub gumy oraz krótkie sztyblety 

(również tradycyjne, lecz do niedawna w połączeniu 

z tzw. "salon-bryczesami"czyli spodniami z długimi 

lejami, zakończonymi mankietem) zaczęły wypierać 

buty o charakterze bardziej sportowym - wysokie do 

kostki, sznurowane z przodu. Ich przyszłość w trady

cyjnym jeździectwie stoi jednak pod znakiem zapyta

nia. Zdecydowanie bardziej modne zaczynają być 

sztyblety w połączeniu z krótkimi czapsami zapinany

mi na zamek z rozciągliwą gumą lub na rzep. Zmiany, 

które zostały zasygnalizowane wyżej dotyczą odzieży 

codziennej i treningowej. Strój na konkursy w więk

szości pozostaje bez zmian, gdyż regulują to przepisy 

FEI i związków krajowych. Jednak i tutaj obserwu
jemy małe innowacje np. w koszulach i bluzkach 

z wszytymi stójkami-plastronami. Do niezmiennych 

w jeździectwie wydaje się należeć kolorystyka.

Za Marią Wodzińską cytując:

"Co zaś do kolorów - stanowczo czarny, ciemno

granatowy, ciemno-brązowy, ciemno-zielony są 
najlepsze (...). Zresztą, mówić chyba nie potrzebuję, 

że wszelkie jaskrawe kolory i materiały deseniowe, 

na amazonki są niestosowane.
Tę żelaznę zasadę wydają się stosować firmy 

odzieżowe szyjące dla jeździectwa. I mimo ¿e 

wprowadzją one do swojej kolekcji, krótkie serie 

"modnych kolorów" to jednak podstawą są 

tradycyjne.
Anna Bober

86



MOUNTAIN HORSE

Iź-izIW
W Polsce reprezentuje Agencja Jeździecka BOBER



Wind Rider 
C-MH-0309

Kurtka Wind Rider idealna na trening

100% bawełny, biała lub w niebieskie prążki.

C-MH-0427

Charlotte 
C-MH-0429

* * *
■

MOUNTAIN HORSE®

jeźdźca, zapewnia regularną cyrkulację powietrza, 
jednocześnie gwarantując doskonalą ochronę 
przed wiatrem i deszczem. Została stworzona 
z materiałów naturalnych i tkanin syntetycznych

Bluzki konkursowe: Charlotte
i Madelaine, z wymiennym plastronem.
Nowoczesny model bluzek konkursowych, 
chętnie noszonych przez czołowych 
zawodników wszystkich konkurencji 
jeździecki. Od kilku lat 
zaakceptowana na hipodramach świata.



96% elastycznej bawełny i 4% elasthanu. MOUNTAIN HORSE

Sprzedawana w wersji dla dzieci i dorosłych

Podkolanówki Asker wykonane z bawełny, 
laycre i akrylu, z wyhaftowanym logo Mountain 

Horse. Praktyczne, do oficerek i sztybletów.

Bryczesy Ascot praktyczne w czasie treningu 
i zawodów. Pełne leje wykonane z materiału 

CLARINO’ imitującego skórę.

Lite Rider tradycyjna kamizelka jeździecka, 
niezastąpiona w czasie treningu.

Safety First
- kamizelka przeciwurazowa, zapobiegająca 

niebezpiecznym konsekwencjom upadku z konia. 
Zalecana wszystkim uprawiającym sporty jeździeckie



MOUNTAIN HORSE®

Nic nie jest tak dobre, 
żeby nie mogło być lepsze.
Mountain Horse założył 
Lars Sjósward, a było to 
konsekwencją jego 
zamiłowania do koni
i wieloletniego doświadczenia 
w przemyśle obuwniczym. 
Firma rozpoczęła działalność 
od 1 pozycji, zimowych 
butów jeździeckich. Lars 
zrewolucjonizował rynek 
jeździecki nie tylko zimowymi 
butami Winter Rider, 
ale także nową sportową 
kurtką jeździecką.

I oto dziesięć lat temu 
Mountain Horse stworzyło 
technicznie doskonałą 
kurtkę - jakiej jeszcze 
nigdy nie było, którą 
nazwano Rocky Mountain. 
Stała się ona klasykiem 
w całym jeździeckim świecie.
Mountain Horse Intl. AB 
sprzedaje w 21 krajach poprzez 
15 bardzo silnych hurtowników. 
Kolekcja obejmuje nie tylko 
szeroki asortyment 
zaawansowanych 
technologicznie butów 
i kurtek, ale również czapsy, 
bieliznę, rękawiczki, 
czapki, koszulki itd.
Obecny asortyment kolekcji 
to 60 różnego typu pozycji. 
Sprzedajemy około 
400 000 par rocznie co 
oznacza, że co 30 sekund 
gdzieś na świecie jest 
sprzedawany jeden produkt 
Mountain Horse. Najlepsi 
zawodnicy na świecie jeżdżą 
w ubraniach Mountain Horse.

Agencja Jeździecka
43-430 SKOCZÓW, OCHABY WIELKIE 153/9, tel. 0-33/ 853 10 84, tel./fax: 0-33/ 853 14 74’







Listopadowe 
niebo jest 

zimne 
i posępne, 

listopadowy 
liść jest czer

wony i piękny
- 'Walter Scot
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Najczystsze i najgłębsze 
nastroje to te, które 
najbardziej kochajg kolory
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Odpowiedz na pytanie konkursowe
- możesz zostać właścicielem bardzo atrakcyjnych nagród!

Który ze znanych jeźdźców 
reklamuje pasze firmy I Iarloó ?

TU WPISZ ODPOWIEDZ

Odpowiedzi na pytanie konkursowe prosimy przesyłać na adres, który 
zanajduje się na odwrocie kuponu w terminie do 31 października 2000 roku. 
Losowanie nagród odbędzie się w redakcji czasopisma "KONIE i RUMAKI".

PORADNIK JEŹDZIECKI MOŻESZ KUPIĆ
W NASTĘPUJĄCYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY W POLSCE:

"AMIGO" - Sklep ze sprzętem jeździeckim i kynologicznym, 31-124 Kraków, ul. Rajska 6, tel. 0-12/ 42 17 791

SKLEP "GLADIATOR” Sprzęt i akcesoria jeździeckie, 97-320 Wolbórz, P.S.O. Bogusłowice 6, tel. 0-44/ 61 64 400

"GOLDREGEN”, 42-200 Częstochowa, ul. Al. N. M. P. 11, tel. 0-34/ 61 02 43

F.H.U. "HUBERTUS" s.c., 25-012 Kilece, ul. Mala 16, tel. 0-41/ 68 10 89

"KARINO" s.c., 30-149 Kraków, ul. Balicka 18, tel. 0-12/ 23 85 02

"OXER" Sklep jeździecki, 50-301 Wroclaw, ul. Jedności Narodowej 105, tel. 0-71/ 22 45 08

"AMIGO" - Ośrodek jeździecki, 42440 Ogrodzieniec, ul. Centuria 1

Salon "PEGAZ" - Wszystko dla konia, 60415 Poznań, ul Lutycka 34,0-61/ 84 89 582

P.H.U. "AMAZONKA", 85-351 Bydgoszcz, ul. Osada 9

Sklep "ZWIERZAK", 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 2

Spółdzielnia Pracy "SIODLARZ", 63-300 Pleszew, ul. Krzyżowa 2

"STAJNIA", 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20/26

"MOJE HOBBY", 80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 1/13, tel. 0-58/ 554 85 31

"PRZYGODA" s.c., 00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2

P.P.H. "JABU", 78-400 Szczecinek, ul. Pułaskiego 1, tel. 0-94/ 37 45 875

P.P.H. "KONIUSZYNKA", 15-675 Białystok, ul. Konwaliowa 3/15, tel. 0-85/ 66 15 931

"KALIF", 45-222 Opole, ul. Oleska 70

oraz konsultanci i przedstawiciele handlowi Agencji Jeździeckiej BOBER,
których adresy znajdziesz w "PORADNIKU JEŹDŹCA I HODOWCY"
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