
Maria i Maciej Świdzińscy
Wychów źrebiąt pełnej krwi w SK Golejewko

Prof.  Witold  Pruski  w  I  tomie  „Hodowli  koni”  na
stronicy  307  pisze:  „Rasa  pełnej  krwi  angielskiej
należy  niewątpliwie  do  najkulturalniej  szych  na
świecie.  Włożono  w  nią  najwięcej  starań,  pracy,
nakładów  materialnych  oraz  koncepcji  myślowych.
Proces jej powstawania, stopniowego krystalizowania
się i wreszcie dalszego doskonalenia był długi, lecz za
to  owocny.  Konie  pełnej  krwi  angielskiej  stały  się
najszybszymi końmi świata, co było (i jest) głównym
celem  szeregu  pokoleń  hodowców  tworzących
i doskonalących tę rasę”.

Anglikom, którzy mają niewątpliwy talent do hodowli
zwierząt,  w  tworzeniu  rasy  pełnej  krwi  z  całą
pewnością  pomogła  sama  natura.  Klimat,  położenie
geograficzne i jakość gleby — to czynniki sprzyjające
hodowli.

Parę lat temu mieliśmy okazję być w sercu francuskiej
hodowli koni pełnej krwi angielskiej — w Normandii.
Jak wiadomo, Normandia ma bardzo zbliżone warunki
klimatyczne  i  glebowe  do  istniejących  w  Anglii.
Jakość  szeregu  koni  urodzonych  i  wychowanych  na
wspaniałych  naturalnych  pastwiskach  Normandii
potwierdza  to  stwierdzenie.  Zilustrujemy tu  w kilku
słowach warunki środowiskowe tej prowincji.

Gleby  Normandii  można  scharakteryzować  ogólnie
jako  rędziny  na  podłożu  wapiennym,  lessy,
a w dolinach  rzek  mady.  Wieloletnia  średnia  roczna
temperatura  wynosi  +10,5°C,  z  tym  że  średnia
temperatura stycznia waha się w granicach od +2 do
+4°C, a średnia temperatura lipca — w granicach od'
+15  do  +18°C.  Liczba  dni  mroźnych  (poniżej  0°C)
‘waha się od 40 do 63 w roku, a dni śnieżnych — od 3
do 10 w roku. Wieloletnia średnia opadów waha się od
700  do  1200  mm.  Opady  są  dość  równomiernie
rozłożone w ciągu roku.

Takie,  zbliżone  do  optymalnych,  są  warunki,
w których  wychowano  czołówkę  światową  koni
wyścigowych.

A jak w porównaniu z tymi warunkami przedstawiają
się warunki środowiskowe na przykład stadniny koni
pełnej krwi angielskiej w Golejwku?

Stadnina zlokalizowana jest w południowo-zachodniej
części  woj.  poznańskiego,  w pow. rawickim.  Klimat

Kl. Eroika ze źrebakiem (og. Ermitaż) na pierwszym
spacerze.

W  prawym  rogu  og.  Turysta  pod  podkoniuszym
Stanisławem Kapalą

Podkoniuszy Stanisław Kapała  wraz  z  podkuwaczem
Wiktorem  Hądzlikiem  rozczyszczają  kopyta  og.  St.
Padarn
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Niziny  Wielkopolskiej,  w  tym  również  pow.
rawickiego,  jest  wynikiem  ścierania  się  wpływów
dwóch  obszarów  klimatycznych  —  oceanicznego
i kontynentalnego.  Pierwszy  cechuje  klimat  łagodny
i wilgotny, drugi — suchy i ostry. Coraz częściej nasi
klimatolodzy  wyróżniają  tu  sześć  pór  roku.  Dwie
dodatkowe  —  to  przedwiośnie  i  przedzimie,  które
odczuwa się coraz wyraźniej. Golejewko leży w strefie
60—70-dniowego lata o średniej temperaturze +15°C
oraz  70—80-dniowej  zimy  o  temperaturze  poniżej
0°C.  W  świetle  danych  stacji  meteorologicznej
w Sielcu Starym (odległym od Golejewka ok. 8 km)
średnia  temperatura  roku  wynosi  +8,1°C,  stycznia
— — 1,5°C. lipca — +18,4°C. Pierwsze przymrozki
występują już z początkiem października, a ostatnie —
ok.  1  maja.  Średnio  notuje  się  164  dni  bez
przymrozków. Roczne opady wahają się od 344 (1969
r.) do 1050 mm (1961 r.). Średnia wieloletnia roczna
opadów waha się  w granicach  od  520  do  540  mm.
Opady są rozłożone w ciągu roku w ten sposób,  że
w lipcu przypada maksimum, a w lutym i październiku
—  minimum.  Ostatnio  zaznacza  się  wyraźnie
zmniejszenie  opadów  w  maju,  co  bardzo  ujemnie
wpływa  na  wegetację  roślin,  tym  bardziej  że  tzw.
przedwiośnie  (zimne  i  mokre)  przedłuża  się  do
pierwszych  dni  maja.  Jak  z  tego  widać,  takie
rozłożenie  opadów  w  ciągu  roku  jest  najmniej
korzystne dla  rolnictwa (a  zwłaszcza dla  gospodarki
pastwiskowo-łąkowej), ponieważ na wiosnę, w okresie
najintensywniejszego wzrostu  roślin,  zawsze  jest  ich
za mało.

Kl. Atrakcja ze źrebakiem na zimowym okólniku

Ogierek Montreal na pierwszym spacerze

Z 45 ha pastwisk użytkowanych przez  konie  pełnej  krwi  zaledwie  14  ha  — to mocne szczerki  na
podłożu  piasku o  pewnej  zawartości  marglowatej  gliny.  Reszta  — to  piaski  na  podłożu  gliniastym
i podłożu  piasku.  Około  84% pastwisk  jest  sztucznie  założonych.  Pomimo znacznych  nakładów na
pielęgnowanie  skład  botaniczny  pastwisk  pozostawia  dużo  do  życzenia.  Niestety,  w  większości
występują trawy wysokie z przewagą kupkówki, która coraz bardziej się rozprzestrzenia. Stanowczo za
mało jest  traw niskich (rozłogowych), znoszących dobrze przydeptywanie i przygryzanie.  Na skutek
intensywnego  nawożenia  mineralnego  (ok.  350  kg  NPK  w  czystym  składniku  na  1  ha)  wyginęły
zupełnie motylkowe i z roku na rok zmniejsza się wachlarz botaniczny traw szlachetnych. Wyraźnie
natomiast  daje  się  zauważyć  zwiększenie  ilości  chwastów,  głównie  takich  jak  mniszek  pospolity,
pięciornik gęsi, babka lancetowana, a na pastwiskach niżej położonych — jaskier ostry.

Wydaje nam się, że ubożenie mieszanek pastwiskowych jest wynikiem: 1) niewłaściwie skomponowanej
mieszanki zasiewanych traw [przyp.: Pastwiska były obsiewane mieszankami traw zgodnie z narzuconą
sztywną  recepturą.],  2)  stosunkowo  obfitego  nawożenia  mineralnego,  a  rzadkiego  nawożenia
organicznego  (dotychczas  nawoziło  się  co  ok.  4  lata),3)  niekorzystnych  warunków  klimatycznych
1 glebowych. Począwszy od 1970 r.  postanowiliśmy wraz z Marianem Łapawą, kierownikiem gosp.
Chojno-Golejewko, zmniejszyć nawożenie mineralne na pastwiskach do minimum, a za to co najmniej
co drugi rok nawozić pastwiska organicznie (kompost lub dobry obornik bydlęcy w ilości do 100—150
q na 1 ha). Wydaje się nam, że tego rodzaju zmiana wpłynie dodatnio nie tylko na jakość pastwiska, ale
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i na zdrowotność stadniny.

A zatem warunki środowiskowe istniejące w stadninach angielskich czy francuskich ogromnie różnią się
od golejewskich, na niekorzyść tych ostatnich. W związku z tym, co chcemy tu podkreślić, a co dotyczy
— ogólnie biorąc — wszystkich stadnin, wzrasta rola hodowcy, któremu w naszych warunkach natura
nie pomaga. Hodowca powinien bezustannie wykazywać wiele inwencji  i  szukać nowych dróg, aby
w miernych  warunkach  środowiska  osiągnąć  wyniki  nie  tylko  na  miarę  kraju,  ale  również  —  co
powinno być celem na dziś i jutro — wychować konie klasy europejskiej.

W naszym  artykule  chcemy podać  nieco  uwag  i  spostrzeżeń  praktycznych  dotyczących  wychowu,
żywienia i pielęgnowania źrebiąt pełnej krwi. Nagromadziło się ich sporo w czasie kilkunastoletniej
pracy w stadninie, kiedy „przeszło już przez ręce” (w całym tego słowa znaczeniu) ponad 250 źrebiąt.

Cykl wychowu — w naszym pojęciu — zaczyna się od momentu zaźrebienia klaczy. Klacz, która za 11
mieś, ma zostać matką, musi być zdrowa i w dobrej kondycji.  Żywienie jej powinno być w okresie
zimowym jak najbardziej urozmaicone, ze zwróceniem szczególnej uwagi na siano, które — naszym
zdaniem — powinno się zadawać w dowolnej  ilości,  w jak najlepszym gatunku,  i  do tego łąkowe,
w którym można znaleźć stosunkowo duży zestaw traw, roślin motylkowych 1 ziół. Wydaje nam się
zbyteczne zadawanie klaczom siana z monokultur motylkowych (jak np. esparceta, lucerna itp.).

Następną niesłychanie ważną sprawą jest codzienny przymusowy ruch klaczy w ciągu 2—4 godz. Przy
dobrym żywieniu, intensywnym ruchu i dobrej ściółce pielęgnowanie klaczy może się ograniczyć do
codziennego wyrzucania nawozu i okresowego rozczyszczania kopyt. Trzeba również zwracać uwagę na
mikroklimat stajni.

Opierając się na naszej dwunastoletniej praktyce w Stadninie Golejewko stwierdzamy, iż zarówno klacz,
jak 1 źrebię zimna absolutnie się nie boją, pod warunkiem, że od jesieni klacz, a od urodzenia źrebak
przyzwyczajane są do niskich temperatur. W Golejewku od chwili wprowadzenia „zimnego wychowu”,
t.zn. zaprzestania szczelnego zamykania okien 1 wentylatorów, pomimo że temperatura w stajni spadała
nawet do —3 czy —5°C, skończyły się kłopoty z chorobami układu oddechowego u źrebiąt. A trzeba
zaznaczyć,  że przed naszym przyjściem do Golejewka rokrocznie duży procent  źrebiąt  chorował  na
zapalenie  płuc  (często  z  komplikacjami),  co  ujemnie  wpływało  na  ich  rozwój  i  późniejszą  karierę
wyścigową.  Oczywiście,  przy  obniżonej  temperaturze  ściółka  musi  być  obfita  1  wówczas  nie
przeszkadza nawet betonowa podłoga.

W okresie zimowym konie powinny otrzymywać ponadto czerwoną marchew pastewną (ze względu na
obecność prowitaminy A) w ilości od 5 do 10 kg dziennie. Zwracać trzeba uwagę, aby marchew była
czysta,  i  nie  podawać  jej  razem z  paszami  treściwymi.  W Golejewku  klacze  dostają  marchew  po
południu. W dniach, w których daje się mash, marchwi nie powinno się podawać, ponieważ zachodzi
obawa rozwolnienia.

Z chwilą  zbliżania  się  porodu klacz  przeprowadza się  do porodówki.  W Golejewku jest  to  osobna
siedmloboksowa stajnia. Boksy są wykonane z materiału łatwego do odkażania, tzn. ściany boksów są
murowane (otynkowane),  podłoga betonowa, dobrze urządzone ścieki.  Przy porodówce jest  dyżurka
opalana, gdzie znajduje się podręczna apteczka i dostateczna ilość gorącej wody. W samej porodówce
temperatura niewiele odbiega od temperatury panującej na zewnątrz (okna co najmniej uchylone). Jeśli
porody odbywają się w nocy, to odbiera je autor niniejszego artykułu osobiście; w dzień przeważnie
odbiera porody koniuszy. Gdyby nie watowany serdak (który stale wisi w dyżurce), autor już chyba
kilkakrotnie rozchorowałby się na zapalenie płuc. A klaczom i noworodkom jakoś ta niska temperatura
nie przeszkadza.

Po  porodzie  i  odejściu  łożyska  wymię  oraz  narządy  rodne  klaczy  starannie  się  myje  ciepłą  wodą
z dodatkiem Biovalu. Źrebakowi staramy się nie pomagać przy wstawaniu 1 przy szukaniu wymienia.
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Po urodzeniu jedynie jodynuje się pępowinę (czasem podwiązuje) 1 rozciera źrebię starannie wiechciem
z siana, przez co osusza się trochę noworodka i pobudza krążenie krwi.

Na drugi dzień po urodzeniu opisujemy źrebaka (najważniejsze cechy jego budowy), waży się i mierzy
oraz przeprowadza (na piechotę) wraz z matką do innej stajni. Boks po porodzie oczyszcza się ze ściółki
i starannie odkaża 2% roztworem ługu sodowego, po czym przygotowuje się go dla następnej klaczy.

Od chwili, kiedy klacz zostaje matką, otrzymuje dodatek otrąb pszennych, które podaje się osobno (po
śniadaniu).  Począwszy od trzeciego dnia życia,  bez względu na pogodę 1 temperaturę,  źrebak wraz
z matką zaczyna wychodzić na spacer. Najpierw na 5 do 15 minut (w zależności od pogody), a po 8—10
dniach idzie już wraz z matką luzem na 1,5 do 2 godzin na spacer po bieżni. Spacer dla klaczy ze
źrebiętami odbywa się zazwyczaj w godzinach południowych.

Gdy źrebak zaczyna się interesować zawartością żłobu matki, zaczynamy mu dawać owies w całości do
osobnego żłobka. Od chwili rozpoczęcia dawania owsa małemu klacz jest na czas żywienia wiązana. Co
dwa miesiące (od urodzenia aż do odsadu) źrebięta są odrobaczane preparatem Antivermin lub jeszcze
lepiej Equizole. Pomimo że cała stadnina dwa razy w roku jest odrobaczana, u małych źrebiąt z reguły
są robaki (głównie glisty).

Z chwilą  wyjścia  na pastwisko,  co w Golejewku ma miejsce ok.  20 kwietnia,  klacze ze źrebakami
zaczynają korzystać z niego codziennie i bez względu na pogodę. Dzień pastwiskowy stopniowo się
przedłuża.  Około  10—15 maja  zaczynamy paść  już  od  godziny 4  do  19,  z  dwugodzinną  przerwą
obiadową,  ale  tylko  dla  klaczy ze  źrebiętami.  W okresie  pełnego  pastwiska  źrebięta  są  dożywiane
owsem następująco: o godz. 2.30 dyżurny masztalerz przywiązuje klacze i zadaje małym owies, o godz.
12 klacze ze źrebiętami są spędzane do domu i wówczas owies otrzymują zarówno klacze, jak i źrebięta;
trzeci raz jedne i drugie dostają owies wieczorem, ok. godz. 19.30. W miarę wzrastania apetytu u źrebiąt
dodaje się im owsa, tak że w momencie odsądzania, które robimy mniej więcej w szóstym miesiącu
życia, źrebię zjada około 3 do 3,5 kg owsa. Klacz karmiąca w okresie korzystania z obfitego pastwiska
dostaje ok. 2 kg owsa oraz trochę siana na zakładkę. W Golejewku nie dajemy koszonych zielonek.

Klacze, które nie mają w danym roku źrebiąt, w okresie pełnego pastwiska owsa w ogóle nie otrzymują;
dostają jedynie wieczorem na zakładkę trochę siana (ok. 2 kg). Na pastwisku przebywają od godz. 4 do
19 bez przerwy. Woda jest systematycznie dowożona na pastwiska.

Od 1964 r.  zmieniliśmy system odsądzania źrebiąt.  Nie jest  to nasz pomysł;  podpatrzyliśmy go we
Francji. Aby zmniejszyć u odsądzanego źrebięcia „stress”, bardziej spowodowany zmianą warunków
otoczenia, jaka towarzyszy tradycyjnym sposobom odłączania, niż samym odłączaniem, pozostawia się
źrebaka na noc w boksie, w którym przebywał wraz z matką przez sześć miesięcy, a klacz wyprowadza
się  do  innej  stajni.  Następnego  dnia  źrebię  wraz  z  pozostałymi  klaczami  ze  źrebiętami  idzie  na
pastwisko, a matka idzie na osobny i odległy paddock wraz z klaczami, które nie mają źrebiąt. Zupełnie
nie  stosuje  się  przetrzymywania  odsadka w stajni.  W rezultacie  następnego dnia  nie  można wprost
zauważyć, który to źrebak był wczoraj odsądzony, gdyż pasie się doskonale i bawi z kolegami, a na noc
bezbłędnie trafia do swego boksu. Nie przymuszamy źrebiąt do picia mleka krowiego. Proponuje się, ale
nie przymusza przez niedopuszczanie do wodopoju. Pomimo to zazwyczaj około 2/3 źrebiąt w końcu
pije po około 2 1 świeżego mleka. Owsa i siana dostają źrebięta do woli. W ich boksach jest stale we
wiadrach świeża woda do picia oraz sól w bryłach do lizania.

W  czasie  całego  okresu  wychowu,  a  więc  od  urodzenia  zwraca  się  baczną  uwagę  na  oswajanie
i pielęgnowanie źrebiąt. Co miesiąc, a czasem i częściej, rozczyszeza się kopytka. W tym czasie szereg
wad związanych z ustawieniem kończyn można zlikwidować przez częste i właściwe rozczyszczanie
kopytek. Jeśli się nie ma bardzo dobrego podkuwacza, to wydaje się nam, że sam hodowca powinien
być obecny przy rozczyszczaniu i pilnować, aby niedoświadczony czy też niezbyt solidny podkuwacz
poprawiał kopytka, a nie psuł ich.
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Takie wczesne oswajanie źrebiąt ma chyba w pewnym sensie wpływ na wyniki uzyskiwane w próbach
selekcyjnych,  gdyż  u  konia  wyścigowego  zaufanie  do  ludzi  i  spokojny  temperament  są  wprost
nieocenionymi zaletami.

Wczesną  jesienią  poza  owsem  odsadki  otrzymują  późnym  wieczorem  po  trochę  marchwi,  którą
specjalnie dla nich przywozi się z pola. Cały czas zwraca się uwagę, aby odsadki otrzymywały owsa
tyle,  ile  zjedzą.  Koniuszy  stadniny  —  Władysław  Dubicki  z  dużym  wyczuciem  normuje  porcje
poszczególnym źrebakom, nie trzymając się sztywno ustalonych norm. Jeśli Istnieje możliwość, to od
października  podaje  się  odsadkom  raz  dziennie  mieszankę  składającą  się  z  jak  największej  ilości
komponentów. Niestety, w warunkach golejewskich nie zawsze można sobie na ten luksus pozwolić. Są
duże trudności z dostaniem takich komponentów, jak drożdże pastewne i kukurydza, a ostatnio z reguły
mamy kłopoty z dostaniem odpowiedniej ilości siemienia lnianego.

W końcu października, gdy kończy się pastwisko, przyzwyczajamy źrebaki do pracy na bieżni. Zaczyna
się od 2 godzin dziennie, a dochodzi do 5 godzin (3 godz. przed południem i 2 po południu). Ruch jest
w zasadzie dowolny;  warunek jest  jeden: źrebakowi nie  wolno stać.  Po paru dniach źrebaki tak się
przyzwyczajają, że chodzą bardzo znudzone i prawie cały czas stępem. Anglicy mówią: „stęp jest ojcem
galopu”,  wobec tego wydaje się,  że  tego rodzaju praca wychodzi  źrebiętom tylko  na zdrowie,  tym
bardziej że widzi się, jak z dnia na dzień wzrasta ich apetyt. Źrebiętom słabszym, które nie znoszą tak
długiej pracy, zmniejsza się porcję roboty przez późniejsze wypuszczanie na bieżnię.

Z  chwilą  nadejścia  mrozów nawierzchnia  bieżni  staje  się  nierówna  i  szorstka  (przy  braku  śniegu),
pomimo że codziennie jest po pracy włóczona. Mieliśmy wówczas kłopoty z kopytami (ropne zapalenia
tworzywa  kopytowego).  Obecnie  w  takich  wypadkach  kujemy  źrebaki,  stosując  lekkie  pantoflowe
podkówkl. Rezultat jest doskonały, kłopoty się skończyły. Jest jeden warunek: kucie musi być wykonane
przez bardzo dobrego fachowca i możliwie często, co 2 do 4 tygodni, zależnie od szybkości narastania
rogu kopytowego.

Przy takim Intensywnym codziennym ruchu (bez względu na niedziele 1 święta) doskonale rozwijają się
kopyta 1 strzałki — ten naturalny resor — i nie ma mowy o ich gniciu.

W  Golejewku  szczególną  uwagę  zwracamy  na  żywienie  roczniaków.  Poza  mieszanką  (jeśli  nią
dysponujemy) podajemy owsa do woli, 2 razy w tygodniu mash, 5 razy w tygodniu marchew późnym
wieczorem,  a  codziennie  do  woli  siano  (wyłącznie  łąkowe)  w  możliwie  najlepszym  gatunku.
W rezultacie np. w marcu roczniak zjada dziennie ok. 7—8 kg paszy treściwej i ok. 6—7 kg dobrego
siana.  Ponieważ  w  stajniach  golejewskich  okna  są  cały  rok  otwarte,  w  zimie  roczniaki  są  nie  do
oglądania.  Sierść  mają  taką,  jak  koniki  chowane  „na  dziko"  w  Popielnie.  Nawet  codzienne  ich
czyszczenie  zupełnie  nie  poprawia  wyglądu.  Pomimo to chowają  się  zdrowo.  Poza  mechanicznymi
uszkodzeniami spowodowanymi np. kopnięciem (kulawizny) inne schorzenia zdarzają się sporadycznie.
Co 2  miesiące  w okresie  zimowym roczniaki  są  odrobaczane  (na  przemian preparatem Antivermin
i Equizole) oraz podaje się im domięśniowo witaminy A + D.

Z chwilą  wyjścia  na pastwisko (roczniaki  wychodzą w Golejewku ok. 10—15 kwietnia)  stopniowo
zmniejsza  się  pracę  na  bieżni,  zmniejszając  jednocześnie  dawkę  paszy treściwej.  Od  10—15 maja
źrebięta korzystają już w pełni z pastwiska. Pasą się wówczas bez przerwy od godz. 4 do 19. Owies
otrzymują raz dziennie wieczorem w ilości:  ogierki — ok. 2 kg, a klaczki — ok. 1,5 kg. W miarę
pogarszania się jakości pastwiska (wysycha) roczniaki dokarmia się najpierw 2 razy, a potem 3 razy
dziennie. W tym czasie, tj. ok. połowy sierpnia, zaczyna się je zmuszać do galopu. Pastwiska oddalone
są znacznie od stajni (ok. 800—900 m). Roczniaki pokonują tę trasę najpierw raz dziennie, później 2, 3,
a w końcu 4 razy dziennie galopem, pędzone przez masztalerza jadącego na jednej z jałowiących klaczy.

Ponieważ, jak wspomnieliśmy na wstępie,  pastwiska golejewskie są dalekie od doskonałości,  dzięki
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uprzejmości  dyrekcji  Stadniny  Koni  w  Strzegomiu  oraz  dzięki  zrozumieniu  i  trosce  o  jakość
wyhodowanych  w  Golejewku  koni  dyrektora  miejscowej  SK  —  inż.  Antoniego  Jastrzębskiego
w bieżącym  roku  robimy  próbę  wypasu  rocznych  źrebiąt  na  wspaniałych  pastwiskach  górskich
w Sudetach; robimy to wspólnie z SK Strzegom. Wydaje się nam, że taka zmiana klimatu, bogate, nie
nawożone  mineralnymi  nawozami  pastwisko  o  wspaniałym,  urozmaiconym  składzie  botanicznym,
a ponadto gimnastyka na stokach wzgórz — powinny dać dobre wyniki.

W tym roku więc roczniaki zaczęliśmy dokarmiać mocniej dopiero po powrocie z wypasów, tj.  pod
koniec sierpnia. Od tej też pory zaczęło się je systematycznie galopować.

Mniej więcej na tydzień przed zaplanowanym odejściem na tor wyścigowy zajeżdża się roczniaki pod
siodłem. Właściwie zupełnie nie mamy z tym kłopotu. Na 3—4 dzień od chwili osiodłania źrebak nosi
już  zupełnie  spokojnie  jeźdźca.  Naszym  zdaniem sprawa  zajeżdżania  w  macierzystej  stadninie  ma
zasadnicze znaczenie. Inaczej źrebak zachowuje się w domu, a inaczej w zupełnie obcych warunkach na
torze wyścigowym.

Wydaje  się  nam,  że  system  wychowu,  który  przyjęliśmy,  ale  ciągle  poprawiamy,  jest  pozytywny.
Potwierdzają to wyniki osiągane na torze od kilku lat przez konie golejewskiej hodowli. Ponadto —
rzecz znamienna — stosunkowo niewiele jest kłopotu w treningu z kończynami naszych koni. Może jest
to sprawa właściwego treningu? Niemniej schorzenia kończyn u nielicznych naszych koni będących
w treningu u różnych trenerów należą również do rzadkości.

Od kilku lat sporo kłopotu sprawiają nam uporczywe, powtarzające się biegunki u sysaków. Obawiamy
się, że są one następstwem pewnych niedoborów mikroelementów w paszy, a zwłaszcza w sianie. Siano
łąkowe,  pomimo że  jest  z  reguły w bardzo dobrym gatunku,  pochodzi  z  łąk  torfowych,  a  ponadto
intensywnie nawożonych mineralnie. Ostatnio w krajach zachodnich doświadczalnie stwierdzono dużo
większą  odporność  na choroby koni  (jak  i  innych gatunków zwierząt),  które  korzystały z  pastwisk
nawożowych wyłącznie organicznie oraz pasione były sianem pochodzącym z naturalnych, mineralnych
łąk nawożonych również nawozami organicznymi. Stwierdzono z całą pewnością,  że po paru latach
takiego żywienia interwencja lekarza weterynarii jest zbędna. Nie ma kłopotu z zaźrebieniami, nie ma
ronień, nie ma problemów związanych z odchowywaniem źrebiąt.

Często  źrebięta  w  wieku  powyżej  6  mieś,  ni  stąd,  ni  zowąd  tracą  apetyt.  Obserwując  codziennie
zachowanie się źrebiąt przy karmieniu bardzo łatwo można zauważyć tzw. odsądzanie się od żłobu.
W dużej mierze przyczyną tego są ostre zęby. Po stamikowaniu apetyt wraca do normy.

Reasumując nasze uwagi wydaje się, że im bardziej będziemy nawracać do natury, tym prędzej — nawet
w tak niekorzystnych warunkach klimatycznych i glebowych, jakie istnieją w naszych stadninach —
stosunkowo tańszym kosztem będziemy mogli dojść do niezłych wyników.

Surowy system wychowu,  a  o  taki  nam chodzi,  w wypadkach  niedoskonałości  anatomicznych  czy
fizjologicznych organizmu lub przy wystąpieniu cech degeneracyjnych, co u koni pełnej krwi zdarza się
coraz częściej,  powinien być  naszym zdaniem tym pierwszym, ważnym czynnikiem selekcji.  Konie
oddawane  na  tor  wyścigowy  niech  będą  w  pełnym  tego  słowa  znaczeniu  dobrze  odchowanymi
i zdrowymi jednostkami, które podołają trudom czekającego ich treningu i gonitw.

Wielka szkoda, że z chwilą odejścia źrebaka do treningu na tor wyścigowy kończy się rola hodowcy,
który nie  ma możności  nie  tylko ingerencji  w sprawy treningu i  manażowania,  ale  i  obserwowania
swoich wychowanków w pracy.
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Ogierki roczne powracają z pastwiska
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