
       
 

                                                          

  

 

 

 

Zaproszenie na seminarium 

 

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych ma przyjemność 

zaprosić Państwa na seminarium, które poprowadzi Katie Williams – światowej klasy 

specjalista ds. żywienia koni. 

Seminarium odbędzie się 15 -16 marca 2014 roku podczas Cavaliady Warszawa (Hala 

Torwar, ul. Łazienkowska 6A, Warszawa) w Centrum Konferencyjnym (II p.). Udział w 

szkoleniach jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest potwierdzenie obecności. I posiadanie 

biletu wstępu na wydarzenie Cavaliada Warszawa. 

Seminarium, to jednocześnie inauguracja współpracy „Akademii Hodowcy i Jeźdźca” – 

projektu edukacyjnego Polskiego Związku Hodowców Koni skierowanego do użytkowników 

i hodowców koni, realizowanego wspólne z Uniwersytetem Jeździeckim. Tym samym 

rozpoczynamy cykl szkoleń i kursów z różnych dziedzin hodowlanych i jeździeckich. 

Mamy nadzieję, zdobyta wiedza przyda się Państwu w codziennej pracy i wpłynie na jakość 

hodowli oraz dobrostan koni. 

 

Zapraszam, 

 

Andrzej Stasiowski 

Polski Związek Hodowców Koni  



       
 

Sobota (15.03.2014): 16:00 – 18:30 

POTRZEBY POKARMOWE KONI: NATURA VS DZISIEJSZA RZECZYWISTOŚĆ 

Żywienie w chowie koni to fundament dla rozwoju użytkowego i warunek utrzymania zdrowia.  

Zdrowie wiąże się z dietą przez specyficzną budowę przewodu pokarmowego, która do dziś 

odzwierciedla naturalny sposób życia koni.  Wrażliwy i mały żołądek, długie i problematyczne jelita 

cienkie oraz podatne na zachwiania równowagi mikroflory jelita grube to źródło problemów, które 

mogą stanowić poważne zagrożenie nie tylko zdrowia ale też życia kopytnych. Dzisiejsze warunki 

utrzymania odbiegają od tych, w których koń nie cierpiał z powodu kolek czy ochwatu. Chcąc znaleźć 

tzw. „złoty środek” pomiędzy warunkami jakie stawia budowa i fizjoligia przewodu pokarmowego a 

chęcią maksymalizacji cech użytkowych koni należy pojąć kilka zasad, które szczegółowo zostaną 

omówione przez wykładowcę.   

Program szkolenia będzie obejmował między innymi: 

 budowy przewodu pokarmowego koni  

 zasad prawidłowego żywienia  

 zapobiegania schorzeń pokarmowych 

 doboru odpowiednich elementów diety 

 

Niedziela (16.03.2014): 9:00 – 12:00 

ODPOWIEDNIA DIETA RECEPTĄ W SCHORZENIACH POKARMOWYCH KONI 

Wykład dla lekarzy weterynarii na temat postepowania żywieniowego w schorzeniach takich jak: 

wrzody, biegunki, ochwat, mięśniochwat (PSSM i RER), Syndrom Cushinga, EMS oraz przy 

objawach morzyskowych. 

Dieta w chowie koni to fundament dla rozwoju użytkowego i warunek utrzymania zdrowia.  

Zdrowie wiąże się z dietą przez specyficzną budowę przewodu pokarmowego, która do dziś 

odzwierciedla naturalny sposób życia koni.  Wrażliwy i mały żołądek, długie i problematyczne jelita 

cienkie oraz podatne na zachwiania równowagi mikroflory jelita grube to źródło problemów, które 

mogą stanowić poważne zagrożenie nie tylko zdrowia, ale też życia koni. Podczas wykładu omówione 

zostaną przyczyny schorzeń dieto-zależnych, sposoby ich zapobiegania oraz zalecane modele 

żywieniowe w przebiegu leczenia. 

_________________________________________________________________________________ 

Katie Wiliams 

Magister w dziedzinie nauk Equine Science. Otrzymała stypendium Edgara Pye za pracę naukową w 

zakresie oceny wpływu żywienia na konie wyścigowe w treningu.  

Katie wykłada na licznych Uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i w Europie, jest autorką publikacji 

naukowych i popularnych w dziedzinie nauk Equine Science.  Menedżer do spraw rozwoju 

technicznego i produktowego Dengie Horse Feeds. Prowadzi zespół doradców żywieniowych, w 

którym każdy posiada tytuł magistra. 

__________________________________________________________________________________ 

Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem konsekutywnym. 


