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Návrh úpravy krmné dávky 

Majitel:   XXXXXXXX  

  Kůň: XXXXXXX 

Zhodnocení krmné dávky 

XXXXX má nyní k dispozici seno v dostatečném množství i kvalitě po celý den, přes den je na travnatém 
výběhu. Jako příkrm dostává vojtěšku a cukrovarské řízky, předtím XXXXX (resp. XXXXX), řezanka XXXXX, 
vojtěška. S respektem k nálezu z kliniky doporučuji nevyužívat krmiva XXXXX, ale ponechat bezobilnou a 
šetrnou dietu k uklidnění trávicího traktu. Zaměřím se na dostatek živin v krmné dávce, podporu osvalení 
a obsah protizánětlivých složek. Spolu se změnou práce a novou krmnou dávkou by se kůň měl spravit 
(následně je možné, že bude potřeba krmnou dávku opět upravit), pokud k tomu nedojde, doporučuji zvá-
žit onemocnění PSSM.  

Návrh úpravy krmné dávky: 

XXXXX má krmnou dávku založenou na dostatku sena, tráva je spíš doplňkem. Denní dávka sena by měla 
být minimálně 9 kg denně. Vzhledem k aktuálnímu stavu koně je nyní doporučuji v příjmu sena neomezo-
vat a krmit adlibitně tak, jako dosud.  

Jako žlabový příkrm dávám na výběr ze dvou variant. Obě varianty poskytují koni dostatek živin v po-
třebné kvalitě (využitelnosti) a jsou šetrné k trávicímu traktu. Výběr varianty záleží na majiteli – dle finanč-
ních a organizačních možností. Do výběru nezařazuji XXXXXX, protože krmivo, které z jejich řady připadá 
v úvahu, obsahuje řezanku vojtěšky, která v některých případech může dráždit sliznici žaludku. Variantu 1 
je také lepší rozdělit na tři denní dávky, ale je možné ji krmit i ve dvou. Druhá varianta musí být rozdělena 
na tři denní dávky.  

Varianta 1 

Řízky je nutné namáčet dle návodu na etiketě. 

RÁNO: 0,75 kg XXXXXXX + 0,25 kg cukrovarských řízků (v suchém stavu) + 0,25 kg řezanky XXXXXXX  

VEČER: 0,75 kg XXXXXXX + 0,25 kg cukrovarských řízků (v suchém stavu) + 0,25 kg řezanky XXXXXXX 
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Varianta 2 

Řízky je nutné namáčet dle návodu na etiketě. 

RÁNO: 0,33 kg XXXXXXX + 0,33 kg cukrovarských řízků (v suchém stavu) + 0,33 kg řezanky XXXXXXX 

POLEDNE: 0,33 kg XXXXXXX + 0,33 kg cukrovarských řízků (v suchém stavu) + 0,33 kg řezanky XXXXXXX  

VEČER: 0,33 kg XXXXXXX + 0,33 kg cukrovarských řízků (v suchém stavu) + 0,33 kg řezanky XXXXXXX + pre-
mix XXXXXXX + XXXXXX olej  

Pravidelně v obou variantách také doporučuji podávat XXXXXX pro lepší obnovu svalů – XXXXXXX, dávko-
vání dle doporučení výrobce – 15 dnů a po 4 týdnech zopakovat. Pro udržení svaloviny je také dobré stří-
dat XXXXX s XXXXX. Pozor XXXXXX nepodávat v sezóně – možný doping.  

Pokud se bude valach hodně potit, doporučuji zachovat podávání elektrolytů. V době předpokládané vyšší 
zátěže nebo stresu (transport, závody, horko, těžký trénink) je dobré elektrolyty podávat i 2 dny před oče-
kávanou zátěží. Dobré elektrolyty jsou např. XXXXX (ne prášková varianta – obsahuje hodně cukru) nebo 
XXXXXX.   

Kvůli vředům a nestabilnímu trávení doporučuji dlouhodobě podávat XXXXXX, což jsou probiotika s prebi-
otiky a zároveň obsahují složky chránící sliznici žaludku. Je možné také koni denně povařit 100 g lněného 
semínka, jehož sliz má také protektivní účinky.  

Protože koně v České republice často trpí na nedostatek selenu, doporučuji jeho hladinu 1-2 ročně kon-
trolovat krevními testy (nejlépe enzym GPx, který udává dlouhodobé zásobení selenem) a případně jej 
doplnit. Podle posledních testů je hladina selenu v normě, nyní selen nedoporučuji doplňovat. Test zopa-
kovat za cca 6 měsíců. 

Vitamín C dle doporučení fyzioterapeuta je možné (XXXXXX). Také doporučuji znovu zkontrolovat hořčík a 
pokud jej opět bude na spodní hranici, doporučuji doplnit (XXXXXX).  

Na nové krmivo je nutné koně navykat pomalu, ideálně postupně po 100 g každé dva dny na úkor původní 
krmné dávky. Jedno krmivo po druhém, nikoli najednou.  

Kůň by měl mít také zachován neustálý přístup k bílému, neobohacenému solnému lizu kvůli optimální 
dotaci sodíku. Minerální lizy nedoporučuji, protože zde chybí kontrola nad jejich přijatým množstvím. 
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Nejlepší je koni solit přímo denní krmnou dávku – v takovém případě se nedává ani bílý liz. XXXXXX by měl 
denně dostat cca 1-1,5 lžíce soli.  Nesolit v případě podávání elektrolytů! 

Vzhledem k potížím XXXXXX doporučuji provést RTG zad. 

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.     

 

Ing. Monika Mechová 


