Szkolenie sześciomodułowe
Zapraszamy na organizowane przez Koncept DORAD sześciomodułowe szkolenie praktycznego
żywienia koni.
Zdrowie i kondycja koni udomowionych w ogromnej mierze zależna jest od człowieka. To człowiek
decyduje o tym co koń je, ile i w jakich odstępach czasu, tym samym staje się za niego
odpowiedzialny. Wiedza dotycząca żywienia koni wciąż ewoluuje, na rynku pojawiają się gotowe
pasze i suplementy mające sprostać zapotrzebowaniu względem rasy, wieku, aktywności i
przeznaczenia konia. Na ile wiedza żywieniowa i zapewnienia producentów pasz faktycznie służą
naszym koniom będziemy mogli stwierdzić dopiero, gdy zrozumiemy sposób funkcjonowania
układu trawiennego konia, rzeczywisty wpływ poszczególnych składników odżywczych, ich
przyswajalność i realne zapotrzebowanie pokarmowe konkretnego zwierzęcia.
Kurs stanowi rozwinięcie tematu żywienia, poruszanego na kursie samodzielnej pielęgnacji kopyt, a
zarazem kompleksową całość. Wiedza dot. żywienia podana jest w sposób jasny, obrazowy, łatwy
do zrozumienia. Uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w umiejętność samodzielnej oceny
zapotrzebowania konia na poszczególne składniki diety oraz ich prawidłowego dawkowania. Dzięki
temu staną się świadomymi właścicielami koni i rozwiążą większość problemów, wynikających z
niewłaściwej diety.
Dla kogo?








Dla właścicieli koni
Dla właścicieli stajni
Dla producentów i dystrybutorów pasz i suplementów
Dla studentów kierunków związanych z hodowlą koni
Dla osób opiekujących się końmi
Dla instruktorów jeździectwa

Szkolenie prowadzimy w dwóch formach (do wyboru):
1. Jednodniowe – to multimedialne wykłady obejmujące wiedzę teoretyczną zagadnień
ujętych w programie szkolenia.
2. Dwudniowe – wykłady multimedialne połączone z serią ćwiczeń praktycznych,
wspomagających przyswojenie wiedzy, a także pozwalających opanować praktyczne
umiejętności komponowania specjalistycznej diety dla koni

o zróżnicowanym

zapotrzebowaniu oraz ocenę wagi i kondycji konia i projektowanie pod tym kątem diety
oraz odpowiednich warunków chowu.
Szkolenie jest zakończone certyfikatem potwierdzającym nabytą wiedzę
umiejętności.

i

Szkolenie składa się z 6 modułów tematycznych:
1. Naturalne zachowania pokarmowe, naturalna dieta vs. warunki, zachowania, dieta w chowie
stajennym.
2. Układ pokarmowy, funkcje, procesy trawienne.
3. Składniki pokarmowe (woda, białka, węglowodany, tłuszcz, witaminy i minerały) zapotrzebowanie i dawkowanie
4. Pasze - objętościowe, treściwe, łączenie i dawkowanie
5. Żywienie w praktyce - ocena wagi i kondycji konia, zapotrzebowanie pokarmowe
poszczególnych grup koni.
6. Żywienie specjalistyczne oraz choroby wynikające z nieprawidłowego żywienia.
Każdy moduł to tematyczny wykład multimedialny, poparty dużą ilością konkretnych przykładów i z
użyciem materiałów dydaktycznych, ułatwiających zobrazowanie i przyswojenie wiedzy. Podczas
szkolenia pracujemy m.in. na modelu układu pokarmowego konia w skali 1:1.

Po szkoleniu uczestnicy:







Znają anatomię i funkcjonowanie układu pokarmowego konia oraz wiedzą jakie procesy
trawienne zachodzą w poszczególnych jego odcinkach,
potrafią ocenić kondycję konia oraz jego zapotrzebowanie pokarmowe,
wiedzą które składniki pokarmowe w diecie konia za co odpowiadają, co wpływa na ich
"strawność" i jak powinny być dawkowane,
są w stanie samodzielnie zanalizować i ocenić skład oraz wartość odżywczą gotowych pasz,
musli i suplementów,
potrafią samodzielnie ułożyć dietę dla koni z problemami (konie otyłe, wychudzone, z
tendencją do ochwatu, konie stare)
mogą świadomie kontrolować wagę, kondycję i stan zdrowia konia.

Mgr.Sylwia.Marchewka
Mgr Sylwia Marchewka - magister zootechniki,
psycholog zwierzęcy, specjalistka metody Natural
Hoof Care. Jej główne zainteresowania to: behawior
koni, żywienie i chów, ujeżdżenie, natural
horsmanship oraz natural hoof care. Ukończyła
studia magisterskie na kierunku zootechnika na
SGGW. Pracę magisterską pt. "Odczulanie koniobserwacja zachowania
i dynamiki pracy serca
koni odczulanych przy użyciu metody Pata
Parellego" opracowała pod kierunkiem dr Jacka
Łojka z katedry hodowli koni. Ukończyła również
studia podyplomowe "Psychologia zwierząt" w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Pracę
zaliczeniową pt. " Zachowania anormalne u koni utrzymywanych w chowie stajennym" pisała pod
kierunkiem prof. Tadeusza Kalety (SGGW). Od 2003 roku uczy się pracy z końmi metodami
naturalnymi, a w 2009 r. jako pierwsza osoba w Polsce oficjalnie zaliczyła 3. poziom szkoły PNH.
Uczestniczyła w ponad 40 szkoleniach z akredytowanymi instruktorami m.in. z Bernim Zambail,
Karen Rholf. dr Hiltrud Strasser, Larsem Palo.

Koncept DORAD prowadzi szeroką i różnorodną aktywność szkoleniową i warsztatową związaną z
końmi, m.in. warsztaty rozwojowe i terapeutyczne w asyście koni, gdzie wcześniejsze
doświadczenia z końmi nie są wymagane. W ramach programu „Bądź świadomym właścicielem
swojego konia organizujemy regularnie kursy samodzielnej pielęgnacji kopyt w całej Polsce dla
początkujących i zaawansowanych, również dedykowane dla grup zamkniętych. Podczas tych
szkoleń uczestnicy nabywają specjalistyczną wiedzę dotyczącą anatomii i fizjologii kopyt, czynników
wpływających na ich stan, chorób i patologii, a także uczą się samodzielnie werkować konie.
Specjalizujemy się także w warsztatach w asyście koni, czyli horse coachingu, spośród których
ogromnym zainteresowaniem wśród koniarzy cieszy się nasze autorskie szkolenie „Nauka
końskiego języka metodą horse coachingu”. Więcej o metodzie horse coachingu przeczytać można
TU.

Nasza strona internetowa
Sprawdź terminy najbliższych szkoleń
Zapytaj o kurs w Twojej okolicy
Zobacz relacje z naszych szkoleń
Zaproś nas do siebie (dla grup min. 8 osób)
Odwiedź nas na Facebooku

Wszystkie nasze szkolenia zakończone są CERTYFIKATEM.
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów danej dziedziny, wg najwyższych
standardów etycznych i merytorycznych.
Organizujemy mobilne szkolenia w każdym miejscu w Polsce.
Jesteśmy profesjonalistami w dziedzinie organizacji wydarzeń – każdy kurs i warsztat jest
przygotowany przez nas od początku do końca.

