
Pozvánka na odborný seminář 

VÝŽIVA U KONÍ 
Přednášející: Dr. Teresa Hollands 

Sobota 21. dubna 2018 , Hotel Panorama, Češkovice 168, Blansko, 678 01 

 

 

Program 21.4.2018 (sobota) 

 8:30 – 9:00       Registrace 

 9:00 – 10:00 Čím začít - Anatomie, fyziologie, dietní anamnéza, výběr vhodného krmiva, 
hodnocení nutričního příjmu 

 10:00 – 10:30 Občerstvení 

 10:30 – 11:30 Od hříběte k seniorovi - Hodnocení růstu, nutričně podmíněné růstové vady, vliv 
výživy v mladém věku na zdraví starého koně, změny trávení u seniorů, nutriční program pro 
seniory, koně s Cushingovým syndromem a s periodontálními patologiemi 

 11:30 – 12:30 Výživa koní s metabolickým onemocněním - Chronické nespecifické střevní 
záněty, dietní prevence laminitidy 

 12:30 – 13:30 Oběd 

 13:30 – 15:00 Bezpečné krmení koncentráty/jádrovými krmivy - Minimalizace rizika kolik, 
žaludečních vředů a myopatií, rovnováha kalorického příjmu pro výkonnostního koně   

 15:00 – 15:30 Občerstvení 

 15:30 – 16:30 Racionální využití krmných doplňků u sportovních koní – Mýty a realita 

 16:30 – 17:30 Praktické využití PCHorse na konkrétních případech - Diskuse  

 

Účastnický poplatek 2.900 Kč 

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, účastnický certifikát, oběd a občerstvení. Přihlášku s 
fakturačními údaji zasílejte prosím na e-mail barabezdekova@gmail.com  

Bližší informace - email výše a tel. +420 603 858 524. 

Těšíme se na Vaši účast! 

Program jednodenního odborného semináře je zaměřen na úlohu 
výživy v prevenci onemocnění u koní. Akce je určena 
veterinárním lékařům s koňskou praxí, pokročilým studentům 
veterinární medicíny a výživovým specialistům.  
Přednášející Dr. Hollands je mezinárodně uznávaná specialistka na 
výživu u koní s třicetiletou praxí v Evropě a USA, která v 
současnosti působí na Veterinární Univerzitě Surrey (Velká 
Británie). Dr. Hollands je mimo jiné veterinární výživovou 
poradkyní britské jezdecké reprezentace. 
Přednášky budou probíhat v angličtině se simultánním překladem 
do českého jazyka. Účastníci budou během semináře interaktivně 
využívat nutriční software PCHorse na modelových i vlastních 
příkladech. 

Děkujeme partnerům akce 


