
Owies moczony

Marta Sobczak



O w i e s  m o c z o n y.  ©  P o d ko w a  2 0 1 22

Jeśli chodzi o owies

Owies jest najczęściej podawanym 

koniom zbożem. Jest on bogatszy  

w włókno, lecz gorzej przyswajalny  

dla konia niż inne zboża.  

Dzieje się tak, ponieważ układ 

trawienny konia nie może poradzić 

sobie z łuską otaczającą ziarno.

Gniecenie owsa częściowo załatwia sprawę zakładając, 

że owies zostanie podany koniom w krótkim czasie po 

gnieceniu. Łuska nie stanowi już przeszkody w strawie-

niu jądra ziarna, ale sama nadal nie jest trawiona. Minu-

sem gniecionego owsa jest jago podatność na utlenia-

nie. Łuska owsa zawiera witaminę E. Witamina E działa 

jak przeciwutleniacz chroniąc wartości odżywcze w po-

karmie. Gniecenie zboża przyspiesza utlenianie tłuszczy 

a witamina E jest niszczona, chyba że zboże zostanie po 

gnieceniu zaśrutowane co spowalnia opisany proces. 

Kolejnym minusem podawania owsa gniecionego jest 

ogromna ilość pyłu, która może dodatkowo podrażniać 

drogi oddechowe koni cierpiących na astmę lub COPD.

Moczenie owsa przez od 12 do 24 godzin przed jego 
podaniem może okazać się najlepszym rozwiązaniem. 

Przez ten czas łuska staje się miękka i tym samym łatwa 

do strawienia. Łuska owsa zawiera znaczące ilości wi-

taminy E, która jest niezbędna do budowy mięśni konia  

i poprawnego działania systemu immunologicznego. We-

wnętrzna część ziarna po namoczeniu staje się żywym 

enzymem, co dodatkowo wspomaga trawienie. Kolejną 

zaletą moczenia owsa jest jego czystość. Mocząc, wypłu-

kujemy pył oraz nawóz zalegający na owsie. Warto też 

pamiętać, że w momencie, gdy podajemy namoczony 

owies podajemy też wodę, której nigdy za wiele w orga-

nizmie konia, szczególnie tego pracującego.

Marta Sobczak

Podawanie moczonego owsa 
Owies nasiąka do objętości, na którą pozwala mu 

osmoza, dlatego powinno się moczyć od 12 do 24  

godzin. Po około dwóch dniach moczenia owies  

zaczyna pękać i fermentować i nie powinien już być 

podawany koniom. 

Jeśli do tej pory koń dostawał owies cały lub gnie-

ciony to ilość podawanego moczonego owsa powinna 

zostać zmniejszona o jedną trzecią.
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W ofercie:
Sprzęt do Natural Horsemanship
Największa w naszym kraju oferta sprzętu do naturalnej pra-

cy z końmi. Sprzęt z oryginalnych materiałów importowanych 

między innymi z USA. Identyczny z tymi, których używają znani 

trenerzy z USA i Australii.  

W ofercie: liny, halterki, sticki, stringi, hackamore, wodze, ogło-

wia, pady do jazdy na oklep, torby i plecaki na sprzęt. Na zamó-

wienie również sprzęt nietypowy.

Sieczki
Sieczki pozbawione melasy i innych szkodliwych cukrów. 

Produkcja własna na bazie lucerny, młodego zielonego owsa 

i pszenicy, słomy jęczmiennej i owsianej, łusek słonecznika, 

siemienia lnianego z dużym dodatkiem ziół. Sieczki zasiedlone 

EM Probiotykiem — nowość w tej dziedzinie!

Zioła
Naturalne źródło składników odżywczych, niezbędnych dla 

każdego konia. Stosowane całorocznie, jako kuracje sezonowe, 

doraźnie na rozmaite dolegliwości bądź dodatek do mieszanek. 

Niezwykle szeroka i nieustannie rozwijana oferta ziół — już po-

nad 50 pozycji.

Suplementy
Witaminy, mikro i makroelementy, aminokwasy, chondropro-

tetyki, probiotyki i inne suplementy. Dostępne jako pojedyncze 

produkty oraz jako składniki gotowych mieszanek, opracowa-

nych przez lekarza weterynarii. 

Suplementy diety dla koni na miarę
Unikalna możliwość sporządzenia mieszanki mineralnej, zioło-

wej lub mineralno-ziołowej według Twojej receptury dostoso-

wanej do indywidualnych potrzeb konia. 

ponadto:

poradniki

konsultacje dietetyczne

analiza paszy

szczegóły na naszej stronie!


