Notatka ze spotkania przedstawicieli Instytut Zootechniki PIB oraz Polskiego Związku
Hodowców Koni w dniu 10.08.2021 r.
SKH Gładyszów, godz. 10-11.00
Na spotkaniu obecni byli: dr Krzysztof Duda, Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB w
Balicach, dr Władysław Brejta - Prezes PZHK, dr Zenon Podstawski - wiceprezes PZHK oraz
dr Ewa Metera-Zarzycka - pracownik działu hodowlanego biura PHZK.
Omówiono następujące tematy:
1. Projekt „Rodzime konie”.
2. Ankieta dobrostanu koni na rzecz programów ochrony oraz Działania „Dobrostan
zwierząt”.
3. Renegocjacja porozumienia IZ-PZHK, dostęp do bazy danych PZHK dla
pracowników IZ.
4. Wniosek Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do IZ.
Dyrektor Instytutu Zootechniki, p. dr K. Duda powiedział, że konieczna jest współpraca
między jednostkami z korzyścią dla hodowców oraz konstruktywne rozwiązania prawne.
Dr Z. Podstawski powiedział, że należy rozmawiać i szukać kompromisów:
Dla PZHK, interes hodowcy jest nadrzędny co stoi w sprzeczności z interesem Instytutu,
który musi dbać o rasę (objętą POZG), a niektóre wymagania i decyzje podejmowane przez
Koordynatorów programów ochrony zasobów genetycznych koni zniechęcają hodowców do
uczestniczenia w tych programach.
W odniesieniu do kwestii dostępu do bazy danych PZHK dla pracowników IZ to jako
administrujący danymi hodowców odpowiadamy za ogromne ilości danych, ale jesteśmy
otwarci na współpracę. Dostęp do danych może zostać udzielony, ale wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji programów ochrony.
Dyrektor IŻ, dr K. Duda podkreślił wagę współpracy Instytutu ze związkami branżowymi.
Prezes PZHK, dr inż. W. Brejta, poprosił o ustalenie terminu i priorytetowych tematów do
realizacji. Dyrektor IŻ, dr K. Duda poprosił o przesłanie oficjalnego pisma z tematami i
terminarzem w najbliższych dwóch tygodniach, a spotkanie w celu szczegółowego
omówienia realizacji, wypracowania porozumienia i form współpracy zaproponował pod
koniec września, lub października.
1

Dr Z. Podstawski powiedział, że planowane jest zaproszenie p. dr I. Tomczyk-Wrona na
posiedzenie Zarządu PZHK na przełomie października i listopada, aby zreferowała
dotychczasowy przebieg realizacji projektu.
Kwestia dostępu do bazy danych PZHK powinna być rozwiązana przed lutym 2022 r.,
czyli przed terminem składania wniosków do POZG.
SK Izby, godz. 11.30-12.45
Wyżej wymienione osoby zostały oprowadzone po miejscach odchowu i treningu ogierów
ras małopolskiej i wielkopolskiej, trenowanych w Zakładzie Treningowym zaprzęgowym
oraz odchowywanych i przeznaczonych do treningu stacjonarnego w 2022 r., biorących udział
w

projekcie

„Opracowanie

i

wdrożenie

innowacyjnej

metody

przygotowania

i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w
warunkach stacjonarnych” w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020, w którym jednym z członków konsorcjum jest PZHK, a
liderem Instytut Zootechniki.
Dokonano lustracji warunków stajennych, oceny wizualnej jakości paszy, którą karmione
są konie, stanu runi pastwiskowej na pastwiskach dla ogierów będących w Zakładzie
Treningowym oraz dla ogierków młodszych w trakcie odchowu, a także wizualnej, ogólnej
oceny kondycji i zdrowia koni.
Stwierdzono, że ogiery starsze w liczbie 16 szt. są utrzymywane w stajni boksowej, mają
zapewnioną czystą ściółkę ze słomy, a także siano i wodę (w naszej ocenie siano, zarówno
wyłożone w boksach, jak i to w beli w magazynie obok stajni oraz w paśniku na pastwisku,
było słabej jakości, o ubogiej różnorodności gatunkowej, zawierające zdrewniałe części roślin
– późno koszonych). Ziarno owsa w ocenie wizualnej był dobrej jakości, bez śladów
zepsucia.
Następnie dokonano lustracji pastwisk, gdzie stwierdzono, ubogie gatunkowo pastwisko
dla ogierów starszych, będących w treningu. Ponadto pastwisko było pokryte dużą ilością
odchodów. Pastwisko dla ogierków młodszych było bogatsze pod względem pokrycia runią i
jej składu gatunkowego. Kondycja koni była zróżnicowana, w większości „sportowa”.
Stwierdzono, że ogiery starsze są w słabej kondycji, szczególnie ogiery rasy wielkopolskiej.
Konie małopolskie prezentowały kondycję wyścigową, z nieznacznie zaznaczonym
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umięśnieniem. Zalecono zmodyfikowanie dawki żywieniowej z uwzględnieniem różnić
między ogierami.
Konie nie wykazywały oznak kulawizny, innych urazów czy bólu. Były zainteresowane
sianem w paśnikach, sobą na wzajem i z ufnością podchodziły do ludzi. Widać było drobne
ślady po otarciach, w tym od uprzęży.
W przypadku ogierków młodszych, które znajdowały się na drugim, dużo większym
pastwisku powyżej, stwierdzono, że ich kondycja jest właściwa ze względu na wiek, mają
drobne ślady po wcześniejszych skaleczeniach lub otarciach, ale ich ogólny stan zdrowia jest
dobry. Również te konie były zainteresowane otoczeniem i ufnie podchodziły do ludzi.
Następnie dokonano lustracji miejsc treningu ogierów starszych, to jest placu
piaszczystego w okolicach stajni oraz miejsca na łące, po drugiej stronie drogi, gdzie według
informacji od pracownika SK Izby, konie trenowane są do prób dystansowych.
Na placu piaszczystym nie stwierdzono odchyleń od normy co do stanu podłoża,
natomiast w miejscu treningu do prób dystansowych stwierdzono zmienne ukształtowanie i
nachylenie podłoża oraz grząski grunt. Ponadto otrzymano informację, że Kierownik ZT
aktualnie przebywa na urlopie, co przed zbliżającym się „testem połówkowym” planowanym
na dzień 17 i 18.08.2021 r., stwarza zagrożenie dla wyników, jakie uzyskają ogiery z uwagi
na brak nadzoru w treningu koni.
Podsumowując, podczas lustracji stwierdzono, że warunki treningu dla ogierów ras
szlachetnych są znacznie trudniejsze niż standardowo. Zalecono modyfikację dawek
żywieniowych w zależności od indywidualnych potrzeb ogierów, a także zmianę miejsca poprawę warunków do treningu szybkości i wytrzymałości w zaprzęgu (teren).
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Warszawa, dn. 13 sierpnia 2021 r.
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