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Dwulatki rosną i rozwijają się mniej intensywnie niż roczniaki, gdyż okres największego rozwoju
konia to pierwsze 18 miesięcy życia. W okolicach 15 miesiąca koń ma już 90% wielkości przyszłego
wzrostu i 70% przyszłej masy ciała. U dwulatków wzrost następuje głównie wzdłuż i wszerz.
Pogłębia się ich klatka piersiowa i następuje rozrost mięśni pokrywających kościec. W tym wieku
wyraźnie zaznaczają się też różnice we wzroście i rozwoju źrebiąt różnych ras – w zależności od
tempa dojrzewania właściwego danej rasie. W praktyce zachodniej drugi rok życia to nierzadko
także decyzje dotyczące ewentualnej kastracji. Lecz pomimo, że procesy wzrostu i rozwoju
dwulatków charakteryzują się mniejszym tempem, deficyty składników pokarmowych w tym
okresie mogą spowodować ich niedorozwój. Dlatego na właściwe żywienie tej grupy wiekowej
również musimy zwracać baczną uwagę, jednocześnie pamiętając, aby uniknąć przekarmienia,
gdyż nadwaga może istotnie przyczynić się w przyszłości do dysfunkcji kośćca lub stawów.
W okresie wiosenno-letnim pastwisko jest w zasadzie wystarczające dla dwulatków, lecz wraz ze
zubożeniem wartości pokarmowej zielonki pastwiskowej (późne lato, jesień) konieczny jest
dodatek do pasz podstawowych mieszanki uzupełniającej. Układając dietę dwulatków nie
zapominajmy także o dobrym preparacie wspierającym nadal kształtujący się układ chrzęstnokostny. Wyraźna zmiana diety to dopiero moment, gdy naszego 2,5- lub 3-latka powoli zaczynamy
przygotowywać do kolejnego nowego etapu w jego życiu – użytkowania wierzchowego. Wówczas
dawka pokarmowa powinna zostać skomponowana w taki sposób, aby uwzględnić ponownie jego
wyższe potrzeby pokarmowe.
Pamiętajmy również, iż pomimo, że tempo wzrostu dwulatków wyraźnie spowalnia, proces
wzrostu u koni i osiągnięcie przez nie pełnej dojrzałości fizycznej trwa dopóki nie skończą piątego,
czasem szóstego roku życia. Również masa mięśniowa dwulatka „dogoni” go dopiero w ciągu
następnych kilkunastu miesięcy, zwłaszcza kiedy rozpoczniemy z młodym koniem pracę – na lonży
i pod siodłem. Proces kształtowania sylwetki, optymalnego i zrównoważonego rozwoju tkanki
mięśniowej oraz uzyskania właściwej kondycji musi być rozłożony w czasie i dieta musi być zawsze
odpowiednio dopasowana do obciążeń. I tak jak u dwulatków przeciętna potrzebna dawka białka
to ok. 11% (w tym lizyny do 0,4%) składu klasycznej dawki pokarmowej, tak w przypadku koni
nieco starszych, wchodzących w trening, rekomendowana dawka białka jest już wyższa. Należy
wówczas także pamiętać o dodatkowym źródle energii oraz zwiększonej dawce elektrolitów i
innych makroelementów.

Wychów młodzieży to przede wszystkim zadbanie przez nas o
odpowiednią dawkę ruchu i kontakt z rówieśnikami.
Oczywiście dopełnieniem są zabiegi pielęgnacyjne,
szczepienia, odrobaczanie, prawidłowa dieta. Pomimo
zalecanej suplementacji pamiętajmy, że niczym nie zastąpimy
pastwiska i że jest to najważniejszy element odchowu młodych koni.

