Americký mini kůň je přítulný a aktivní společník, který
pomáhá zvládat stres
Americký mini kůň je přítulným společníkem, kterého si oblíbíte hned na první pohled. Jeho
roztomilý vzhled a povaha vás učaruje. Především v Americe patří mezi vyhledávané mazlíčky.
Pomáhá překonávat stres, díky velikosti jej můžete chovat i na menším pozemku. Pokud
toužíte po kamarádovi v podobě koně, ale na velkého si netroufáte, mini kůň je ideálním
řešením.

Mini kůň má své kořeny již v 17. století
Chov miniaturních koní začal již v 17. století v USA i Evropě. Hlavně američtí miniaturní koně byli
vyšlechtěni na základě pečlivého výběru malých plemen. V žilách koluje mini koni krev několika
druhů, mezi které patří třeba shetlandský poník nebo holandský důlní koník.
Ptáte se, zda existuje nějaký velký rozdíl v péči o běžného koně a mini koně? Nikoliv. Pravděpodobně
největší rozdíl je pouze v tom, že americký mini kůň nepotřebuje tolik prostoru.

Americký mini kůň si vystačí i s menší zahradou
Péče o mini koně je velmi podobná jako o velkého koně. Potřebuje každý den pečlivost a lásku.

O co vše je potřeba se starat?
Čištění srsti – každý dne je nutné koně vykartáčovat, čímž zabráníme vzniku parazitů a
pomůžeme k prokrvení kůže a svalů
Péče o kopyta – při zanedbané péči mohou kopyta trpět deformacemi
Kvalitní a vyvážená strava podávaná pravidelně – koně krmíme alespoň 3x denně po malých
dávkách

Na čem si mini koně pochutnají?
Přirozenou stravou koně je tráva, seno a oves. Strava pro koně musí být vyvážená a kvalitní. Co
musí strava koně obsahovat?
Bílkoviny
Minerály
Vitamíny
Tuky
Uhlovodíky
Kůň v zimě potřebuje velké množství sena obsahující vlákninu, aby měl dostatečnou zásobu
energie na udržení tělesné teploty. Přilepšete koníkovi ovsem, ječmenem, kukuřicí nebo prosem.
Hlavně lněné semínko napomáhá udržet srst jemnou a lesklou.
Přečtěte si také: Netradiční domácí mazlíčci ve světě táhnou!

Falabella: nejtypičtější plemeno mini koně
Mezi nejtypičtější plemeno mini koně patří falabella. Koník dorůstá maximálně 85 cm. Jeho kořeny
sahají do 2. poloviny 19. století. Někteří využívají výraz falabella jako synonymum pro celou kategorii
miniaturních koní.
I když je koník malého vzrůstu, stále se jedná o velmi zdravé plemeno. Má velmi veselou povahu, je
vysoce inteligentní. Velkou zajímavostí je, že třeba v USA je využívána falebella jako průvodce pro
nevidomé.

Americký miniaturní kůň zbožňuje pohyb
Dospělý člověk si na mini koni sice nezajezdí, ale můžete s ním zažít spoustu zábavy. Falabella
zbožňuje pohyb a pořádný zápřah. Díky své inteligenci se snadno a rychle učí povelům. Běžně se
mini koně předvádějí na mnohých soutěžích a výstavách.
I když si vystačí s malou zahradou, pohyb je důležitou součástí jejich životů. Bude vám dělat skvělého
parťáka na procházkách v přírodě. V zimě vás také nadšeně potáhne i na saních. V jejich malém
vzezření se ukrývá velká síla.

