KDYBY KONĚ UMĚLI MLUVIT!

Kdyby koně uměli mluvit, tak bychom se jich zeptali, jak jsou spokojení s naší podestýlkou
Miskantus.
Ale to nejde! Zeptali jsme se tedy jejich majitelů a všech, kteří se o ně starají…
Pojďme si společně přečíst jejich (neupravené) postřehy a odhalit benefity, které poskytuje
podestýlka Miskantus jejich zvířatům.

Jak jste spokojeni s prašností naší podestýlky?

 Miskantus jsme objevili úplnou náhodou, a to na základě doporučení v internetové diskusi, pro stlaní dušného koně. Prašnost
je výrazně nižší než u slámy či pilin, savost je výborná.
(Adéla Sýkorová)
 Miskantus je první podestýlka, která vůbec nepráší. Je to ideální
podestýlka pro koně alergické či dušné. A pokud postupujete podle manuálu na čištění boxu se sítem, pak je to velmi ekonomické
a čisté řešení podestýlky pro větší stáje se sportovními koňmi.
(Michaela Hažmuková, Jítravský Dvorec)
 Když se nasype čerstvá podestýlka do stáje, tak to práší minimálně. Řekla bych, že bezprašné hobliny práší více.
(Miriam Žalská, Limuzy)
 U nás bylo velmi rozhodující, jestli je podestýlka prašná, protože máme dušnou kobylku.
Miskantus opravdu nepráší, ráno když přijdete do stáje, tak není cítit ve vzduchu ani
čpavek, i když je tam nepořádek. Co je pro mě největší plus, že kobyla nekašle.
(Natálie Samcová, Dolní Lhota)
 Podestýlka, tak jako jakákoliv jiná podestýlka, která se časem bude rozpadat v závislosti
na pohybu koně, bude vždy obsahovat nějaké procento prachu. V případě této podestýlky
je výhoda, že prach se rozptyluje do vzduchu mnohem méně (ve srovnání s granulovanou
slámou) – více se drží v podestýlce. Jsem velmi spokojená (ve srovnání s granulovanou slámou je rozdíl obrovský).
(Jana Karešová, Neumětely)

Pochutnávají si vaši koně na podestýlce
Miskantus?
 Koně podestýlku nežerou.
(Mirek Hejduk, Equestrians Club)
 Vůbec.
(Eliška Eidkumová, Roudnice nad Labem)
 Naši koně jsou obzvláště žraví. Nemohou
mít slámu, protože do rána nemají pod nohama nic. Toto nežerou, takže super.
(Vanda Vendlová, Čihadla)
 Ne :-). První den ji ochutnali, ale evidentně jim nechutnala – od té doby ji již nechutnali
ani ji nežerou. (Jana Karešová, Neumětely)
 První den se koně snažili podestýlku jíst, ale hned ji plivali ven. Takže pro mě další pozitivum. Kobyla sní opravdu vše a přibírá i ze vzduchu. Což jí nedělá dobře na dušnost, ale
miskantus jí opravdu nechutná. (Natálie Samcová, Dolní Lhota)

Řekněte nám něco k ekonomické stránce. Je cena podestýlky přijatelná?

 Při ceně jednoho pytle 80 Kč je ve srovnání s
konkurencí cena přijatelná a únosná.
(Adéla Sýkorová)
 Cena je myslím velice přívětivá, protože díky
správnému místování boxu není skoro žádný
odpad navíc. Tím pádem se šetří i podestýlka.
(Klára Urbancová, Liberec)
 Dobře saje a ještě mám velmi nízkou
spotřebu (mnohem nižší než předchozí podestýlka, to znamená, že je navíc tato podestýlka
pro mě ekonomicky mnohem výhodnější!).
(Jana Karešová, Neumětely)
 Tuto podestýlku jsem volila i na základě ceny a dostupnosti. Po srovnání s ostatními produkty na internetu mi vyšel miskantus jako nejlepší volba. Tedy když nepočítám podestýlku,

jako je sláma nebo piliny, ale ty jsem volit nemohla z důvodu prašnosti.
(Natálie Samcová, Dolní Lhota)
 Pro nás je to levnější než sláma, protože to koně vždy sežrali, pod nohama nic a kobyly
byly jak koule. (Vanda Vendlová, Čihadla)
 Když to srovnám s pilinami, tak je to slušná cena. Piliny mi nevydrží tak dlouho jako
miskantus. (Miriam Žalská, Limuzy)

Kolik podestýlky spotřebujete?

 Jak u kterého koně, minimálně 2 pytle týdně.
(Ivana Kodrasová, Dolní Chabry)
 Spotřeba je nízká (opět ve srovnání s předchozí podestýlkou). Jednoho koně mám
„nepořádného“ – zahrabává koblihy, tahá je apod. Druhého mám „pořádnějšího“. Odebírám pytle a spotřebu mám cca 1,5–2 pytle na oba koně týdně. U nepořádného mám týdenní spotřebu 1 pytel pravidelně. U toho pořádnějšího převážně 1 pytel za 2 týdny.
(Jana Karešová, Neumětely)
 Co se týče spotřeby, tak u čistotného koně jsou to dva pytle na týden. Pokud máte
prasátko, jako já jedno, tak 3–4 pytle týdně.
(Natálie Samcová, Dolní Lhota)
 Používáme ve venkovním boxe o velikosti 3,5 x 3m, přičemž je měsíční spotřeba přibližně
12 pytlů (prvotní nastlání boxu podobné, cca 10 pytlů). Z boxu se toho odváží minimum
(sláma 2 kolečka hnoje, Miskantus max. 0,5 kolečka hnoje).
(Adéla Sýkorová)
 V zimních měsících vyšší, v letních nižší, průměrně to vychází 1x Big bag na měsíc (1x
velký kůň (trochu prasátko) + 1x pony (vcelku čistotný)) ustájení 12/12 s přístupem do
boxu 24 hodin.
(Eliška Eidkumová, Roudnice nad Labem)
 Po prvotním nastlání vyměňujeme na jeden box cca 1–2 balíky na týden, což úplně stačí.
(Vanda Vendlová, Čihadla)

Jste spokojeni se savostí podestýlky a jak
se vám nyní místuje?
 Pokud není kůň prasátko, tak velice dobře a
rychle, mokrá místa 1–2x do týdne, dle počasí
atd., jinak je to rychlé :-)
(Eliška Eidkumová, Roudnice nad Labem)
 Kydá se lépe než peletky. Oproti slámě mnohem méně hnoje, časově asi stejně jak u
slámy.
(Ivana Kodrasová, Dolní Chabry)
 Dobře a rychle. Chce to praxi, jako s jakoukoliv jinou podestýlkou – najít způsob manipulace. Místování bych přirovnala něco mezi místováním granulované slámy a normální
slámy. Používám plastové místovací vidličky a jde to rychle a hladce.
(Jana Karešová, Neumětely)
 Kydá se dobře, ideálně místovacími vidlemi. Při prvním nastlání mi připadala tato
podestýlka „kluzká“, kůň se skrz ni snadno „prošlápnul“ na podklad pod ní, do druhého
dne však utvořila příjemnou peřinku, pěkně saje i izoluje, kůň vypadá spokojený a my jsme
spokojeni stejně tak.
(Adéla Sýkorová)
 U čistotného koně se kydá skvěle. Vytvoří se „dvě vrstvy“. Spodní je nasáklá močí, z horní
seberete jen bobky. A nijak to nečpí. Ale valach dokáže podestýlku několikrát přehrabat,
takže u něj je to pracnější.
(Natálie Samcová, Dolní Lhota)
 Denně odstraňuji bobky, močovina se vsákne dolů a to po čase celé vyvezeme. Docela to
pohlcuje pach, takže je v maštali dobře.
(Vanda Vendlová, Čihadla)
 Nechá se výborně vykydat, že máte jenom koblihy na vidlích. Hodně se s tím ušetří.
Podestýlka dobře saje, stačí jednou nebo dvakrát týdně vyndat mokrý flek (záleží na koni :))
a doplnit.
(Miriam Žalská, Limuzy)

Jak hodnotíte náš servis?
 Co se týče servisu a dodání podestýlky, je včasné a
přesné. (Mirek Hejduk, Equestrians Club)
 Spokojenost, vstřícný přístup. (Ivana Kodrasová, Dolní
Chabry)
 K servisu nemám žádné výtky. Stačí zavolat den
dopředu a můžete si přijet. Paní je milá, vše vysvětlí a
pomůže, takže doporučuji se na ni obrátit, pokud máte
nějaké nejasnosti. I já to tak udělala. Měla jsem před
pořízením podestýlky několik dotazů, které mi paní
Daniela zodpověděla po e-mailu. Reaguje téměř hned i o
víkendu.
(Natálie Samcová, Dolní Lhota)
 Úplně v pohodě, jezdíme pro podestýlku po předchozí tel. domluvě v sobotu nebo v
neděli.
(Vanda Vendlová, Čihadla)
 Vstřícný :-), výborná komunikace.
(Eliška Eidkumová, Roudnice nad Labem)
 Nemám připomínky, naopak jsem byla velmi mile překvapena kvalitou služeb, okamžitou
pozorností, a hlavně paní Montoya se mi snažila ve všem (i navíc) vyjít vstříc. Takový servis
je milý. Doporučuji!
(Jana Karešová, Neumětely)
 Díky výbornému zákaznickému servisu a komunikaci, kdy je vždy podestýlky dostatek na
skladě a není problém dorazit ani o víkendu :).
(Adéla Sýkorová)

Co ještě na naší podestýlce oceňujete?
 Přestože je podestýlka v boxe delší dobu, přišla do styku s močí apod. (samozřejmě v
malé míře), tak box i okolí není „koninou“ cítit. To je pro mě také velmi důležité, protože
žiju s koňmi v obci a mám sousedy.
(Jana Karešová, Neumětely)

 Koně ji milují, rádi v ní leží, akorát, že nikde jinde nechtějí čůrat :-).
(Eliška Eidkumová, Roudnice nad Labem)
 Koně na podestýlce rádi spí, válí se, dokonce i kočky. Valach, který si nerad lehal na
slaměnou podestýlku, si teď lehne skoro vždy.
(Natálie Samcová, Dolní Lhota)
 Hnůj má menší objem a úžasně se zapracovává do hlíny. Je o něj velký zájem. Nyní
nemáme problémy, kam to dát.
(Vanda Vendlová, Čihadla)

Velmi děkuji za čas a ochotu všem, kteří mi poslali zpětnou vazbu.
Daniela Montoya

