
Využití sladkovodních řas ve výživě koní 
Na světě je známo asi 150000 druhů řas, přičemž v současnosti se jich využívá asi 5 druhů. 
Nejvíce užívaná je zelená řasa chlorella. Řasy jsou rychle rostoucí fotosyntetické 
mikroorganismy. Jestliže u hospodářských rostlin zdvojení hmotnosti trvá několik dní, u řasy 
chlorelli zdvojení trvá dvě hodiny. Disponují širokým spektrem biologických aktivit, jako je 
velká metabolická přizpůsobivost a rozmanitost. Např. při malém přísunu dusíku produkují 
škrob a naopak při velkém množství dusíku produkují proteiny. Jsou schopné do své struktury 
zakomponovat různé stopové prvky (např. selen, chrom, hořčík). Obsahují množství dalších 
cenných látek, jako mastné kyseliny, esenciální aminokyseliny, celé spektrum vitamínů, 
antioxidanty a karotenoidy. 
Jednobuněčná mikroskopická řasa chlorella blahodárně působí na celý organismus. Je 
nejbohatším přírodním zdrojem chlorofylu, minerálů, vitaminů a dalších výživných látek, 
které rozhodujícím způsobem prospívají zdraví a vitalitě organismu. Chlorofyl obsažený v 
řase (nad 3,5%) pomáhá z vnitřních orgánů těla a tkání odstranit těžké kovy, chemické toxiny 
a další jedovaté látky, které odvádí z těla ven. Potlačuje růst patogenních anaerobních bakterií, 
regeneruje jaterní tkáň a pročišťuje krevní řečiště.  
Chlorella obsahuje unikátní substanci – růstový faktor CGF (Chlorella Growth Factor), který 
v živém organismu pracuje na zajištění zdravého buněčného růstu a regeneraci buněk a 
zároveň má vysoký omlazující a posilující efekt. Kromě toho chlorella obsahuje pro imunitní 
systém důležité komponenty, jako je beta-karoten, vitamin C, vitamin E, selen, zinek, lutein, 
navíc podporuje tvorbu interferonu, což je přirozený protirakovinový a antivirový prvek v 
organismu.  
Když jsme si vyjmenovali pozitiva řasy chlorella, je třeba si říci, jak ji můžeme využít u koní. 
Začneme od začátku. Chlorella má vliv na reprodukci a též na vývin plodu a mortalitu mláďat, 
zvyšuje jejich životaschopnost. U mladých koní v odchovu slouží ke zvýšení hmotnosti a 
podporuje rychlost růstu. Pro dospělé koně je vhodné využívat chlorellu pro její antivirový 
efekt a detoxikační a čistící schopnost, je možné ji používat formou ozdravné kúry, ať již 
třeba na konci zimního období na odstranění různých drobných zdravotních neduhů, které toto 
období nutně přináší, nebo při rekonvalescenci po nemoci a zraněních. Řasa též pomáhá při 
zácpě a plynatosti. Regeneruje jaterní tkáň a zlepšuje zdravotní stav pokožky, proto ji lze 
používat jako podpůrnou léčbu při poraněních a léčbě vředů. Nakonec pro staré a vyhublé 
koně je důležitá podpora trávení tvorbou bifidobakterií a laktobacilů, které usnadňují trávení. 
Chlorella svojí schopností zpomalení stárnutí buněk, zpomaluje i celkové stárnutí organismu. 
Na závěr je třeba ještě zdůraznit, že řasová biomasa umožňuje na sebe vázat některé 
mikroprvky, jako třeba chrom, selen, jod atd. a regulovat obsah těchto potřebný a užitečných 
látek, a tak dodávat organismu tyto látky v organické formě. Nyní je třeba si jen přát, aby se 
našel u nás výrobce, který je ochoten zařadit do svého výrobního programu produkci 
výživových doplňků s obsahem sladkovodní řasy chlorella. 
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