
fiibliÏnû 5 aÏ 15 minut po porodu
‰tûnûte se vyluãuje placenta. Za
normálních okolností ji fena pozfie.

Etologové se domnívají, Ïe toto chování
má kofieny v Ïivotních podmínkách divo-
k˘ch psÛ a vlkÛ. SlouÏilo k tomu, aby mís-
to vrhu zÛstalo ãisté a bez zápachu, coÏ
bezbrann˘m ‰tûÀatÛm umoÏÀovalo zÛ-
stat stranou zájmu potenciálních nepfiá-
tel. Jsou tu v‰ak i dal‰í dÛvody. Dnes je
ov‰em sporné, zda je, nebo není vhodné
fence poÏírání placenty dovolit. Má to
totiÏ i své zápory.

+PRO V zásadû je úplnû nor-
mální, Ïe fena po porodu

‰tûnûte pozfie jeho placentu. Má to dvû
základní pfiíãiny:
1. místo vrhu musí zÛstat ãisté,
2. instinktivní jednání, protoÏe placenta

obsahuje cenné Ïiviny, které mají mj.
vliv i na produkci mléka. Z tohoto úhlu
pohledu je zcela normální, Ïe fena pla-
centu poÏírá. 
Je tu v‰ak také jedna nev˘hoda. Na‰i psi
krmení vût‰inou prÛmyslovû vyrábûn˘-
mi krmivy uÏ na podobnou „stravu"
nejsou zvyklí. Proto na ni reagují ãernû
zbarven˘m prÛjmem, kter˘ v‰ak rychle
pomine a není nebezpeãn˘. 
Nûktefií majitelé ov‰em vcelku pfiirozenû
dostanou na základû toho pfiíznaku vel-
k˘ strach. 
Mnoho veterináfiÛ poÏírání placenty
schvaluje, nûktefií v‰ak jsou proti. Já
osobnû jsem se s tím vypofiádal tak, Ïe
pokud má moje fenka velk˘ vrh, dovo-
lím jí pozfiít jednu aÏ dvû placenty a zby-
tek jí odeberu.

K. R.

-PROTI Pokud nechám své
fenky, aby poÏíraly

placenty, následkem b˘vají ãerné prÛjmy
a zvracení. Abych toho je i sebe u‰etfiila,
dávám vÏdy bûhem porodu velk˘ pozor
a nechám je seÏrat maximálnû dvû tfii pla-
centy. Zbytek odstraním. S tímto kom-
promisem jsem velmi spokojena, protoÏe
od té doby moje fenky problémy nemají. 

S. S.

+PRO Mám sice jen mal˘ chov
jako koníãek, ale zato se

mu vûnuji uÏ 20 let. Chovám kokr‰panû-
ly, nyní mám svÛj 31. vrh. Pfii normálních
vrzích do 6 ‰tûÀat fenky vÏdy nechávám,
aby placenty seÏraly. U vût‰ích vrhÛ pla-
centy od 6. ‰tûnûte zaãínám odstraÀovat.
Moje fenky je‰tû nikdy nemûly problémy
s prÛjmem. To jistû záleÏí i na zpÛsobu
drÏení a krmení. Kupuji ãerstvé hovûzí
maso, nemyté Ïaludky a hovûzí hlavy
a nechávám to v‰echno u fiezníka namlít.
K tomu pfiidám jeden den kousek na-
strouhaného jablka, jindy namaãkan˘
banán a dal‰í den zase nastrouhanou
mrkev. To v‰echno zamíchám s psími
krmn˘mi vloãkami. Také s odchovem si
dávám velkou práci a lidé, ktefií si ode mû
berou ‰tûÀata, to dokáÏou ocenit.

I. M., chovatelka kokr‰panûlÛ

+PRO Moje nynûj‰í fenka ne-
chává placentu bez po-

v‰imnutí, proto jí ji odebírám. Normálnû
v‰ak nechávám pfiírodû voln˘ prÛbûh.
Myslím si, Ïe poÏírání placenty je úplnû
normální chování.

S. A., chovatelka ãivav

-PROTI Zásadnû sv˘m fe-
nám nedovolím po-

Ïírat placenty. Nepokládám to za nutné,
protoÏe na‰i domácí psi uÏ nemusí svá
novorozená ‰tûÀata chránit pfied jin˘mi
drav˘mi ‰elmami. Moje fenky jsou stále
ve skvûlé kondici a také ‰tûÀata jsou zdra-
vá a ãilá. OdstraÀuji placentu po kaÏdém
narozeném ‰tûnûti, aby se fenka mohla
plnû soustfiedit na porod.

M. B., chovatelka pudlÛ

+PRO PoÏírání placenty je pro
fenku nutností. KaÏdá

fena s pevn˘mi instinkty se bude snaÏit
placenty konzumovat je‰tû v prÛbûhu
porodu. Jsou v nich totiÏ obsaÏeny cenné
látky, které mimo jiné podporují stahy.
Z toho dÛvodu bychom je fenám nemûli
odpírat. Já sama jsem s tím doposud
nikdy nemûla sebemen‰í problém.

M. H.
(U odpovûdí respondentÛ uvádíme jen iniciály)
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Chovatelské zku‰enosti

POŽÍRÁNÍ
placenty po porodu 
U‰ím nezku‰eného majitele to zpoãátku mÛÏe
znít trochu podivnû – moÏná dokonce odpudivû.
Pfiitom se jedná o naprosto pfiirozen˘ proces. 
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