
okud pes trpí siln˘m vypadáváním
srsti, pfii nûmÏ se dokonce vyskytují
holá místa, takzvaná alopecie, která

není vyvolaná ‰krábáním, odíráním ãi
olizováním, nebo má matnou nelesklou
nebo naopak mastnou srst, ‰krábe
se nebo má ekzémy, pak to znamená,
Ïe nûco není v pofiádku.
Zmûna barvy srsti mÛÏe b˘t známkou
nesprávné v˘Ïivy, naru‰eného

metabolismu, alergií, stresu nebo
klimatick˘ch zmûn. Zbarvení srsti
doãervena nebo do‰eda mÛÏe naznaãovat
nedostatek mûdi. Nedostatek zinku mÛÏe
naopak zpÛsobovat pfiedãasné ‰ednutí
chlupÛ nebo koÏní nemoc paraketózu
(nadmûrné rohovatûní kÛÏe). U „dalmatian
bronze syndrome“ (DBS) vypadají psi, jako
by mûli na srsti u‰pinûná místa.
Pfiedpokladem krásné zdravé srsti je

starostlivá péãe o ni. I psy s krátkou srstí
je tfieba kartáãovat, pfii ãesání si totiÏ
snadnûji v‰imneme zmûn na kÛÏi nebo
dokonce nádorÛ a parazitÛ. Psy bychom
mûli co nejménû koupat, a pokud uÏ to
musíme udûlat, pak jen vlaÏnou ãistou
vodou a jemn˘m proma‰Èujícím psím
‰amponem. Vhodné je chránit pfiitom
psovi u‰i vatou.
Text Animal, Foto Minerva

Stav srsti a kÛÏe psa je
zrcadlem jeho zdraví. Vût‰ina
psÛ mûní srst dvakrát do roka
– na jafie a na podzim. Kdy a jak
pes ztrácí letní nebo zimní srst,
to závisí na plemeni, teplotû
nebo délce trvání denního
svûtla. JelikoÏ v bytû jsou
teplota a svûtlo bûhem roku
pomûrnû rovnomûrné, mÛÏe
docházet k trvalé v˘mûnû srsti.

U dalmatinÛ mÛÏe b˘t
vypadávání srsti
podmínûno i geneticky

Na co si dát pozor

� Problémy se srstí mohou poukazovat na
nesprávnou v˘Ïivu. BûÏnû prodávané krmení
je zpravidla vyváÏené, zatímco u doma
vafieného tomu tak ãasto neb˘vá. Proto
je tfieba ho obohacovat minerálními
a vitaminov˘mi preparáty a tu a tam
i vajíãkem. Nûktefií psi mají matnou
nelesklou srst, kdyÏ Ïerou pfiíli‰ mnoho masa.
I zde pomÛÏe pfiechod na vyváÏenou v˘Ïivu.
MoÏná má pes také alergii na urãité krmivo.
Pak byste mûli zmûnit druh krmení.

U nûkter˘ch psÛ vyvolávají vysoké dávky
bílkovin a nedostatek Ïivotnû dÛleÏit˘ch
mastn˘ch kyselin svûdûní, lupy a ekzémy.
� Za nelesklou srstí, jejím vypadáváním
a pfiedev‰ím lupy se mohou skr˘vat
i paraziti jako napfiíklad roztoãi nebo
plísÀová infekce. Nûktefií psi jsou
alergiãtí na blechy, a proto jim
vypadává srst.
� Vypadávání srsti mÛÏe mít i hormonální
pfiíãiny, napfiíklad hypofunkci ‰títné Ïlázy.

Po kastraci se rovnûÏ zmûní hospodafiení
tûla s hormony. Vypadávání srsti v‰ak
vût‰inou po nûjaké dobû zmizí samo od sebe.
� Vypadávání srsti mÛÏe b˘t zpÛsobeno
i stresem. Stresovaní nebo neurotiãtí
psi se ‰krábou a kou‰ou, mají fiídkou
srst nebo jim vypadává na urãit˘ch
místech.
� Nûkdy b˘vá vypadávání srsti zpÛsobeno
geneticky. K tomu mívají sklony urãitá
plemena jako napfiíklad boxefii a dalmatini.
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POMOC:
Vypadávání
srsti
Nesprávná výživa,
paraziti, hormonální
poruchy nebo stres?

Praktický rádce:
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