
dyÏ vûrn˘ ãtyfinoÏec dosáhne ko-
neãnû svého cíle, totiÏ kdyÏ získá
nûco poÏivatelného, hltavû polyká

jídlo, jako by se bál, Ïe mu ho nûkdo
zase vezme. Pfii nevhodné nebo
nedostateãné v˘Ïivû pes získá nadváhu
a onemocní. Proto je pro zdraví psa
velmi dÛleÏité, abychom dbali na

mnoÏství a optimální sloÏení potravy,
kterou pfiijímá. V tomto ohledu to je se
psy stejné jako s lidmi.

Hotové krmivo nemusí
znamenat deficit
Zdravé, prospû‰né psí krmivo obsahuje
obsahuje v optimálních pomûrech zá–

kladní Ïiviny, jako jsou bílkoviny, tuky
a cukry, stopové prvky a vitaminy. Jako
nejlep‰í a nejjednodu‰‰í se osvûdãila
hotová krmiva. Byla vyvinuta v souladu
s nejnovûj‰ími poznatky o v˘Ïivû
a odpovídají v‰em poÏadavkÛm na
vyváÏenou, vhodnou psí v˘Ïivu.
Dlouhodobé v˘zkumy prokázaly, Ïe psi
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PSI i lidé rádi jedí
V‰ichni psi, aÈ velcí, nebo malí, rádi jedí. I tehdy, kdyÏ nemají hlad. Pfii krmení by se proto
majitel psa nemûl spoléhat na jeho pfiirozen˘ instinkt, jenÏ mu údajnû fiekne, kdy má
dost. A uÏ vÛbec by nemûl propadnout dojemnému psímu pohledu, jenÏ úpûnlivû Ïebrá
o jídlo. Témûfi kaÏd˘ pes by snadno dokázal sníst o polovinu více potravy, neÏ dostává.

K
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krmení v˘hradnû hotov˘mi krmivy
nevykazují Ïádné problémy
v souvislosti s v˘Ïivou.

Psi by kupovali... také rostliny
Sestavení správného krmiva není vÏdy
jednoduché. Navzdory v‰eobecnû
roz‰ífienému názoru psi nejsou ryzí
masoÏravci, ale potfiebují pfiibliÏnû
tfietinu rostlinné stravy. Ideální jsou psí
vloãky, které jsou zpravidla obohaceny
o minerální látky, jeÏ v masu chybí.
Divocí pfiedkové psÛ získávali tyto
dodateãné Ïiviny tím, Ïe poÏírali 
obsah Ïaludku zvífiat, která ulovili.
A ten byl pfieváÏnû rostlinn˘. 

·tûÀata potfiebují 
víc, ale ne pfiíli‰
Mladí psi, ktefií si po ãtyfiech aÏ ‰esti
t˘dnech odvykají od matefiského mléka,

potfiebují speciální stravu, která se
vyznaãuje mimofiádn˘m obsahem
energie a bílkovin. Pro svÛj zdrav˘ v˘voj
potfiebují vyváÏen˘ pomûr jednotliv˘ch
Ïivin, stavebních látek, vitaminÛ
a minerálních látek ve vût‰ích
mnoÏstvích a jiném sloÏení neÏ dospûlí
psi. ·kodliv˘ je nadbytek i nedostatek.
Bûhem prvních t˘dnÛ Ïivota se ‰tûÀata
Ïiví v˘hradnû matefisk˘m mlékem. To
má vysok˘ obsah energie a obsahuje
více bílkovin, tuku a vápníku neÏ
kravské mléko. Podle toho, kolik má
fena mléka a také ‰tûÀat, potfiebují
vût‰inou ‰tûÀata od tfietího t˘dne
Ïivota pfiikrmování. Pfiedãasné
odstavení a vzdálení od sourozencÛ
z vrhu pfied ãtvrt˘m aÏ ‰est˘m t˘dnem
jen proto, abychom si usnadnili
krmení, mÛÏe vést k poruchám
chování. Stejnû tak se mohou ze
‰tûÀat, která do vûku 10 t˘dnÛ 
nemûla kontakt s lidmi, stát 
tûÏko vychovatelná zvífiata.

V‰echno pro juniora
Na pfiikrmování pfiicházejí v úvahu
dobfie stravitelná, dobfie sná‰ená
a chutná krmiva, která zpoãátku
nabízíme v tekoucí ka‰ovité formû.
K dispozici jsou speciální instantní
preparáty nahrazující matefiské mléko,
v úvahu pfiicházejí také vlastní smûsi
nebo speciální v˘robky urãené
„juniorÛm“. Suché krmivo je nutno
zpoãátku míchat s tekutinou, pfiiãemÏ
podíl suchého krmiva by mûl b˘t asi
trojnásobn˘. Speciální krmiva pro
‰tûÀata nebo mladé psy nepotfiebují 
uÏ Ïádné dal‰í pfiídavky, protoÏe
v podobn˘ch v˘robcích uÏ b˘vají
obsaÏeny v‰echny potfiebné Ïiviny
v optimální podobû. První potravu
podáváme ohfiátou na teplotu 37 °C
(teplota tûla!) na ploché misce, 
nejlépe potfiené máslem. 
Pokud se o ni ‰tûÀata nezajímají,
nakapeme jim trochu na ãumáãek.
Olizováním sebe sama se ‰tûÀata
zaãnou uãit sama pfiijímat potravu,
a ostatní ‰tûÀata zpravidla následují
jejich pfiíkladu. MnoÏství krmiva se 
fiídí tím, jak jsou ‰tûÀata pfii chuti. 

Dávky podle váhy
Vzhledem k rozdíln˘m mnoÏstvím
produkovaného matefiského mléka zde
nelze udat pfiesné údaje o mnoÏství
podávané potravy. Ovûfiené pravidlo
zní: 5 aÏ 10 gramÛ krmení na kilogram
tûlesné hmotnosti na zaãátku, pfiípadnû
2 aÏ 30 g na konci období kojení po cca
6 t˘dnech. Dané mnoÏství krmiva musí

b˘t konzumováno plynule, v opaãném
pfiípadû ho pfii pfií‰tím krmení mírnû
zredukujeme. Krmení by mûlo 
b˘t rozdûleno do mal˘ch porcí 
(4 aÏ 5 dávek za den), aby 
Ïaludek nebyl pfietûÏován.
Pokud se vyskytnou poruchy, jako je
zvracení nebo prÛjem, pfiípadnû se
zmûní konzistence trusu, okamÏitû

zmen‰íme krmné dávky, nebo je
dokonce na pÛl dne aÏ den úplnû
vynecháme. Správné dávkování 
pfii pfiikrmování je patrné na 
v˘voji váhy ‰tûÀat. Malé psy krmíme
zpoãátku ãtyfiikrát dennû. 
Tato frekvence se postupnû 
sniÏuje, aÏ posléze pfiejde 
v normální denní rytmus 
(nejlépe dvakrát dennû).
Kromû toho pes musí mít 
neustále k dispozici ãerstvou 
vodu z vodovodu. Potfieba 
tekutiny na den je 40 aÏ 70 ml 
na kilogram tûlesné hmotnosti. Hein
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To je ‰patnû!
● nevafiené potraviny 

Ïivoãi‰ného pÛvodu,
● ‰patnû stravitelné potraviny,
● sladká a kofienûná jídla,
● kofiení,
● krmení zbytky ze stolu,
● kosti. 
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