
ejí otázku jsme pfiedali
doktorce Biance
Baumbachové,

veterináfice a specialistce na
v˘Ïivu v Pedigree Center
Teamu. Prozradila nám, proã
mají psi tak rádi maso a jak

je maso ve v˘Ïivû psa
dÛleÏité.
Jak to, Ïe psi jsou po 
mase úplnû posedlí?
Na rozdíl od jin˘ch potravin
obsahují maso a vnitfinosti
zvlá‰tní Ïiviny, na nûÏ je pes

odkázán. To znamená, 
Ïe jimi bude dostateãnû
zásobován pouze v pfiípadû,
Ïe bude jíst maso a vnitfinosti.
KaÏd˘ pes to instinktivnû 
ví, pfiíroda v‰e zafiídila tak,
aby – pokud má moÏnost

volby – nejprve seÏral maso.
Maso je velmi bohaté na
bílkoviny. Je to problém?
Ne, psi jsou pfiímo odkázáni
na vysoce hodnotné
Ïivoãi‰né bílkoviny. Jen na
kÛÏi a srst pfiipadne tfietina
celkové energetické spotfieby.
Bílkovina je nejdÛleÏitûj‰ím
stavebním kamenem
organismu, je obsaÏena ve
v‰ech buÀkách v tûle. Z toho
vypl˘vá, Ïe bílkoviny jsou
nezbytné pro udrÏování
tûlesné substance a pro
trvalé obnovování v‰ech
tkání. Kromû toho bílkoviny
fiídí také hormony v˘mûny
látkové, jako enzymy
pomáhají pfii trávení
a formou protilátek vytváfiejí
základ obranyschopnosti
organismu. Bez bílkovin by
tedy ne‰lo vÛbec nic. Ov‰em
kdybychom psa krmili
v˘hradnû ãistou svalovinou,
nebyl by dostateãnû
zásobován v‰ím, co
potfiebuje. Chybûly by mu
totiÏ minerální látky,
vitaminy a balastní látky.
V˘Ïiva psa tedy
bezpodmíneãnû musí b˘t
bohatá na maso a vnitfinosti,
ale musí také poskytovat
vyváÏenou smûs rostlinn˘ch
pfiísad, minerálních látek
a vitaminÛ. 
Které Ïiviny v mase 
jsou rozhodující? 
Maso obsahuje cenné
a Ïivotnû nezbytné
aminokyseliny, tedy základní
bílkovinné kameny, na které
je pes naprosto odkázán,
protoÏe si je jeho tûlo samo
vyrobit nedokáÏe. Musí je
tedy pfiijímat v potravû.
V rostlinné stravû nejsou
tyto speciální aminokyseliny
obsaÏeny, nebo jen ve velmi
malém mnoÏství. Proto
v pfiípadû, Ïe by pes dostával
potravu chudou na maso,
hrozily by mu problémy
vyvolané nedostateãnou
v˘Ïivou, jako jsou matná srst,
koÏní problémy, úbytek
svaloviny nebo sníÏená
obranyschopnost. âistû
vegetariánská strava bez
dodávání pfiísad s Ïivinami
mÛÏe dokonce vést ke smrti

30 SVùT PSÒ 7/06

V¯ÎIVA

Tipy k v˘Ïivû zvífiat nejen v dobû grilování

Rozdílem je MASO!
„Jakmile sestavíme gril, na‰e fenka Luca se nehne od talífiÛ
s masem. Jiné pochoutky, jako jsou tfieba bramborov˘ salát,
bylinková bageta, rajské s mozzarelou nebo peãené brambory, 
ji naproti tomu nezajímají ani za mák. Jak je to moÏné?" 
napsala nám ná‰e ãtenáfika.

J
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zvífiete. Proto by mûlo maso
coby dodavatel vysoce
straviteln˘ch bílkovin zÛstat
pro psa vÏdy hlavní potravou. 
Co rozumíme pod 
pojmem vysoce 
stravitelná bílkovina?
âím vy‰‰í je stravitelnost
Ïivin, tím lépe je tûlo dokáÏe
zpracovat a vyuÏít. Rostlinné
bílkoviny tráví pes jen tûÏko,
zanechávají nestravitelné
zbytky, které se ve stfievech
rozkládají pÛsobením
bakterií. Pfii tom vznikají
‰kodlivé produkty v˘mûny
látkové jako napfiíklad
ãpavek, které po‰kozují
zdraví psa. Svalovina
a vnitfinosti jsou naproti
tomu stravitelné velmi dobfie.
v tom spoãívá rozdíl pfii
krmení masem.
Mohou majitelé 
zkrmovat ãerstvé maso?
Pfiedem budiÏ fieãeno: maso
a vnitfinosti se nesmûjí nikdy
zkrmovat syrové, protoÏe
mohou pfiená‰et Ïivot
ohroÏující pfiena‰eãe chorob.
Maso se vÏdy musí vafiit nebo
péci, a to dostateãnû dlouho.
V takovém pfiípadû teoreticky
mÛÏeme dávky potravy pro
svého psa pfiipravovat sami,
to v‰ak uÏ se blíÏí umûní.
ProtoÏe v takovém pfiípadû
musíte sloÏení jednotliv˘ch
dávek pfiesnû prokonzultovat
a propoãítat s veterinárním
lékafiem, aby bylo maso
vyváÏenû doplnûno
minerálními látkami,
vitaminy a balastními
látkami. Vysoce kvalitní
hotové prémiové krmení
s vysok˘m podílem kvalitního
masa a vnitfiností není jen
pohodlnûj‰í, ale také jistûj‰í
alternativou. V tom pfiípadû
mÛÏeme také dle libosti
kombinovat konzervované
krmivo s granulemi nebo se
rozhodnout pro jednu
z tûchto dvou moÏností.
MoÏné také je míchat krmivo
z konzervy s doplÀkovou
krmnou smûsí z obiln˘ch
a zeleninov˘ch vloãek.
Jak je to s masem pfii
grilování nebo peãení? 
I kdyÏ vám to moÏná bude
pfiipadat hodnû tûÏké, mûli

byste se urãitû nauãit
odolávat prosebnému
pohledu svého psa. Maso
z grilu sice není syrové, zato
v‰ak vût‰inou pfiíli‰ kofienûné
a tuãné, a proto pro psa
nevhodné. Tabu jsou také

kosti, neboÈ se mohou tfií‰tit
a poranit jícen. Nebo je pes
polyká a v˘sledkem pak je
jako kámen tvrd˘ bûlav˘
kostní trus. Lep‰í je, kdyÏ si
s sebou ke grilování
pfiipravíte také pár vhodn˘ch
psích pamlskÛ. MoÏná
dokonce snackÛ, které
va‰emu psu také vyãistí zuby
a prospûjí tak jeho zdraví. ■
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Správná dávka
Pro psa za normálních
podmínek lze doporuãit
následující denní 
dávky bílkovin 

● malí psi (5 – 10 kg) 
3,3 – 2,8 g/kg

● stfiednû velcí psi 
(10 – 25 kg) 2,8 – 2,2 g/kg

● velcí psi (25 – 35kg) 
2,2 – 2,1 g/kg

● obfií plemena 60 kg 1,8 g/kg

(Zdroj: V˘Ïiva psa,
Meyer/Zentek)
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Dr. Bianca
Baumbachová

Máš i živého mazlíčka?

Pochlub se s ním!

Vyfoť ho a fotku 10x15 cm  pošli k nám. 

Můžeš vyhrát novou kameru nebo nový 

digitální fotoaparát Canon!

Soutěž probíhá od 1. 4. do 30. 9. 2006.

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií.

Zaslané fotografie zůstávají redakci k dispozici a nebudou zaslány

zpět. V případě zveřejnění autor obdrží autorský honorář.

1. cena – Kamera Canon MV 930

2. cena – Fotoaparát Canon Digital IXUS 55

3. cena – Tiskárna Canon SELPHY CP 510

Jméno a příjmení: ..................................................................................

Adresa: ....................................................................................................

Značka vašeho fotoaparátu: ...................................................................

Tento soutěžní kupón nalepte na fotografii a zašlete poštou na adresu:

Nakladatelství MINERVA CZ, s.r.o.

Říčanská 10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
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