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V¯ÎIVA

Zdravû a lákavû

Správná výživa štěněte
·tûnû
Dandie
Dinmont
teriéra uÏ
v‰echno
snûdlo

V prvních dnech po pﬁíchodu do nového domova by mûlo b˘t ‰tûnû krmeno stejn˘m zpÛsobem
jako u chovatele. Razantní zmûna by mohla naru‰it v˘mûnu látkovou a vyvolat problémy.

J

akékoliv zmûna v krmení se proto
musí odehrávat postupnû a mûla
by probíhat po dobu nejménû
sedmi dní. První den naplníme misku
z 90 procent bûÏn˘m krmivem a z 10 procent nov˘m.
V prÛbûhu ãasu zvy‰ujeme podíl nezvyklého krmiva, aÏ je ‰tûnû nakonec kompletnû pﬁevedeno na novou stravu.

CO V·ECHNO POT¤EBUJE?
·tûnû bûhem prvního roku Ïivota vyroste
stejnû jako ãlovûk do 14 let. Mlad˘ pes
prochází obdobím enormního rÛstu, jeÏ
by mohlo pﬁi ‰patné v˘Ïivû vyvolat zdravotní po‰kození. PrÛbûh rÛstu se plemeno od plemene li‰í. Za obzvlá‰tû nesnadn˘ b˘vá pokládán odchov velk˘ch tûÏk˘ch
plemen a rychle rostoucích plemen psÛ.
Malá plemena zase potﬁebují více kalorií
na kilogram tûlesné hmotnosti, a mûla by
proto dostávat potravu mimoﬁádnû bohatou na tuky a bílkoviny.
V˘Ïiva má rozhodující vliv na rÛst ‰tûnûte. V prvních mûsících Ïivota potﬁebuje pes mnoho energie. Z toho dÛvodu
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musí b˘t optimálnû zásobován Ïivinami
sestávajícími z vyváÏeného mnoÏství bílkovin, tuku, cukrÛ, vitaminÛ a minerálních látek.

ZÁKLADNÍ SLOÎKY V¯ÎIVY
Bílkoviny (proteiny) jsou organické pﬁírodní látky obsahující uhlík, vodík, kyslík,
dusík a nûkdy také síru. Vyskytují se ve
ve‰ker˘ch Ïiv˘ch organismech a zaujímají zde ústﬁední postavení. U zvíﬁat je
jejich hmotnost z více neÏ tﬁí ãtvrtin tvoﬁena bezvodou substancí.

„MÀam, to je snad je‰tû lep‰í
neÏ maminãino mlíãko!“

VyváÏen˘ pﬁísun bílkovin podporuje
dÛleÏité biochemické procesy v tûle psa
a mimo jiné je základní stavební sloÏkou
pro tvorbu tûlních tkání.
Tuky jsou obsaÏeny v kaÏdé zvíﬁecí, lidské
i rostlinné buÀce. Jsou tvoﬁeny pﬁemûnou
cukrÛ. Nûkteré buÀky mají mimoﬁádnû
siln˘ sklon ke tvorbû tuku. Nacházejí se
pod kÛÏí a v nejbliÏ‰ím okolí rÛzn˘ch
orgánÛ (srdce, ledviny) a tvoﬁí takzvané
tukové pol‰táﬁe.
Ov‰em i tuky jsou dÛleÏit˘m zdrojem
energie a mají velk˘ v˘Ïivnû – fyziologick˘ v˘znam: fungují jako nosiãi vitaminÛ
A, D a E. Cukry jsou organické slouãeniny, k nimÏ patﬁí ‰kroby, celulóza, glykogen a inulin. Pﬁená‰ejí energii a pro rostoucího psa jsou proto mimoﬁádnû
dÛleÏité. Lu‰tûniny, brambory, r˘Ïe, krupice a mouka sestávají témûﬁ na sto procent z cukrÛ.
Vitaminy u psa zvy‰ují celkov˘ pocit
pohody. Nedostateãn˘ pﬁívod vitaminÛ
vede dﬁíve nebo pozdûji k nebezpeãn˘m
projevÛm. Ov‰em i pﬁíli‰ vysoké dávkování mÛÏe vyvolávat problémy. Vitaminy
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jsou z nejvût‰í ãásti pﬁijímány prostﬁednictvím potravy. Ve srovnání s jin˘mi
Ïivinami nefungují jako dodavatelé
energie.
V potravû by mûly b˘t obsaÏeny také
minerální látky ve vyváÏeném pomûru.
Podporují dobrou substanci kostí, pevnou tkáÀ, dobré zuby a krvetvorbu.

VyváÏená v˘Ïiva je
dÛleÏit˘m pﬁedpokladem
zdravého rÛstu ‰tûÀat

DOMA P¤IPRAVOVANÁ
STRAVA PRO ·Tù≈ATA
Nûkteﬁí majitelé dávají pﬁednost tomu, Ïe
stravu pro svého psa vaﬁí sami. Pokud se
takov˘ ãlovûk skuteãnû vyzná ve v˘Ïivnû
- fyziologick˘ch potﬁebách ‰tûnûte a podaﬁí se mu sestavit optimální pomûr Ïivin,
nelze proti tomu v zásadû nic namítat.
Kdo v‰ak sází na jistotu, mûl by se pﬁece
jenom radûji uch˘lit k vysoce kvalitnímu
plnohodnotnému hotovému krmivu.
Moderní krmiváﬁsk˘ prÛmysl zamûstnává
celé armády odborníkÛ, kteﬁí neusilují
o nic jiného neÏ o dosaÏení vyváÏeného
sloÏení cenn˘ch látek. Pokud koupíte
skuteãnû dobré krmivo pro psy a budete
se drÏet doporuãovaného zpÛsobu dávkování, nemÛÏete se splést.

CHYBY VE V¯ÎIVù
Rozhodující v‰ak není jen kvalita krmiva.
DÛleÏitou roli hraje také individuální
dávkování. KdyÏ napﬁíklad nûkdo ‰tûnû
rozmazluje a od samého poãátku mu
dává víc krmiva, neÏ skuteãnû potﬁebuje,
vytváﬁí v nûm nesprávné návyky. Zvíﬁe
bude mít sklon k obezitû a bûhem ãasu
mÛÏe v dÛsledku nepﬁimûﬁeného krmení
dokonce onemocnût.
Pﬁíli‰ energetická strava mÛÏe mít je‰tû
dal‰í nev˘hodu: urychluje rÛst ‰tûnûte
a za urãit˘ch okolností mÛÏe vést ke zdra-

votnímu po‰kození, aÈ uÏ kostí, nebo
kloubÛ. Nevhodné krmení také dává prostor pro rozvoj takov˘ch onemocnûní,
jako je dysplazie kyãelních kloubÛ (DKK).
Pokud ‰tûnû naopak dostává ménû Ïivin,
neÏ kolik jich ke svému rÛstu potﬁebuje,
mohou b˘t dÛsledkem nebezpeãné jevy
vyvolané nedostatkem: tﬁeba zaostávající
rÛst, ‰patn˘ stav srsti nebo zv˘‰ená
náchylnost k nemocím.

ZÁSADY KRMENÍ
Pokud chcete mít psa se zdrav˘m a pﬁimûﬁen˘m chováním pﬁi jídle, mûli byste
se striktnû drÏet optimálního dávkování
mnoÏství krmiva a také pevnû stanoven˘ch ãasÛ krmení. Pokud dáte ‰tûnûti jídlo pokaÏdé, kdyÏ bude netrpûlivû postávat pﬁed svou miskou a vrhat po vás
Ïalostné pohledy, vychováte z nûj Ïebráka. I malé pamlsky podávané mezi krmením byste mûli chvíli podrÏet v ruce
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a Ïádat po psu provedení nûjak˘ch cvikÛ,
aby mûl pes moÏnost pﬁedvést své dobré
vychování. Aãkoliv doby krmení a mnoÏství podávaného krmiva záleÏí i na individuální situaci, v zásadû se mÛÏete drÏet
následujícího schématu:
● do 12. t˘dne Ïivota – ãtyﬁikrát dennû
● od 12. t˘dne Ïivota – tﬁikrát dennû
● od 6. mûsíce Ïivota – dvakrát dennû
(Pes by mûl mít neustále k dispozici
ãerstvou pitnou vodu!)
Psu by se nikdy nemûlo podávat krmení
pﬁímo z ledniãky, protoÏe by to mohlo
vést k Ïaludeãním problémÛm. Pokud
podáváme krmivo ohﬁáté na teplotu tûla,
podobn˘m problémÛm se vyhneme.
A je‰tû nûco: zbytky krmení bychom mûli
z misky okamÏitû odstranit. Zvlá‰tû zbytky masa se velmi rychle kazí a mohly by
vyvolat pﬁenos bakterií.
Po krmení by si mûl pes alespoÀ na hodinu odpoãinout. Rozpustilé dovádûní s pln˘m Ïaludkem rozhodnû zdravé není. Za
urãit˘ch okolností by mohlo dokonce
dojít k torzi Ïaludku, která i v pﬁípadû
rychlé následné operace ãasto konãí smrtí.

SUCHÉ KRMIVO
·tûÀata lze Ïivit také vysoce hodnotn˘m
such˘m krmivem. Zacházení s ním je
maximálnû jednoduché a nedoprovázejí
ho nepﬁíjemné pachy. Pokud má ‰tûnû
extrémnû citliv˘ Ïaludek, je moÏno granulky na deset aÏ dvacet minut namoãit
do vlaÏné vody a podat je ‰tûnûti nabobtnalé. V období v˘mûny zubÛ, které probíhá mezi tﬁetím a ‰est˘m mûsícem vûku,
mÛÏe mít krmení granulemi je‰tû dal‰í
v˘hodu. Suché granule ‰tûnû nutí intenzivnûji Ïv˘kat a urychlují vypadávání
mléãn˘ch zubÛ. ·tûnûti bychom ov‰em
v Ïádném pﬁípadû nemûli nabízet pravé
kosti. Pﬁi okusování by se mohly roztﬁí‰tit
a ohrozit zdraví psa.
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