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Egy kutya táplálása rengeteg kérdést vet fel. Ez pedig még a tapasztalt kutyatartókat is elbizonytalaníthatja, a kezdő gazdikról nem is beszélve… Hiszen honnan is
tudhatnánk azt, hogy hogyan etessük a kölyökkutyát, hogy mihez kezdjünk ételallergia esetén vagy hogy, hogyan tartsuk kordában a hízásra hajlamos eb súlyát?
Ezek a kérdések kétségkívül minden gazdiban felmerülnek. Éppen ezért ebben a
kiadványunkban ilyen és ehhez hasonló problémaköröket gyűjtöttünk össze, szakértői válaszokkal körbejárva, azért, hogy a Te kutyád is boldog és egészséges legyen.

TÉVHITEK A KUTYATÁPOKRÓL
– MI AZ IGAZSÁG?
A kutyatápokról sokan azt gondolják, hogy praktikus megoldást jelentenek a különféle hulladékok feldolgozására… De vajon tényleg így van? Nos, itt az idő, hogy
leszámoljunk a tévhitekkel!
Azok a feltételezések, melyek szerint a kutyaeledelek tele vannak hulladékkal, adalékanyagokkal és fogyaszthatatlan összetevőkkel, tévesek. Viszont nem volt ez mindig
így, ezért is terjedhetett el ez a tévhit.
Sajnos igaz, hogy az állateledel-gyártást azért találták fel, hogy az élelmiszeripari
gyártási folyamatok során keletkezett hulladékok is feldolgozásra kerüljenek, így
növelve a gyártók profitját. De ez már a múlté. Napjainkban ez a felfogás más irányt
vett, hiszen maga a kutyatartás is megváltozott.

A KUTYÁK MINDENNAPI ETETÉSE
Most, hogy már tudjuk, hogy léteznek olyan szuper prémium kutyatápok, melyek
megfelelő minőségűek kedvencünk etetéséhez, nézzük meg, mit kell tudni általánosságban a kutyák táplálásáról!

Optimális összetevők,
amelyekre minden kutyának szüksége van

A kutya a mindenevő állatokhoz képest sokkal több fehérjét és zsírt igényel, de
ezek mellett szénhidrátokra is szüksége van. A vadon élő, húsevő állatok sem csak
a zsákmány húsát fogyasztják el. Az evést a zsigerekkel (máj, vese, belek) kezdik
meg és a hús mellett a csontot is elfogyasztják. Ily módon jutnak szénhidráthoz,
ásványi anyaghoz és vitaminokhoz.
A kutyáknak folyamatos fehérjeellátásra van szükségük, mert nem képesek fehérjét
raktározni a szervezetükben. A kutyaeledelek optimális nyersfehérje tartalma 2025% , és ez a fehérjemennyiség fedezi a növekedésben lévő kutyák igényeit is. A
szoptatós szukák és a kölyökkutyák számára gyártott tápok fehérjetartalma ennél
általában kicsit magasabb, 26-30% közé tehető.
A kutyatápok optimális nyers zsírtartalma 5-10% között található, de a kutya emésztésének egy akár 20%-os zsírtartalmú táp sem okoz problémát. A zsírok ugyanis
elősegítik a zsírban oldódó vitaminok felszívódását. A nagyobb zsírtartalmú tápok
ideálisak a munkakutyák számára, mivel az izommunka számára szükséges energiát
az izomsejtekben a zsírsavak szolgálják.

Manapság a kutya már családtagnak számít

Ahogyan saját magunknál, úgy a kutyánknál is odafigyelünk arra,
hogy mit eszik a kis kedvencünk. Ezt a trendet számos állateledel-gyártó cég is lekövette, így ma már számos olyan tápot
találunk a piacon, amelyek egyrészről élelmiszer minőségű
alapanyagok feldolgozásával készültek, másrészről az ös�szetételük tudományos ismereteken alapszik. Én személy
szerint kitartok ezen kutyaeledelek mellett, mert nemcsak
az alapanyagaik minősége optimális, hanem az összetételüket is úgy fejlesztették ki a gyártók, hogy kedvenceink
számára ideálisak legyenek.
Érdemes prémium tápot adnunk a kutyánknak, hiszen
a megfelelő táplálék nemcsak a fejlődő szervezet,
hanem a felnőtt kutyák számára is rendkívül
fontos. A magas minőségű tápláléknak
köszönhetően kedvencünk energikus,
vidám, élettel teli és egészséges lesz.
4

MIT TEGYÜNK, HA VÁLOGATÓS
A KUTYÁNK?
Ha a kedvencünk nem akar enni, ha nem tetszik neki a táp, amit elé teszünk, akkor
sincs veszve semmi! Íme néhány tipp a válogatós kutyusok gazdijainak!

Nem is biztos, hogy baj, ha kutyusunk keveset eszik

A valódi étvágytalanság számos betegség kezdeti tünete lehet, ezért, ha átmenet
nélkül egyik napról a másikra alakul ki, ha levertséggel, lázzal, hányással, hasmenéssel párosul, akkor haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz. Viszont akkor, ha az
állat eszik, csak keveset, akkor nincs szó étvágytalanságról, hiszen előfordulhat,
hogy a kutya által megevett mennyiség bőven fedezi az aznapi szükségletét, csak
nekünk tűnik kevésnek.
5
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Ha kedvencünk nem kórosan sovány, de a kedve jó, energikus és széklete rendben van, semmi baja nem lesz, pár napon keresztül nem eszik semmit. Minden
kutya más és más, épp úgy, mint mi, emberek. Van olyan kutya, aki imád enni és
nassolni, míg más fajtársait pedig csak addig érdekli az étel, míg jól nem lakik.
Azonban fontos megjegyeznünk azt is, hogy kölyökkutyák esetében gyakran
előfordul, hogy míg a tenyésztőnél, társai között nagyon jól evett, akkor, amikor a
gazdi haza viszi, nem igazán akar enni. De megrémülnünk ilyenkor sem kell, hiszen
egyrészt nincs már „versenytársa”, aki arra ösztönözné, hogy gyorsan megegye az
eledelt, mert különben nem jutna neki elég, másrészről egy teljesen új környezetbe,
új emberek közé kerül. Hagynunk kell neki időt ahhoz, hogy hozzá tudjon szokni
az új életkörülményekhez.

Okok, amiktől egy kutya étvágytalan lehet
•
•
•
•
•
•

Kánikulában a legtöbb kutya étvágya csökken.
Kan kutyák esetében egy tüzelő szuka közelsége is okozhat étvágytalanságot.
A szukák az ellést megelőző és azt követő pár napban mutathatják az étvágytalanság jeleit.
Több kutya tartása esetén előfordulhat, hogy a dominánsabb egyed nem engedi
enni a másikat. Ilyenkor közbe kell avatkoznunk, és külön kell etetnünk őket.
Stresszes helyzetek, egy szokás vagy a környezet megváltozása okozhatják az
étvágy csökkenését.
Nevelési hiba, azaz kedvencünket finnyásnak neveltük.

Mi a megoldás?

A válogatós, finnyás kutyákat gyakorlatilag csak úgy lehet evésre bírni, hogy ha
addig „éheztetjük” őket, míg el nem fogadják az általunk megfelelőnek tartott
eledelt. Tapasztalatból beszélek, mert sajnos én is elkövettem számos hibát az
első kutyám etetése során: sikerült finnyás, válogatós kutyát nevelnem, amit nem
volt egyszerű helyre hoznom. Ahogyan az élet bármely más területén, a kutyanevelésben is egyszerűbb valamit először jól csinálni, mint később kijavítani a hibát.
Amit fontos szabálynak tartok: ne a kutya válasszon tápot ízesítése alapján, hanem
a gazdája az összetétel alapján.
Ha jó minőségű alapanyagokból készült, prémium eledelt adunk kutyánknak,
akkor nem lesz szüksége semmilyen kiegészítésre vagy változatosságra. A kutya
akár egész élete során boldogan fogyasztja ugyanazt az ételt, akkor, ha az fedezi
a napi szükségleteit. Ragaszkodjunk a kiválasztott eledelhez, amely fontos, hogy
prémium minőségű legyen. Ha folyamatosan váltogatjuk a tápokat, azzal mi
magunk tanítjuk meg a kutyát arra, hogy érdemes finnyáskodnia, hátha előállunk
valami még finomabbal.

Mit tegyünk, ha finnyás a kutyánk?
•
•
•

•

•

•
•

•
•
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Én is az alábbi pontokat tartottam be, és a módszer bevált. Castor kutyám mára
már egy jól evő, boldog és kiegyensúlyozott kutya.
Először győződjünk meg arról, hogy az általunk etetett táppal minden rendben
van-e (nem romlott, megfelelő a minősége stb.), és arról, hogy a minősége és
összetétele megfelel-e kedvencünk igényeinek.
Ha a táp rendben van, bizonyosodjunk meg arról, hogy kedvencünk nem tud
hozzáférni más táplálékhoz (pl. kukából, kertből vagy séta közben), illetve a
szomszéd, a családtagok, a vendégek is betartják-e az általunk felállított szabályt,
és nem adnak nassolnivalót kedvencünknek.
Fontos még azt is végiggondolni, hogyan viselkedünk, amikor kutyánk vis�szautasítja az ételt. Ha rosszul kezeljük a dolgot, akkor éppen megerősítjük a
válogatásban. Például megsimogatjuk-e? Vagy etetjük-e kézből? Ezekkel a
viselkedési formákkal ugyanis csak rontunk a helyzeten!
A következőképpen történjen az etetés: tegyük le a tálat a kutya elé, majd hagyjuk
ott előtte. Ha nem kezd el enni 5 percen belül, vegyük el tőle. Ha elkezd enni, de
otthagyja a tálat egy idő után, akkor is vegyük el tőle, abban a pillanatban, amikor
otthagyta a tálat, függetlenül attól, hogy megette-e a kutyatápot, vagy sem.
Kutyusunk ne kapjon enni semmit sem az étkezések között. Majd következő
étkezésnél a fent említett módon járjunk el.
Nem kell a tápra mutogatva biztatnunk arra, hogy egyen már pár falatkát. Elég
csak elvenni tőle 5 perc múlva. Lehet, hogy kell a kutyának pár ilyen alkalom
(akár 1-2 hét), de előbb vagy utóbb enni fog. Egyszerűen magától fel fogja venni
a helyes étkezési szokásokat.
Tartsunk ki a stratégiánk mellett és ne aggódjunk! A kutyák ösztönlények, tehát
biztosan nem fognak éhen halni. Ha éhes, enni fog!
Nagyon fontos a rendszeresség! Igyekezzünk mindig azonos időben megetetni
a kutyánkat.
7
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Ezt ne tegyük, ha jól evő, kiegyensúlyozott kutyákat
szeretnénk nevelni!
•
•
•

Ne hagyjuk a kutya előtt az ételt folyamatosan!
Ha nem eszi meg a napi eledelét, ne adjunk neki mást, illetve ne váltogassuk
a különböző tápokat!
Nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy a kutyánkat nem kutyaként kezeljük.
A kutyáknak nincs szükségük a változatos ízekre, sem a finom falatokra. Nem
élvezetből esznek, mint mi emberek, hanem a létfenntartás céljából.

A helyes etetés menete

Igyekezzünk minden nap nagyjából azonos időben etetni kedvencünket. Amikor
befejezte az evést, vegyük el tőle a tálat, akkor is, ha megette az ételt, és akkor is,
ha nem. Az a gazdi, aki következetesen így jár el, annak a kutyája megtanulja azt,
hogy mikor kezdődik a etetési idő, és így nem lesz gond az evéssel. Tehát a legfontosabb az etetés során is a következetesség és rendszeresség, éppen úgy, mint a
kutyanevelés egyéb területén.

A KÖLYÖKKUTYA TÁPLÁLÁSA
Egy kölyökkutya táplálása rengeteg
kérdést vet fel: mit adjunk neki, naponta hányszor, és mégis, hogyan
válasszuk ki a megfelelő tápot számára? Ezekre a kérdésekre válaszolunk most!

Az első lépések

A harmadik hét után elkezdhetünk
tápot adni a kutyusunknak: az eledelt
pépesre áztatjuk a kölykök számára.
A kölyökkutya táplálásának végcélja egy egészséges, betegségektől
mentes, felnőtt kutya. Ehhez viszont
néhány dolgot szem előtt kell tartanunk a táplálás során. Például, biztosítanunk kell az optimális növekedést, így ugyanis elkerüljük a hirtelen
növekedésből származó ortopédiai
problémákat.

ETETÉSI KISOKOS
A növekedés összetett folyamat, amelyet genetikai, etetési és környezeti tényezők
együttesen befolyásolnak. A megfelelő táplálék biztosítása fontos szerepet játszik az
egészség megőrzésében, a fiatal állat fejlődésében, mivel közvetlenül befolyásolja az
immunrendszert, a test fizikai állapotát, valamint a csontváz egészséges fejlődését. A
kölyökkutyáknak kétszer annyi az energiaszükségletük, mint a felnőtt példányoknak,
és több értékes fehérjét is igényelnek náluk.

Inkább legyen lassú a növekedés

A kölyköket úgy érdemes etetni, hogy a kutya növekedése inkább lassabb legyen,
mivel a kutya a növekedés sebességétől függetlenül is eléri a fajtájára jellemző felnőtt méretet. Amennyiben a kutya túl gyorsan nő, csontvázdeformitásokkal, ízületi
gyulladással kell számolni, főként nagy és óriás testű kutyák esetében.

Hányszor etessünk?

A kölyök és fiatal kutya emésztőrendszere még nem képes annyi táplálékot magába fogadni, mint egy felnőtt állaté. Ezért a kölyök és a fiatal kutyáknak több részre
elosztva adjuk oda napi tápjukat.
Hat hónapos korig a kutyát érdemes napi háromszor etetni, hat hónapos kortól 1 éves
korig pedig napi kétszer. Felnőtt kutyát akár elég napi egyszer is etetni, de nagytestű
kutyáknál célszerű a napi kétszeri etetést tartani, hogy elkerüljük a gyomorcsavarodást. Fontos észben tartanunk, hogy ha a napi kétszeri etetést választjuk, akkor se
lépjük túl kedvencünk energiaszükségletét, azaz a napi adagját kétfelé kell osztanunk..
A MI TIPPÜNK:
A PERRO és Wildborn is gyárt a kölyökkutyák számára ideális tápot. Számos alom
cseperedett már ezeken a tápokon (megtalálod őket a Facebook oldalunkon). Íme
egy kis segítség – összeállítottunk egy listát a kölyökkutyák etetésére alkalmas
tápjainkból:
• Wildborn Kacsa Sensitive Puppy (kölyök) kutyatáp
• PERRO Grain Free Junior Soft Kacsa kölyök kutyatáp
• PERRO Junior és Junior V2 kutyatáp. A PERRO Junior felnőtt korban 25 kg
alatti testtömegű, kis és közepes méretű kölyök és fiatal kutyák számára ajánlott.
Nagytestű kölyökkutyák etetésére egyaránt javasoljuk 8 hetes korig a PERRO Junior
tápot, 8 hetes kor után pedig PERRO Junior V2 tápot.
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IDŐS KUTYA TÁPLÁLÁSA

MUNKAKUTYA TÁPLÁLÁSA

Ahogy telik az idő, kedvencünk szervezete jelentős változásokon megy keresztül,
amit figyelembe kell vennünk a táplálása során is!

A munkakutyák etetése több figyelmet kíván, mint a hobbykutyáké. Most megmutatjuk, mit tehetsz azért, hogy a kedvenced maximális teljesítményt tudjon nyújtani.

A kor előrehaladtával a kutyák izomtömege csökken, a testzsírszázalékuk viszont
nő. Az idős kutya energiaigénye mintegy 20%-kal kisebb, mint a fiatal kutyáké.
Ezért fontos, hogy könnyen emészthető fehérjét tartalmazó tápot válasszunk, illetve
előnyös lehet a csökkentett energiatartalmú eledel is, hogy az elhízást elkerüljük. Ha
az idősödő állat a korábbi állapotokhoz képest jelentősen kevesebbet mozog, akkor
kevesebb szénhidrátra van szüksége, hiszen a szükségesnél több szénhidrátbevitel
elhízáshoz, vagy akár cukorbetegséghez is vezethet.
Idősebb korban lassul az emésztés és a hasnyálmirigyek inzulintermelése is csökken.
Ezért fontos, hogy az idős állatnak jó minőségű, könnyen emészthető, magas biológiai
értékű fehérjét biztosítsunk. Ne felejtsük el, hogy az idős kutyáknak magasabb a vitamin igénye, mert kevésbé hatékonyan hasznosítják a vitamint, mint a fiatal egyedek!

Egy bizonyos teljesítményszint felett
a megfelelő táplálás sorsdöntő lehet

A MI TIPPÜNK:
Mi bátran merjük ajánlani a PERRO Senior és PERRO Grain Free Senior Light
Bárány tápot, amelyet állatorvosok fejlesztettek idős kutyák részére. Kizárólag
élelmiszer minőségű alapanyagokat tartalmaz. Már számos gazda eteti kutyáit
PERRO Senior tápokkal, és beszámolóik alátámasztják, hogy amióta ezt a tápot
használják, olyan, mintha kedvencüket kicserélték volna – az eddig lassú, lusta,
sokat alvó kedvencük újra aktívvá vált, és közérzetük újra a régi.

Mi a helyzet a fehérjével és a szénhidrátokkal?

Lényegében csak akkor várhatjuk el kutyáinktól a magas szintű munkateljesítményt, ha megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékkal látjuk el őket. A
munkavégzés főként a kutyák energiaigényét növeli meg. A munka jellegétől és a
környezeti feltételektől függően az életfenntartó adag két-, vagy akár négyszeresére
is szükség lehet. Ezeknek a feltételeknek csak a nagy energiatartalmú, könnyen
emészthető és kiváló alapanyagokból készült állateledel felelhet meg. Kedvenceink
számára a zsírok jelentik az optimális energiaforrást: magas az emészthetőségük
és kalória-értékük, ízletesek, ráadásul ezeket a kutyák nagyon szeretik.

A megfelelő minőségű és mennyiségű fehérjebevitel elengedhetetlen a kutyák
számára, hiszen minél nagyobb a rájuk nehezedő nyomás és a stressz intenzitása, annál nagyobb arányban van szükségük a fehérjékre, a vérszegénység
elkerülése érdekében. Azért fontos a jó minőségű és elégséges fehérje, mert ez
biztosítja az összes esszenciális aminosavhoz szükséges minimális mennyiséget.
(Esszenciális aminosavaknak azokat a szerves vegyületeket nevezzük, amelyeket
a szervezet nem tud magától előállítani, vagyis amelyeknek magából az ételből
kell származniuk.)
A szénhidrátokat azonban (keményítő, cukor, cellulóz és maltóz) a kutyák az alacsony amiláz enzim-aktivitásuk miatt csak korlátozottan tudják megemészteni.
Ráadásul a szénhidrátok a kutyák izmaiban túlzott glikogén-készletek felhalmozódását okozhatják, ezzel pedig a tejsav veszélyes túltermelődését segíthetik elő. Ez
azért baj, mert a magas tejsavtartalom a kutya izmainak fájdalmas megfeszülését
okozhatja. Mindez csökkenti a teljesítményt és jelentős mértékben megnöveli az
alacsony vércukor- és glukózszint kialakulásának kockázatát. A munkakutyáknál
inkább a magas zsír- és fehérjetartalmú és az alacsony szénhidráttartalmú étrend
növeli meg a teljesítményt.
A MI TIPPÜNK:
Mi a kínálatunkban szereplő tápok közül a PERRO Royal, PERRO Nyúl és Krumpli,
PERRO Lazac és Zöldség, illetve a PERRO Grain Free Soft Bárány tápot ajánljuk
kifejezetten a munkakutyák számára. Ezek a tápok maximálisan megfelelnek a
fent említett feltételeknek.
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VEMHES KUTYA TÁPLÁLÁSA
A vemhesség és a kiskutyák szülése nagyon megterhelő időszak egy szuka számára. Ebben az életszakaszban kimagasló figyelmet kell szentelnünk az optimális
étkeztetésre.
A vemhesség első 3-4 hetében a tápmennyiségen ne változtassunk, kedvencünk
kapja ugyanazt a mennyiséget, mint a vemhesség előtt. A vemhesség 4. hetében
viszont az eddigihez képest másfélszeresére növeljük a táp mennyiségét, hogy a
kutya mindennapi táplálkozási szükségletét megfelelően tudjuk kielégíteni. Mivel a
vemhes szuka lassan kezd gömbölyödni, a napi mennyiséget inkább több, kisebb
adagra osztva adjuk neki. A méh ugyanis a kölykökkel együtt meglehetősen nagy
helyet foglal el, és összenyomhatja gyomrot.
A szuka nem hízhat eredeti súlyának egynegyedénél többet a vemhesség végére.
Ez idő alatt a szuka étvágya változó lehet, átmeneti étvágytalanság is előfordulhat.
Viszont a szoptatós kutyák energiaszükséglete háromszorosára növekedik. A szoptatós és vemhes szukák ásványi anyag- és vitaminigénye is nagyobb, erre külön
oda kell figyelnünk.
A MI TIPPÜNK:
Érdemes napi több étkezést biztosítani a szoptatós, illetve vemhes szukáknak is.
Ehhez válasszunk a speciálisan vemhes szukák számára összeállított tápok közül.

Mit tehetünk?

Ha túlsúlyos a kutyánk, érdemes lépésről-lépésre, szépen, lassan csökkenteni a
súlyát. A gyors fogyás mindenképpen kerülendő. Az elhízott kutyák tápjának energiatartalma a nyersrost-tartalom növelésével csökkenthető. Azonban arra figyeljünk,
hogy minimum 2% nyersrost-tartalmú legyen a táp.
A diétás táplálás mellé nélkülözhetetlen a napi rendszerességű testmozgás. Van
olyan betegség is, mint például a pajzsmirigy-alulműködés, ami súlyproblémához
vezet, ezért, ha a diéta és a rendszeres mozgás ellenére sem változik a kutya súlya,
akkor érdemes állatorvoshoz fordulnunk.
A MI TIPPÜNK:
Mind a PERRO, mind a Wildborn kínál hízásra hajlamos vagy elhízott kutyáknak tápot. Minden „light” termékük élelmiszer minőségű alapanyagokból, magas biológiai
értékű fehérjékből készült, ezért tökéletes választás a hízásra hajlamos kutyusoknak.
Íme egy sikersztori, ami ezeknek a kutyaeledeleknek a hatékonyságát bizonyítja:
„Natasa 36 kg volt, amikor állatorvosi tanácsra eldöntöttük, hogy elkezdjük a fogyókúrát az egészsége érdekében. A fogyókúra előtt vegyesen etettem, hol tápot kapott,
hol főztem neki. A light tápok között keresgélve kaptam segítséget Őri-Korompai
Esztertől, aki a Perro Light kutyatápját ajánlotta. Az adagolást szigorúan betartva
jelenleg 30,5 kg-nál tartunk, aminek hatására Natasa látványosan energikusabb,
mozgékonyabb lett.”

HÍZÉKONY KUTYA TÁPLÁLÁSA
Ahogyan az emberek, úgy a kutyák körében is egyre több az elhízott állat, ez korunk
népbetegsége. Azonban ezzel sajnos nagyon rosszat teszünk kedvencünknek, mert
évekkel megrövidítjük életét.

Mikor beszélünk túlsúlyról?

A normális súlyú kutyáknak jól kitapinthatók a bordáik, így, ha nem tudjuk könnyen
tapintani kedvencünk bordáit, nagy valószínűséggel kisebb súlyproblémával küzd.
Túlsúlyról akkor beszélünk, ha egy kutya több, mint 15%-al túllépi az ideális súlyát.
A kutya energiaigénye jelentős mértékben függ a napi aktivitásától. Ha kedvencünk
túlzott tápanyagbevitelben részesül, hamar elkezd gömbölyödni. A rostok késleltetik a gyomorürülést, a felszívódást kismértékben gátolják és serkentik a bélben
zajló emésztést. Ezenfelül a rosttartalom megfelelő állagú bélsár kialakulásához is
szükséges.
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TÁPLÁLÉK ALLERGIÁS KUTYÁK
ESETÉBEN
Sajnos a kutyáknál is előfordulhat, hogy a szervezetük nem tolerál bizonyos ös�szetevőket. Fontos, hogy ezt felismerjük és a megfelelő módon kezelni tudjuk.

Allergiát kiváltó lehetséges tényezők

A kutyánk vakarózik vagy sokat nyalja a bundáját? Sokat vedlik és piros a bőre? A
szőre csomókban kihullik? A végtermékének állaga híg vagy túl kemény (székrekedés) és gyakran hány? Ezek a tünetek utalhatnak arra, hogy kedvencünk ételallergiával
vagy ételintoleranciával küzd. Először is, azt érdemes azt tisztázni, hogy mi okozhat
a kutyánál allergiát.

Az allergia típusai:
• Atópia: légúti allergiát megnevező kifejezés, ez a leggyakoribb formája a
kutya- és macskaallergiának. Tünetei először a pollen időszak során jelennek
meg, augusztusban és szeptemberben. Okozhatja pollen, poratka, penészgomba ... stb.
• Bolhanyál allergia: bolhacsípésből eredő allergia.
• Kontakt dermatitis: kevésbé gyakori formája az allergiának. Olyan anyag
okozza, amely egyenesen érintkezik a kutya bőrével, mint például szőnyeg,
tisztítószer vagy műanyag.
• Élelmiszer allergia, intolerancia: a kutya eledele olyan összetevőket tartalmaz,
amelyeket a kutya nem tolerál és kellemetlen tüneteket vált ki.

Allergia vagy intolerancia?

A következőkben az élelmiszer okozta allergiáról, illetve intoleranciáról, és annak
jellemző tüneteiről lesz szó. De előtte fontosnak tartom a két fogalom tisztázását,
mert hajlamosak vagyunk összekeverni őket. Allergia vagy intolerancia? Ezt a kérdést jogosan tesszük fel magunknak, mert gyakran a két kifejezést szinonimaként
használja a köznyelv. Azonban jelentős a különbség a kettő között:
•

•

Allergia: Akkor beszélünk allergiáról, amikor egy bizonyos anyag ellen a kutya
teste antitesteket hoz létre egy korábbi kapcsolat során. Amint ezzel ismét kapcsolatba kerül, a szervezet ellenálló képessége aktiválódik. Ez vezet az allergiás
túlreagáláshoz.
Intolerancia: A reakció a kiváltó anyaggal szemben egyből bekövetkezik, anélkül, hogy az immunrendszer érintett lenne. Ez gyakrabban fordul elő, mint az
ételallergia.

A kezelés legelső lépése az, hogy megtudjuk, mely összetevő(k)re allergiás a kutyusunk. Akár ételallergiáról vagy intoleranciáról van szó, mindkét esetben az a legfontosabb, hogy a problémáért felelős komponenseket kizárjuk a kutyánk étrendjéből.

Hogyan tudunk segíteni a kutyánknak, ha kiderül,
hogy ételintoleranciával vagy allergiával küzd?

Először célszerű felkeresnünk egy állatorvost és kivizsgáltatnunk, hogy allergiás-e a kutyánk. Miután sikerült beazonosítani az allergiát kiváltó összetevőt vagy
összetevőket, nekiláthatunk a számára megfelelő étrend bevezetéséhez. Ahhoz,
hogy kiderüljön, hogy mi okozza az ételallergiát vagy intoleranciát, valamint ahhoz,
hogy ki tudjuk alakítani kutyusunknak a megfelelő étrendet, célszerű kizárásos
(eliminációs) diétát folytatni.
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Az eliminációs diéta menete

Olyan kutyaeledelt válasszunk, amely ritkán
előforduló fehérje-és szénhidrátforrást tartalmaz és kizárólag egyféle fehérjéből és
szénhidrátból készül. Fontos, hogy olyan
fehérje legyen, amivel korábban még nem
került kapcsolatba a kedvencünk.
Általában olyan egzotikus összetevőket
szoktak a kizárásos diétához ajánlani, mint
a struccból, nyúlból vagy kecskéből készült
eledelek, de újabban a rovarfehérje is meglehetősen hatékony választásnak bizonyul.
Fontos azonban tudni, hogy a gyógyulási folyamat viszonylag sokáig eltarthat. Gyakran
több hét, vagy akár egy negyedév is eltelhet,
mire az allergiás tünetek elmúlnak.
A kizárásos diéta egyik hatékony alternatívája lehet a hipoallergén kutyatáp. Tápok
esetében a hipoallergén megnevezés arra
utal, hogy az összetevők között minimális
az allergének száma. A szakértők ezt azért
ajánlják, mert a hagyományos kutyatápokhoz képest kevesebb típusú összetevőt tartalmaznak. A hipoallergén tápoknál a gyártás során, olyan fehérjéket használnak
fel, amelyek ritkán okoznak allergiát a kedvenceinknél. Ilyen alternatívának számít
többek között a rovarfehérje, a nyúlhús, a strucchús vagy a kecskehús, mivel ezek
a kutyaeledelek között kifejezetten ritkán előforduló összetevők. Ezért, ezeket a
fehérjéket használva, az allergia kialakulásának kockázata alacsony.
Annak érdekében, hogy minimalizáljuk az allergének előfordulásának esélyét, célszerű olyan hipoallergén tápot választani, amely egyben gabonamentes is, mivel,
az emberekhez hasonlóan gyakran a kutyák is lehetnek allergiások a gabonára.
Fontos, hogy a négylábú társadnál ne csak arra figyeljünk, hogy a táp hipoallergén
legyen, mert amennyiben ételallergiával küzd, úgy a jutalomfalatoknál, kekszeknél
és rágcsáknál is fontos, hogy ezek is mentesek legyenek az allergiát kiváltó ös�szetevőktől. Akár egyetlen darab kutyakeksz is képes allergiás tüneteket okozni!

Előfordulhat, hogy egy táp hosszas etetését vagy egy tápváltást követően allergiás
tünetek jelentkeznek a kutyán annak ellenére, hogy az eledel összetétele nem változott. Szakértők szerint ez a silány minőségű
alapanyagokból készült tápoknál fordul elő.
Erre utalnak azok a jelek, amikor az összetevők között az olvasható, hogy állati eredetű
melléktermékeket, cukrot és mesterséges
adalékanyagokat tartalmaz.

Milyen tünetekkel
találkozhatunk?

Az élelmiszerallergia leggyakoribb tünetei:
• Viszketés, főként az arc, láb, törzs, végtagok és a végbél környékén.
• Fülproblémák, melyek gyakran az
élesztőgombákkal hozhatók kapcsolatba.
• Bőrfertőzések, amik reagálnak az antibiotikumokra, de rögtön visszatérnek,
amint a kezelés abbamarad.
• Emésztőrendszeri problémák: hasmenés, hányás, felfúvódás.
• Túlzott mértékű szőrhullás, töredezett szőr.

Mely összetevők váltanak ki gyakran
allergiás tüneteket a kutyáknál?

Sajnos, nincs gyógymód arra, ha kutyád nem tolerál bizonyos élelmiszer-összetevőket
vagy allergiás rájuk, mivel a probléma általában genetikai hátterű. Az egyetlen dolog,
amit ilyenkor tehetünk, hogy kedvencünket távol tartjuk ezektől az összetevőktől –
vagyis, hogy teljes mértékig kizárjuk ezeket az összetevőket a táplálékából. Ezért
fontos, hogy kiváló minőségű tápot válasszunk, és tartsuk be a diétát!

Összességében számtalan olyan összetevővel kerülhet a kutyusunk kapcsolatba
étkezései során, amik allergiás tüneteket okozhatnak nála. Azonban vannak tipikus
allergén anyagok, ilyenek például az állati eredetű fehérjék és a gabonák.
A szárazeledelek leggyakoribb allergén komponensei:
• sertés-, marha-, csirke- és egyéb húsok
• tejtermékek
• gabona
• szója
Ha kutyánk nem tolerálja a búzát, az árpát vagy más gabonaféléket, akkor a gabonamentes kutyaeledel lehet számára a megfelelő eledel. A gabonát ebben az esetben
egy alternatív szénhidrátforrás váltja fel, amely többnyire burgonya. Ha azonban
kedvencünk érzékeny egy fehérjeforrásra vagy akár több élelmiszer-összetevőre,
akkor hipoallergén kutyaeledel lehet számára a legjobb választás.
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MIT TEGYÜNK, HA FAKÓ
A KUTYÁNK SZŐRE?
Kedvencünk szőrének és bőrének állapota sok mindent elárul arról, hogyan és mivel
tápláljuk. Nézzük tehát, mivel segíthetünk a különféle szőr- és bőrproblémákon!

Ha a szőre dús és csillogó, kedvencünk egészséges!

Nagyon fontos a kutyánk szőrének, bőrének megfelelő ápolása, rendben tartása.
Amennyiben szőre dús és csillogó, valószínűleg kedvencünk is egészséges, megfelelő a számára választott táp és jól ápoljuk a szőrét. A töredezett, fénytelen szőr
viszont egészségügyi problémára, élősködőkre (bolha, atka stb..) vagy nem megfelelő
táplálásra és ápolásra utalhat.
Kutyánk optimális táplálása nélkülözhetetlen az egészséges bőr és szőr megőrzéséhez, ezért fokozottan figyelnünk kell arra, hogy etetése során biztosítsuk számára
az ideális mennyiségű és minőségű tápanyagokat. Ezek hiányában bőr-, illetve
szőrproblémák jelentkezhetnek.
A megfelelő minőségű prémium táp kiválasztása után nem kell a tápanyaghiány miatt
aggódnunk. Ezek az eledelek megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazzák
a bőr egészségének megtartásához szükséges tápanyagokat, ásványi anyagokat
és vitaminokat.
Ha kedvencünk szőre fényes és csillogó, nem kell aggódnunk!

A megfelelő étrend mellett fontos
a kutya szőrének külső ápolása is!

Kedvencünk bundáját rendszeresen, legalább heti egyszer fésüljük át és bizonyos
időközönként (maximum havonta) a fürdetésre is kerítsünk sort. A gyakori fésülések
alkalmával nemcsak a kutya szőrébe ragadt koszt, bogáncsot tudjuk eltávolítani, de
jobban felmérhetjük kutyánk bőrének állapotát is, ezáltal időben észrevehetjük az
esetleges elváltozásokat, bőrszárazságot vagy élősködők jelenlétét. A fésülés során
stimuláljuk kutyánk bőrét, s ezzel olyan egészséges zsírtermelésre késztetjük, mely
kellően hidratáltan tartja kedvencünk bőrét, s ezáltal szőrét is.
A fürdetésnek is nagy szerepe van az egészséges bőr és a szőr megőrzésében. A
fürdetés során eltávolíthatjuk kutyánk bőréről azokat a szennyeződéseket, amikhez
a fésülés már nem elegendő. Viszont itt is nagyon fontos a megfelelő minőségű
sampon kiválasztása. Például a nálunk kapható Hyper-Coat Prime sampon hidegen
sajtolt kendermagolajat tartalmaz, mely egyedülálló szőr- és bőrregeneráló hatással
bír. Az összes kutyafajta szőrére tökéletes.
Amint szembesülünk a problémával, miszerint kutyánk bőre száraz, esetleg korpás,
szőre pedig fénytelen és durva, fontos ellenőriznünk, hogy a szőr fakóságán kívül
látunk-e bármilyen bőrelváltozást, illetve élősködőt a szőrben. Ha a szőr fakóságán
kívül nem találunk semmilyen más problémára utaló jelet, akkor lehetséges, hogy
nem a megfelelő tápot választottuk a kutya számára. Érdemes kipróbálnunk egy
másik összetételű tápot, illetve kiegészítésképpen lazacolajat vagy Hyper-Coat szőrés bőrregeneráló oldatot.

Mit tehetünk még?

Ha szeretnénk elősegíteni és lerövidíteni a vedlési folyamatot, és ezen
felül még ápolni a kutyánk bőrét és szőrét, akkor ajánlott neki kiegészítésképpen lazacolajat vagy Hyper-Coat szőr és bőrregeneráló oldatot
adni. Ezek a termékek omega 3-6 zsírsavakat, növényi olajokat és
búzacsíra olajat tartalmaznak, melyek hozzájárulnak a bőr és a szőrzet
egészségéhez, ugyanakkor pozitív hatással vannak az immunrendszerre, valamint a szervekre és szövetekre is. Ezek a zsírok és olajok
rendszeres bevitele belülről járul hozzá kutyánk bőrének egészségéhez, mivel elősegíti annak megfelelő zsírosságát és hidratáltságát.
Szőrhullásra hajlamos fajtákra pedig kifejezetten jó hatással van az
esszenciális zsírsavak, illetve olajok rendszeres fogyasztása.
Esszenciális zsírsavakon kívül támogathatjuk kutyánk bőrének egészségét E- és A-vitaminok, valamint cink bevitelével is. Ezek szintén a
bőr állapotának javításáért és hidratáltságáért felelnek. Prémium táp
etetése mellett azonban nincs szükség ezen vitaminok és ásványi
anyagok plusz bevitelére, hiszen az extra adag akár túladagolásához
is vezethet.
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Hosszabban fennálló, nem javuló bőr- és szőrproblémák esetében viszont mindenképp keressük fel az állatorvost, mert előfordulhat, hogy szervi probléma okozza a
betegséget, és szükség lehet kutyánk teljes körű kivizsgálására.

ÍGY VÉDJÜK MEG
KUTYÁNK ÍZÜLETEIT!
A nem megfelelő táplálás, néhány más hiányossággal együtt, könnyen okozhat
ízületi problémákat, amiket megoldani sokkal-sokkal nehezebb, mint elkerülni.
Most eláruljuk azt, hogy hogyan tudunk igazán vigyázni a kedvencünk egészségére!

Előzzük meg a bajt!

Érdemes elővigyázatosnak lenni, hisz a már kialakult elváltozást csak karban tudjuk tartani, de a folyamat nem visszafordítható. Mielőtt hazavisszük a kiskutyád,
szerezzük be a megfelelő ízületvédőt. Idős kutya esetében pedig minél hamarabb
kezdjük el az ízületek támogatását. Mivel 7 éves kor környékén öregszik a kutyák
ízülete is, csökken a benne lévő kollagén, ennek következtében a kutyák több, mint
50%-a szenved időskori ízületi gyulladásos betegségében. A csípő- és könyökízületi
diszplázia sajnos gyakori betegségnek számít napjainkban, a nagytestű kutyák 2040%-nál jelentkezhet.

Mi is az a diszplázia?

A diszplázia rendellenes fejlődést jelent, mely utalhat a csípő, a váll és a könyök nem
megfelelő kialakulására. A csípőízület fejlődési rendellenessége miatt a medencecsont ízületi árka és a combcsont feje nem jól illeszkedik egymáshoz, a combcsont
feje az ízület széleihez súrlódik, és ez ízületi gyulladáshoz vezet.
A könyökízületi diszplázia során a könyökízületet alkotó karcsont és két alkarcsont
egymással érintkező ízületi felszíne nem illeszkedik megfelelően egymáshoz. Az
illeszkedési hibákból eredően a könyökízületben
porcleválások lesznek, illetve porckopásokkal, porcfelrakódásokkal kísért degeneratív
ízületi betegség, arthrózis jön létre.

Mitől alakul ki a diszplázia?

Létrejöttében az örökletes tényezőknek nagy szerep jut, de kialakulhat túlterhelésből
vagy túletetésből adódóan is.

csőn, nem szívesen fut az apport tárgy után. Később felléphet sántaság, az izmok
beesése, elvékonyodása is. Előrehaladott esetben már pihenő helyzetben is fáj
kedvencünk ízülete.

Hogyan kerülhetjük el mindezt?

A kutya növekedése során figyelnünk kell a megfelelő kondícióra, a mozgás
mennyiségére és a tápanyagbevitelre. Kölyökkorban kerüljük a túlzott fehérje-,
valamint kalcium bevitelt, ugyanis ez a csontok nagyobb mértékű növekedését
eredményezi, amihez az izomzat nem tud azonos mértékben fejlődni. Ebből adódóan ízületi lazaság és mozgásszervi zavarok léphetnek fel, aminek következménye
a diszplázia lehet.
A kutyákat egy éves korig nem szabad futtatni, hanem annyi mozgást kell biztosítani számukra, amennyit igényelnek. Az elhízott kölyök és felnőtt kutyák között
gyakrabban alakulnak ki mozgásszervi betegségek. Ezért nagyon fontos, hogy
egész életében tartsuk a kutyánk súlyát optimális határok között. A legfontosabb,
hogy kiegyensúlyozott étrendet és rendszeres testmozgást biztosítsunk számára.

Extra védelem az ízületeknek

Különböző ízületvédő készítmények is forgalomban vannak, melyek növelik a
kötőszövetek rugalmasságát, szilárdságát, valamint mérsékelik az ízületei porcok
kopását és elöregedését. A mi kedvencünk a Cani-flex, ami különösen ajánlott
a gyors fejlődésű és nagytestű kölyökkutyák, illetve az idős kutyák számára. Ez
egy kivételes táplálékkiegészítő, amely segít megőrizni az ízületek, ízületi nedv,
az inak, a szalagok és a porc egészséges állapotát. A benne található glükózamin-szulfát felveszi a harcot a porcot bontó enzimekkel, ezáltal késlelteti a
tünetek megjelenését. Bizonyítottan kevesebb sót viszünk be így a szervezetbe a
glükózamin-hidrokloriddal szemben, elkerülve ezzel az esetlegesen felmerülő vérnyomás problémákat. A benne lévő afrikai ördögcsáklyának köszönhetően – amely
egy erős gyulladáscsökkentő növény – a fájdalomra is gyógyírt jelenthet, de ezen
kívül fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik. MSM-et tartalmaz (metil-szulfonil
metánt), ami egy fontos kénvegyületet, és kiemelkedően fontos szerepe van az
ízületi- és izomfájdalmak, görcsök kezelésében. A gyulladást okozó toxinok ki- és
beáramlását segíti, ezzel pedig a gyulladások és fájdalmak okát szünteti meg.
A MI TIPPÜNK:
Az ízületeket támogathatjuk még lazacolajjal és különböző halas ételekkel, melyek
omega-3 tartalma elősegíti a porckopás okozta gyulladás visszaszorítását, bizonyítottan jó hatással van a gyulladásos panaszokra. Alkalmazzuk hosszú távon,
kúraszerűen!

A diszplázia leggyakoribb tünetei:
Észlelhető tünetek, hogy a kutya nehezen áll fel, fáradékony, nehezen megy a lép20
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SEGÍTSÉG A MEGFELELŐ
TÁP KIVÁLASZTÁSÁHOZ
A Best4pets áruházunkat azért hoztuk létre, mert két gyönyörű golden retriever
gazdáiként szeretnénk segíteni mindazoknak, akik egészséges és boldog kutyákat
szeretnének nevelni. Hiszen mi is tehetné boldogabbá a gazdit, mint az, ha a kedvence vidám és energikus? Nekünk a kutyáink családtagnak számítanak, akiknek
mindenből csakis legjobbat szeretnénk megadni. Ezért az áruházunkban található
termékeinket is ez alapján válogattuk össze.
Az általunk forgalmazott Wildborn és PERRO állateledelek gyártása során élelmiszer
minőségű alapanyagokat dolgoznak fel, összetételük pedig a legújabb tudományos
ismeretek figyelembevételével született meg. Termékeink között bármilyen életkorú
kutya számára megtalálod az ideális tápot.
Ha elbizonytalanodtál, vagy nem tudod, mi lenne a legjobb választás a kedvencednek,
és jól jönne egy kis útmutatás, kérd a segítségünket! Fordulj hozzánk bizalommal az
elérhetőségeinken, vagy rendeld meg a termékmintánkat ide kattintva!

Őri-Korompai Eszter

+36 30 697 1676
info@best4pets.hu
www.best4pets.hu
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