10 основни грешки при храненето на кучета
Специалистите диетолози и ветеринарните лекари отдавна и успешно решават
проблемите с храненето на домашните животни. Разработени са специални храни с
витамини и други много полезни компоненти, необходими на нашите четирикраки
приятели. Всички основни въпроси в тази област вече отдавна са научно обосновани
и изпробвани на практика. И въпреки това грешим при храненето не само на
кученцата, но и на възрастните кучета.
1. НАШИТЕ ГРЕШКИ – ТЯХНАТА БОЛНАВОСТ
Преди всичко нашите грешки са предизвикани от незнанието ни за потребностите в
храненето и нормата на дневния рацион за нормалното развитие на животното, а
също така неспазване режима на хранене и като правило прехранването на кучето.
Главното и най-страшно зло, което ние правим от душевна доброта, това е
храненето на кучетата с продукти, които считаме за себе си, хората за вкусни.
Даваме и захар, и сол повече отколкото е необходимо, дори салами и колбаси.
А нужно ли е това на кучето?
Ако сте решили да погубите своето кученце, то повярвайте, вие сте на правилен път.
А най-вредното за кученцето са костите. На малкото кученце не трябва да се дават
кости до тогава, докато не се сформира зъбната система.
2. ФИЗИЧЕСКИТЕ НАТОВАРВАНИЯ И РАЦИОН НА ХРАНЕНЕ. СИТ ИЛИ ГЛАДЕН?
Най-основното правило, което трябва да знае собственика на кучето – дневната
норма на хранене се намира в пряка зависимост от количеството физически
натоварвания, които кучето е направило за това време.
При повишени натоварвания обема на храната се увеличава малко, при понижени
(кучето повече почива или спи и по-малко се разхожда) – малко се намалява в
сравнение с обичайния дневен рацион.
Основен показател за правилното хранене е нормалната охраненост на кучето при
добре развита мускулатура. Ако вашият любимец е здрав и не му е присъща
повишена активност към ядене (лакомия), което се среща доста рядко, то той
спокойно се отдалечава от празната купа. Ако все пак кучето продължава да
облизва (“гони”) купата (може дори да ви я примъкне), означава, че не му е
стигнала храната. Вие винаги е необходимо да помните:
1. Възрастните кучета се хранят 2 пъти на ден: сутрин и вечер.
2. Купата се прибира след 10-15 минути от началото на храненето независимо от
това дали е изпразнена или пълна.
3. Прясна питейна вода трябва да има непрекъснато, особено при хранене със суха
храна.
3. СЛАБО ИЛИ ДЕБЕЛО?
Ако вашето куче слабее, то след съвет с ветеринарен лекар за здравословното му
състояние е необходимо общия обем на храната малко да се увеличи.
Нормалната охраненост на кучетата се проверява по следния начин. На това място,
където започва крупата на кучето, прешлените трябва свободно да се напипват, но
зрително да не се виждат. В противен случай при кучето се появява излишна
тлъстина. Затлъстяването води до нарушаване на работата на сърцето и до
съкращаване живота на вашия любимец. Запомнете: ние и само ние или
удължаваме, или съкращаваме техния живот.
Посъветвайте се с кинолози и ако вашето куче е здраво, но е малко подвижно –
разхождайте го повече. Кучетата не напразно ни извеждат на разходка. Погледнете
как те бягат и играят! И фигура пазят и гимнастика правят, а ние?
4. МИНЕРАЛНИ ВЕЩЕСТВА И МИНЕРАЛНИ ДОБАВКИ. ЗА КАКВО СА НУЖНИ?
Минералните вещества са жизнено необходими за кученцата и за възрастните
кучета.
Костното брашно, калция, фитина, глицерофосфата, минералните добавки,
включващи в себе си всички необходими компоненти, играят важна роля във

формирането на костите на кученцето. Необходимо е да знаете и помните, че за
всяка порода количеството на минералните добавки трябва да бъде различно. Найдобре се обърнете за съвет към някой клуб, към ръководителя на секцията за вашата
порода.
Предозирането с минерални добавки при кученцата може да предизвика чупливост
на костите, което вероятно ще се изрази в счупване на лапите. При възрастните
кучета излишъка на минерални добавки се изхвърля от организма.
5. СУРОВИ ПРОДУКТИ ЗА ХРАНЕНЕ. ДА ВАРИМ ИЛИ ДА НЕ ВАРИМ?
Кучето трябва да получава в суров вид месо, зеленчуци (най-добре зеленчукови
салати), херкулес (овесени ядки), морска или океанска риба. Речната риба може да
се свари. Херкулес (овесените ядки) е най-добре да се накиснат (но да не се варят!)
или да се дават сухи.
Ако се страхувате, че кучето ще се зарази с различни микроорганизми, то попарете с
кипяща вода или подръжте в нея за 2-3 минути парчето месо, преди да го разрежете
на късчета. Никога не давайте на кучето цяло парче месо! С месо кучето трябва да
се храни само вечер.
Възрастното куче до 5 години е желателно 1 път на ден да получава малък кокал
(освен овнешки), хрущял или ребро. Прехранването с кости предизвиква стомашни
разстройства. Категорично изключете птичите кости! При диетично хранене е добре
да давате сварено птиче месо.
Към зеленчуковите салати обезателно се добавя малко растително масло или
сметана (само не и майонеза) за по-добра усвояемост на съдържащите се в тях
“живи” витамини. В салатите е желателно да се добавят плодове, измити листа от
коприва и глухарчета (радика).
6. НЕПОНОСИМИ ПРОДУКТИ
Съществуват цял куп продукти, които въобще не трябва да се дават на кучето.
1. Всевъзможните сладости: пасти, торти, бучки захар и т.н. предизвикват
слъзотечение или нагнояване на очите, при това може да се наруши и нормалната
работа на черния дроб.
2. Голямото количество сол е отрова за кучетата (както и за нас самите). Затова е
нужно храната да се посолява минимално.
3. Всякакви пикантни, ароматни вещества, подправки, дори съдържащите се в
обикновените сладкиши, могат да станат причина за загуба на обонянието, особено
при ловните и служебни кучета.
4. Категорично не трябва да се дават овнешко и свинско, отчитайки, че в суров вид
свинското най-често съдържа вируса на кучешката чума (чума на плътоядните Pestis canum). Тези два вида месо предизвикват стомашно разстройство. Те са
твърде тежки за черния дроб на кучетата.
5. Не трябва да се дават бобови, зърнени в суров вид, освен херкулес (овесени
ядки). Кучетата обичат сурови картофи, повярвайте: 1 картоф на ден-два няма да
навреди.
6. Възникват проблеми и с млякото. Възприемчивостта на кучетата към млечната
захар (лактоза) е твърде ограничена. Мляко може да се дава на кученца до 4месечна възраст.
Кисело-млечните продукти: кисело мляко, кефир (освен плодов), извара и сирене се
усвояват добре от кучешкия организъм.
7. ДА ХРАНИМ ЛИ С ОСТАТЪЦИ ОТ ТРАПЕЗАТА?
Най-разпространената грешка! Още когато се появи във вашия дом кученцето, то
трябва обезателно да разбере, че от масата на стопанина няма нищо да му се дава и
трябва да яде само от своята купичка. Кучето-просяк през цялото време седи до
масата и ви гледа с такива очи, че залъкът ви засяда на гърлото. А когато в къщи
има гости... Обезателно ще се намери добра душа и ще даде нещо вкусно, според
своето човешко разбиране.
Ето и решавайте, заслужава ли си да учите кученцето да крънка. Правилно и
своевременно го хранете – това е най-главното.

8. КОЛКО ПЪТИ НА ДЕН СЕ ХРАНИ КУЧЕТО?
Кученцата ядат доста често. Веднага след раждането, слепи и безпомощни, те се
бутат към корема на майка си, търсейки скъпоценната цицка с коластра. До два
месеца кученцата се хранят 5-6 пъти на ден, от два до четири месеца – 4 пъти, от
четири до седем месеца, както и младите кучета – 3-4 пъти. Възрастните кучета се
хранят 2 пъти на ден – сутрин и вечер, а в голяма жега – и по 1 път, старите кучета
– 2-3 пъти на ден.
Понякога кучетата могат да се откажат от хранене през целия ден. Ако сте убедени,
че вашият любимец е здрав, то не е нужно да се паникьосвате. Просто вашият пес си
е направил разтоварващ ден! И е прав...
9. РЯЗКА СМЯНА НА ХРАНИТЕ
Преди да преминете от една храна на друга, помислете: нужно ли е това на вашето
куче. Ако все пак сте решили, че смяна на храната е нужна, то се посъветвайте с
вашият кинолог. Той ще ви подскаже, каква храна да изберете и ще ви помогне да
контролирате безболезнения преход от един вид на друг.
При употреба на сухи готови храни е необходимо строго да спазвате препоръките на
фирмата производител, за да не се предизвика нарушение на храносмилането на
кучето. Особено вниматели трябва да бъдат първите 5-7 дни. Към такива храни не
трябва да се добавят никакви други продукти: те вече съдържат всичко необходимо
за пълноценното хранене на вашето куче. Запомнете, че е важно да не се прехранва
кучето, особено в първите дни от даването на новата храна.
Винаги следете за това, вашето куче да има на разположение прясна питейна вода.
Кучето трябва да пие на воля!
10. НЕЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДОБАВКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПАРАТИ
При използването на специални балансирани храни няма никаква необходимост да
се добавят минерални добавки или витамини. Те не способстват за подобряване на
здравословното състояние на кучето. Още повече, предозирането с витамини може
да доведе до тежки последствия, а вашите добри намерения да се обърнат в
трагедия.
Моля, не експериментирайте върху вашият любимец!
Вие винаги можете да се обърнете към ветеринарен лекар за съвет или в който и да
е киноложки клуб. Бъдете внимателни към нормата и режима на хранене на своите
кучета, към тяхното самочувствие. Не мързелувайте да се посъветвате със
специалисти. Научете се да разбирате своето куче. Тогава вашият любимец ще бъде
здрав и щастлив.
Желаем ви успех!

