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Můj nejlepší přítel

Vyhněte se dětským piškotům i těm, které se nabízejí jako psí piškoty

Potraviny, které jsou pro psy toxické, v žádném případě nepřidávej-

se sníženým obsahem cukru. Na trhu je velký výběr psích pamlsků ze

te do krmení a vychovejte svého psa tak, aby si nebral věci ze stolu, aby

sušeného masa a ryb, sušené vnitřnosti, uši a oháňky a různé druhy

u návštěv a dětí neloudil drobky z čokoládové sušenky, neloupil jídlo

psích sušenek z rýžové mouky s příměsí rozmanitých druhů masa. Jako

z talíře nebo kuchyňské linky a aby v nestřeženém okamžiku nedělal

pamlsky se vám osvědčí i kousky mrkve nebo jablka, pokud jste na tento

nájezdy do tašky s nákupem, kterou jste si na chvíli odložili v předsí-

typ odměn štěňátko zvykali již od začátku. Takové pamlsky nenaruší

ni. Buďte předvídaví a rizikové potraviny ukládejte mimo dosah psa

rovnováhu štěněčí diety a přidají jen velmi málo kalorií.

do zavřených skříněk nebo dobře těsnících nádob. Udělejte maximum
pro to, abyste svého psa chránili. Vy víte, co je pro něj jedovaté, on niko-

Které potraviny jsou nebezpečné?

liv a největší psí labužníci sežerou, na co přijdou, i se staniolem.

Existuje několik potravin, které pes nesmí sníst, protože jsou pro něj
toxické. Patří sem čokoláda, hroznové víno, rozinky, avokádo, čes-

Alkohol

nek a cibule. Toxicitou látek pro domácí zvířata se zabývá Centrum

Již malé množství alkoholu (etanol) může způsobit vážnou into-

pro kontrolu živočišných jedů (Animal Poison Control Center; APCC)

xikaci. Psi zvracejí, ztrácejí koordinaci, jsou dezorientovaní, apatičtí,

ve státě Illinois ve Spojených státech amerických. V Evropě se této pro-

ve vážných případech se dostavuje kóma a zvíře může zemřít.

blematice věnuje například britská Informační služba o veterinárních
jedech (Veterinary Poisons Information Service; VPIS). Centrum APCC

Avokádo

na svých internetových stránkách pravidelně uveřejňuje nové poznatky

Obsahuje látku persin (odvozeno z latinského názvu avokáda Persea

o toxicitě vybraných složek potravy a spravuje AnToxTM databázi, která

americana), která je rozpustná v oleji, je přítomná v plodech, ale také

obsahuje přes půl milionu záznamů o zvířatech a popisuje typy otrav

v listech, semenech a kůře a používá se jako pesticid k hubení hub (fun-

včetně jejich zdrojů. Na základě popsaných klinických příznaků si zvě-

gicid). V obchodech se nejčastěji setkáváme s odrůdou Guatemala, která

rolékaři mohou vyhledat konkrétní případy, rychle identifikovat zdroj

má nejvyšší obsah persinu. Pozření této látky způsobuje u psů zvracení,

otravy a včas zahájit léčbu. Níže uvedený výčet potravin, které jsou pro

průjem a poškození srdečního svalu, které může vést až k selhání srdce.

psy jedovaté, je zpracován podle posledních poznatků publikovaných
organizací APCC. (6) V českém tisku proběhla zpráva o jedovatosti
některých potravin pro psy v článku Průvodce krmením, otisknutém
v časopise Svět psů 9/2008.
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Cibule a česnek
Je paradoxní, že látky, kterých si člověk u česneku a cibule cení pro
jejich antibiotické, protiastmatické, močopudné a protirakovinné účinky,
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