
Żywienie jest jednym z najważniejszych 
czynników wpływających na stan zdro-

wia. Polska literatura weterynaryjna jest 
stosunkowo uboga w publikacje dotyczą-
ce użyteczności warzyw i owoców w ży-
wieniu psów i kotów. Stosowane w spo-
sób rozsądny i przemyślany stanowią one 
bardzo ważną część zdrowej diety. Celem 
artykułu jest opisanie problematyki zwią-
zanej z warzywami i owocami w diecie 
psów i kotów.

Warzywa żółtopomarańczowe 
i zielonolistne

Jednym z najpopularniejszych warzyw 
jest marchew. Badania nad jej użytecz-
nością w żywieniu psów przeprowadzano 
już w latach 30. ubiegłego wieku. Analizu-
jąc stężenia witaminy A w wątrobie i ner-
kach psów, wyższe stwierdzono u osobni-
ków otrzymujących surową marchew niż 
u tych, którym jej nie podawano. Psy ży-
wione przez kilka miesięcy mięsem, ry-
żem i marchwią pozostały zdrowe, a ich 
masa ciała wzrosła lub nie uległa zmianie. 
Zwiększone stężenia witaminy A u psów 
żywionych marchwią wynikają z wysokiej 
zawartości beta-karotenu w  tym warzy-
wie (1). Użyteczność marchwi w żywieniu 
psów potwierdzono kilka lat później, kar-
miąc je gotowanymi ziemniakami, goto-
waną marchwią i odtłuszczonym mlekiem. 
Dieta ta pozwoliła utrzymać w miarę do-
bry stan zdrowia, lecz jej strawność była 
stosunkowo niska. Psy wydalały bowiem 
zwiększone ilości kału, w którym obser-
wowano resztki niestrawionej marchwi 
(2). Warto zwrócić uwagę też na badania 
przeprowadzone na psach, którym do su-
chej karmy podawano 30-procentowy do-
datek granulowanej marchwi. Mieszanina 
ta charakteryzowała się dobrą smakowi-
tością. Wprowadzenie marchwi do daw-
ki pokarmowej spowodowało pogorsze-
nie strawności składników odżywczych 
i zwiększenie wydalania wody z kałem. Do-
prowadziło ponadto do zmian w metabo-
lizmie mikroflory jelitowej, czego efektem 
było niższe pH kału, wyższe stężenie kwa-
su mlekowego i większe wydalanie lotnych 
kwasów tłuszczowych (3).

Wykazano związek między podawa-
niem przez okres jednego roku, co naj-
mniej trzy razy w  tygodniu, warzyw 

żółtopomarańczowych (między innymi 
właśnie marchwi) i zielonolistnych (między 
innymi sałaty i szpinaku), a zmniejszonym 
ryzykiem raka przejściowokomórkowego 
pęcherza moczowego u terierów szkockich, 
które są predysponowane do rozwoju tego 
nowotworu. Istotnego związku nie odno-
towano w przypadku warzyw należących 
do rodziny kapustowatych, takich jak: ka-
pusta, brokuły, kalafior, brukselka i jarmuż 
(4). Mimo pewnych właściwości prozdro-
wotnych, należy uważać na przedstawi cieli 
tej rodziny, do której zaliczają się również 
rzodkiew, rzepa i chrzan. Trzeba podkre-
ślić, że warzywa zielonolistne stanowią bo-
gate źródło chlorofili. Żywiąc psy karmą 
z dodatkiem szpinaku, stwierdzono ogra-
niczone wchłanianie tych związków. Są-
dzi się, że dzięki podwyższonemu stężeniu 
w jelitach mogą wykazywać lokalne dzia-
łanie przeciwnowotworowe (5).

Ziemniaki

Badania nad użytecznością ziemniaków 
w żywieniu psów przeprowadzano już 
w latach 20. ubiegłego wieku. Zauważono 
wówczas, że po ich trawieniu pozostają sto-
sunkowo duże ilości niestrawionych resz-
tek (6, 7). Obecnie wskazuje się na ziem-
niaki jako na składnik diety eliminacyjnej 
stosowanej w alergii pokarmowej (8, 9, 10, 
11). Wskazano też na zasadność stosowa-
nia wyłącznie diety komercyjnej opartej 
na rybie i ziemniakach jako nowych źró-
dłach białka i węglowodanów w żywieniu 
psów poddanych operacyjnemu leczeniu 
przetok okołoodbytowych (12). Ziemnia-
ki są uwzględniane również w dietach do-
mowych dla pacjentów z przewlekłą nie-
wydolnością nerek (13, 14). Część opieku-
nów podaje je swoim psom jako składnik 
normalnej diety (15, 16). Według prac opu-
blikowanych w ostatnich latach ziemniaki 
sprzedawane w polskich sklepach zawierają 
14,5–24,5% suchej masy i 9,3–16,8% skro-
bi (17, 18). Nie bez znaczenia jest fakt, że 
dostarczają one pewne ilości witaminy C. 
Jej stężenie w surowych bulwach wynosi 
6,0–19,5 mg/100 g (17). Zawartość tych 
składników jest wyższa w ziemniakach 
surowych niż w gotowanych, czyli takich, 
które nadają się dla psów (19, 20).

Ziemniaki stanowią jednak źródło 
szkodliwych glikoalkaloidów. W dużych 

ilościach związki te występują w zaziele-
niałych, skiełkowanych bulwach. Warto 
zwrócić uwagę na ich obecność w karmach 
komercyjnych dla psów i kotów, które za-
wierają ziemniaki. W 2010 r. opublikowa-
no wyniki badań nowojorskich autorów, 
którzy analizowali zawartość α-solaniny 
i  α-czakoniny w  pięćdziesięciu dwóch 
tego rodzaju karmach. W dwóch suchych 
karmach dla psów stężenie tych związ-
ków było wyższe niż 100 μg/g (prawie 
120 i 140 μg/g). W pięciu karmach mieści-
ło się między 40 a 70 μg/g. Były to dwie su-
che karmy dla kotów oraz dwie mokre kar-
my dla psów i jedna sucha. W pozostałych 
karmach ich stężenie było niższe. W tym 
samym laboratorium wykryto kiedyś w su-
chej karmie dla psów stężenie wynoszące 
294 μg/g. Analizę przeprowadzono po tym, 
jak u psa, który był nią karmiony, wystąpi-
ły zaburzenia układu pokarmowego. Auto-
rzy podsumowali, że stężenia obserwowa-
ne w części badanych karm mogą niepo-
koić (21). Mając na względzie, że niektóre 
osobniki przez całe życie żywione są wy-
łącznie karmami komercyjnymi, badania 
te nabierają szczególnej wagi i skłaniają do 
stosownych refleksji osoby chcące propa-
gować naukę o żywieniu zwierząt w spo-
sób niekomercyjny.

Pomidory

W literaturze naukowej nie ma zbyt wie-
lu publikacji dotyczących stosowania po-
midorów w żywieniu psów i kotów. Nie-
mniej już kilkadziesiąt lat temu zwrócono 
uwagę na ich stosunkowo niską strawność 
(6). W  jednej z prac z początku lat 40. 
ubiegłego wieku autor pisze o podawaniu 
psom pomidorów i soku pomidorowego ze 
względu na obecność prowitaminy A i wi-
taminy C (2). Pomidor to warzywo, którego 
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częścią jadalną są owoce. Dojrzałe owoce 
pomidora i produkty z nich uzyskiwane 
stanowią źródło likopenu; 100 g pomidora 
może dostarczać ponad 1,4 mg tego związ-
ku (22, 23). Średnie jego stężenie w wy-
tłokach może przekraczać 20 mg/100 g, 
a w koncentracie 60 mg/100 g (24). Prze-
twarzanie i przechowywanie przetworów 
pomidorowych może spowodować czę-
ściową utratę zawartego w nich likopenu 
(25, 26). Trzeba pamiętać, że niedojrzałe 
pomidory nie nadają się do stosowania, 
co wynika z obecności szkodliwych alka-
loidów (27). Warto też zwrócić uwagę na 
pracę, w której opisano objawy zespołu 
alergii jamy ustnej po podaniu świeżego 
pomidora psu uczulonemu na kryptome-
rię japońską (Cryptomeria japonica). Było 
to efektem reakcji krzyżowej (28).

Warzywa strączkowe

W żywieniu psów zwrócono uwagę rów-
nież na warzywa strączkowe. W  latach 
60. ubiegłego wieku przeprowadzono ba-
dania, w których przez dwa lata, począw-
szy od mniej więcej trzeciego miesiąca ży-
cia, psy otrzymywały dawkę pokarmową, 
w której gotowana fasola stanowiła 35% 
s.m. Zauważono jak dużą ilość pokarmu 
musiały one pobierać, aby zaspokoić po-
trzeby energetyczne. W okresie wzrostu 
codziennie pobierały taką ilość pokarmu, 
która stanowiła około 20% ich masy ciała. 
Po zakończeniu wzrostu wartość ta uległa 
nieznacznemu obniżeniu. Konieczność po-
bierania tak dużych ilości pokarmu wynika-
ła z wysokiej zawartości wody (29). Trzeba 
podkreślić, że nadmiar warzyw strączko-
wych w diecie może spowodować zabu-
rzenia żołądkowo-jelitowe.

W ostatnich latach rośliny strączko-
we wzbudzają zainteresowanie w produk-
cji karm komercyjnych dla psów. Stwier-
dzono, że suche nasiona fasoli mogą być 
jednym z głównych ich komponentów. 
Żywiąc psy karmą zawierającą 25% tego 
składnika, nie odnotowano pogorszonej 
strawności ani smakowitości. Nie wpły-
nął on negatywnie również na konsysten-
cję kału ani nie zadziałał wzdymająco. 
Wyniki badań krwi i moczu pozostały 
bez zmian (30). Także groch i soczewica 
mogą wchodzić w skład ekstrudowanych 
karm dla psów. Biorąc pod uwagę smako-
witość, psy akceptują karmy, w których 
zawartość grochu dochodzi do 50% (31). 
Dodatek w ilości 15% dawki pokarmowej 
może zwiększyć jej pobranie (32). Jakkol-
wiek psy wydają się preferować tradycyjne 
karmy klasy Premium, zamiast tych z do-
datkiem grochu. Zauważono również, że 
25-procentowy udział grochu nie pogar-
sza konsystencji kału (31). Co prawda, 
groch i soczewica są gorzej trawione niż 
inne komponenty roślinne, takie jak ryż, 

kukurydza i  jęczmień. Mogą jednak ko-
rzystnie oddziaływać na gospodarkę wę-
glowodanową (33, 34).

Owoce

Już w  latach 20. ubiegłego wieku wyko-
nywano badania nad użytecznością owo-
ców w żywieniu psów. Stwierdzono wów-
czas niską strawność bananów, która nieco 
wzrosła po ich upieczeniu (6, 7). Stosowa-
nie bananów można rozważyć w przypad-
ku psów (35). Generalnie jednak nie są one 
akceptowane przez koty, które mogą na-
wet odczuwać awersję do tych owoców. 
Niemniej, skłaniając w sposób doświad-
czalny matki do jedzenia bananów, moż-
na sprawić, że ich potomstwo będzie je 
wybierało zamiast mięsa. Wykazano to 
w badaniach, których celem było okre-
ślenie wpływu matki na preferencje ży-
wieniowe kociąt (36). Kilkadziesiąt lat 
temu przeprowadzono szereg badań nad 
wpływem różnych pokarmów na syntezę 
hemoglobiny u psów z niedokrwistością. 
Zauważono wówczas korzystny wpływ 
gotowanych moreli, brzoskwiń i  suszo-
nych śliwek (37). W badaniach wykona-
nych już w obecnym wieku stwierdzono, 
że podawanie psom zaprzęgowym boró-
wek amerykańskich w ilości 2% dziennej 
dawki pokarmowej poprawia status anty-
oksydacyjny po wysiłku fizycznym. Suge-
ruje to, że mogą być one lepiej chronio-
ne przed uszkodzeniami oksydacyjny-
mi niż osobniki, które nie otrzymują tych 
owoców (38). Wskazuje się na pozytywny 
wpływ karmy zawierającej rybę oraz doda-
tek ananasa i żeń-szenia na stan zdrowia 
uszu u psów. Może to wynikać z obecno-
ści związków o właściwościach przeciw-
zapalnych. Ryby zawierają bowiem kwa-
sy tłuszczowe rodziny n-3, natomiast ana-
nas jest bogatym źródłem antyoksydantów 
(39). Wykazano korzystny wpływ prepara-
tu otrzymanego z owoców aktinidii ostro-
listnej (Actinidia arguta) na przebieg le-
czenia atopowego zapalenia skóry u psów 
(40). Flawonoidy cytrusowe mogą znaleźć 
zastosowanie w dietoterapii nadwagi i oty-
łości (41, 42, 43). Sugeruje się, że związ-
ki polifenolowe zawarte w owocach gra-
natu mogą być użyteczne w dietoterapii 
nowotworów gruczołu sutkowego kotek, 
wykazujących podobieństwo do wystę-
pującego u kobiet estrogenoniezależnego 
raka gruczołu piersiowego (44). Wskazu-
je się na korzystne oddziaływanie prepa-
ratów zawierających wyciąg z żurawiny 
na stan zdrowia dróg moczowych (45). 
Z kolei preparaty zawierające mieszaninę 
składników oleju z awokado i oleju sojo-
wego mogą pozytywnie wpływać na sta-
wy (46, 47). Preparaty wytwarzane z grejp-
frutów zmieniają farmakokinetykę niektó-
rych leków (48, 49).

Produkty uboczne  
przemysłu owocowo-warzywnego 
oraz susze warzywne i owocowe

Część prac dotyczy użyteczności pro-
duktów ubocznych przemysłu owocowo-
-warzywnego jako składników gotowych 
karm. Ich wykorzystywanie jest podyk-
towane nie tylko względami ekonomicz-
nymi i potrzebą zagospodarowania pro-
duktów odpadowych, ale również obecno-
ścią związków ważnych z żywieniowego 
punktu widzenia. Stanowiąc bogate źró-
dło błonnika, oddziałują na funkcjonowa-
nie przewodu pokarmowego (50). Warto 
zwrócić uwagę na badania przeprowa-
dzone z użyciem karmy z dodatkiem tego 
rodzaju produktów (wytłoków i pulpy), 
szpinaku i granulowanej marchwi, a tak-
że kwasu askorbinowego, alfa-tokofero-
lu, kwasu alfa-liponowego i L-karnityny. 
Stwierdzono, że długotrwałe jej stoso-
wanie może zahamować pogarszanie się 
funkcji poznawczych u  starszych psów. 
Uwzględnienie w tej karmie komponen-
tów owocowych i warzywnych wynikało 
z obecności w nich flawonoidów, karote-
noidów i  innych związków o właściwo-
ściach antyoksydacyjnych (51, 52). Wy-
kazano ponadto, że wprowadzenie tych 
komponentów do dawki pokarmowej po-
woduje znacznie większy wzrost stężenia 
witaminy C w surowicy krwi psów niż za-
stosowanie syntetycznej witaminy. Może 
to być spowodowane obecnością różnych 
antyoksydantów (53). Należy jednak pa-
miętać, że te produkty uboczne powsta-
ją w wyniku wytwarzania soków, są więc 
pozbawione składników, które do nich 
przechodzą. Także w produkcji suszów 
warzywnych i owocowych zachodzą stra-
ty prozdrowotnych składników odżyw-
czych. Ich stopień w dużej mierze zależy 
od sposobu suszenia. Gawałek (54) poda-
je, że straty beta-karotenu na skutek su-
szenia marchwi wynoszą od 27 do 75% 
(54). Nowacka i wsp. (55) nie stwierdzi-
li utraty karotenoidów podczas suszenia, 
znaczne obniżenie ich stężenia nastąpiło 
jednak w czasie przechowywania suszów. 
Po dwudziestu tygodniach zawartość karo-
tenoidów zmniejszyła się aż o kilkadziesiąt 
procent (55). W innych badaniach stężenie 
kwasu L-askorbinowego w suszach jabł-
kowych wahało się od 25,1 do 54,6 mg/kg 
s.m., a w świeżych jabłkach, z których te 
susze otrzymano, wynosiło aż 765,8 mg/
kg s.m. (56). Także w czasie przechowy-
wania suszy jabłkowych dochodzi do po-
garszania się wartości odżywczych. Obja-
wia się to między innymi obniżaniem się 
aktywności przeciwrodnikowej i zawarto-
ści polifenoli (57). Warzywa i owoce naj-
rozsądniej więc kupować świeże, a tylko 
w razie potrzeby w postaci przetworzo-
nej w sposób przemysłowy.
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Podsumowanie

Zagadnienia związane ze stosowaniem 
warzyw i owoców były poruszane rów-
nież w  innych artykułach, które ukaza-
ły się w polskich czasopismach wetery-
naryjnych. Warto zwrócić uwagę na pra-
cę Zarzyńskiej (58), która uświadamia, 
jak różne warzywa i owoce można brać 
pod uwagę, układając dawkę pokarmową 
dla psa. W drugiej części artykułu zosta-
ną opisane warzywa i owoce potencjal-
nie szkodliwe dla psów i kotów. Zostaną 
też przedstawione podstawowe zalece-
nia żywieniowe.
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