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Wartość odżywoza karmy dla psów w postaci batonów
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ffuttitional ualue of dog food in the fom of bats

Summary

Dog food is usually produced by acknowledged companies. It has an appropriately balanced composition,
adjusted to the animal's needs. During the last few years dog food in the form of bars packaged in polyamide
wrappers has appeared on the Polish market. It is produced in small meat processing plants as a sideline,
utilizing raw materials of an inferior quality. On account of its availability and low cost it is quite popular
among dog owners.

The purpose of the investigation was to determine the nutritional value of dog food in the form of bars
packaged in polyamide wrappers and produced in sma|l meat processing plants. The investigations }vere
conducted on ó0 samples of dog food from six various small plants. The following were determined: basic
composition (total protein, fat, water, ash and carbohydrate), essential amino acid content with the limiting
amino acid determined, energy value and minerals (Ca, Ę Mn, Zn,Se, Cu, Pb, Cd). The obtained results were
compared with the nutritional standards of the National Research Council (NRC) lbr dogs. It has been dem-
onstrated that the composition of the dog food was characterized by a high degree of variability, indicating the
random nature of the raw material's selection. Significant differences occurred in the basic composition in all
the investigated samples: both between individual plants and in particular products from a single plant. The
protein wzs 26-34 Yo of dry matter basis and in all types of investigated foods surpassed the NRC recommen-
dations. The portion of fat was especially high (31-53 7o d.m), which significantly influenced the energy value
of the food (487-605 kcal in 7o d.m)o which markedly surpasses NRC recommendations. The greatest variabil-
ity concerned carbohydrate content (4-39 '% d.m), that in the lbrm of barley, rice and pasta supplemented the
raw material used to produce the dog food. However, essential amino acid content was higher than the re-
quirements set by NRC. The limiting amino acid was isoleucine A significant deficiency of calcium and phos-
phorus was confirmed. The mutual relationship of both elements was unbalanced, since the phosphorus level
was several times higher than the calcium content. The manganese and iron levels were highero while copper
and zinc levels lower than the requirements for these elements according to the NRC. In none of the examined
samples wa§ any presence of cadmium, lead or selenium detected. On account of the high protein and fat level,
as well as the deficiency of minerals, the examined dog food should not be recommended for feeding dogs who
move too little, are young or growing, pregnant or feeding bitches as well as animals with sick livers, dietary
tract and diabetes. On the other hand, it can be part of the diet for dogs that lead active lifestyles.

Keywords: dogs, nutrition

Do prawidłowego rozwoju i utrzymania zdrowia
zw terząt potrzebna j est odpowiednio zbilansowana
pasza, zawierająca składniki energeĘczne i budulco-
w e, Z ap otrz eb ow ani e ener gety c zne zw ier zęcta zależy
od jego masy (zapotrzebowanie bytowe) oraz wysiłku
(zap otr zebow ani e pro dukcyj n e) . Z ap otr zeb ow an i e
bytowe psów zmniejsza się wraz zę wzrostem masy
zw ieruęcta. S rednie dzi enne zap otr zeb owani e bytowe
psa o masie Zkg (bardzo maĘ) wynosi przykładowo
490 kJl kg m.c., zaś psa o masie 50 kg (duży) 205,3
kJ/ kg m.c. Stąd tez skład dawki pokarmowej dla psow
powinien być ustalany indywidualnie, w zależności od
rasy, masy ciała, stanu ftzjologtcznego i wieku zwie-
rzęcia (3, 5, 6,9, 11).

W sprzedaży znajduje się wiele rodzajów karmy
przęznaczonej dla psów i kotów. Występuje ona w róz-
nych postaciach: jako sucha granulowana, półwilgot-
na w postaci batonów w osłonkach poliamidowych i
puszkach oraz wilgotna w opakowaniach metalowych.
Większość karmy znajdującej się na rynku produko-
wana jest przęzuznane firmy, spełniające wymagania
weterynaryjne i warunki produkcji wymienione w roz-
porządzeniu ministra rolnictwa i gospodarki żywno-
ściowej z I7.03.1999 r. (26). Jest to karma o znanym i
odpowiednio dostosowanym do potrzeb zwierzęcia
składzie. Karmę dla psów produkuje także szereg za-
kładów w1Ąw ar zający ch żyvno ść dla ludzi. S ą to głów-
nie małe prywatne przetwórnie, które ten rodzaj pro-



dukcji traktująjako dziaŁalność uboczną. Gotowy pro-
dukt sprzedawany jest zazwyczaj niejako karma dla
psów, lecz pod innąnazwa handlową np. kaszanka
jęczmienna krwista lub kaszanka populama. Skład ta-
kiej karmy zależy od surowca, jakim w danej chwili
dysponuje zakład. Są to z reguły konfiskaty przęzna-
czonę pTzęz Inspekcję Weterynaryjną na karmę dla
zwierząt (przekrwione części tuszy, narządów we-
wnętrznych, łój wołowy), podroby, skórki wieprzowe,
mięso kl. II i III, krew, czasami kości oraz węglowo-
dany w postaci różnego rodzaju kasz lub makaronu.
Przykładem takiej karmy są batony w osłonkach po-
liamidowych. Cieszą się one dlżym powodzeniem
wśród właścicieli zwl,erzątzewzględu na niskącenę i
powszechną dostępność.

Celem badań było określenie wartości odżyłvczej
karmy dla psów produkowanej w postaci batonów pa-
kowanych w osłonki poliamidowe.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono na 60 próbkach kanny pocho-
dzapej z sześciu różnych małych, prywatnych przetwórni
mięsnych produkujapych żywność dla ludzi (po 10 próbek
z l<ażdego zal<ładu). Losowo wybrane batony pobierano z
sieci handlu detalicznego.

Wykonano llastepujące oznaczenia:
składniki podstawowe - zawaftość białka ogólncgo met,

Kjeldahla wg PN (l9'), tłuszczu met. Sorleta rł,g PN-lSO
(21), wody met. suszenia w temp, l05'C do stałej masy
( l 8), popiołu wg PN (.20), zawartość węglowodanórł, wyli-
czono jako róznicę pomiędzy sumą pozostałych składni-
ków suchej masy próbki a suchą masą kamy przyjętą za
100 %,

zawartość aminokwasów egzogennych z określeniem
aminokwasu o graniczaj ape go ; j ako w zorzec przyj ęto skład
ami nokwasowy białka j aj a klrzego (22'),

wartość cncrgctyczną wyliczając warlość cncrgii me-
tabolicznej na podstawie składLr chemicznego wg National
Rescarch Council (NRC) (7),

zaw aft o ść fosforu metodą ko I orymetryczną wanado-
molibdenianową wg Marczenko (1 6),

zawaftość Ca, Mn, Zn iF e,przy pomocy spektrometru
absorpcji atomowej AAS 880Z (Varian) z atomizacjąw
płomieniu (4),

- zawaftość Cu, Pb, Cd i Se przy pomocy spektrometru
absorpcji atomowej AAS 220Z (Varian) z systemem ku-
wety grafitowej (4, 25).

Poziom aminokwasów egzogennych oraz fosforu określo-
no jedynie dla karmy pochodzącej z dwóch zakładóW nie
różniącej się istotnie pod względem składu podstawowe-
go,

Materiał do oznaczania pierwiastków przygotowano
poprzez odwazenie rozdrobnionej masy próbki, dodanie
mieszaniny spektralnie czystego kwasu azotowego i nad-
tlenku wodotu i minera]izowanie na mokro w mineraliza-
torze mikrofalowym Maxidigest 3,6 (Prolabo) (I4, I1).
Uzyskane mineralizaty przenoszono do kolbek miarowych
i uzupełniano woda redestylowaną.

Wyniki oznaczeń poddan o an alizi ę statystyc znej testem
T Tukeya i porównano do zalecanych minimalnych pozio-
mów składników pokarmowych dla psów ustalonych przez
Association of American Feed Control Officials (AAFCO),
a takze norm żywieniowych ustalonych przez National
Research Council (NRC).

Wyniki iomówienie
Zaw artośc podstawowych składników odżyłv czy ch

karmy dla psów podano w tab.1. Stwierdzono istotne,
ale odmienne różnice w zawartości wszystkich bada-
nych składników, w za7ężności od zakładu produkcyj-
nego. Różnice te wskazują na dowolność w ilości
składników używanych do produkcj i karmy w p oszazę-
gólnych zakładach. S zcze golnym te go pr zykŁadem
może być katma nr I, która w porównaniu do pozosta-
Ęch zawterała najmniej węglowodanów, a najwięcej
popiołu, co związane było z obecnością kości w jej
składzie. Zkolei w karmie nr VI najmniej było tŁusz-
czu, natomiast najwięcej węglowodanów i wody, co
wynikało ze stosunkowo dużego udziału klwi.

Porównanie poziomu białka ogólnego i thuszczu w
badanej karmie do zaleceń NRC wykazało, ze we
wszy stkich zakładach produkcyj n y ch zaw arto ś ć obu

Tab. 1. Skład podstarvowy (7o s.m) oraz wartość energetyczna (kcal E. M.)j 1\ za]eżności od zakładu produkcyjnego i rv po-
równaniu do wzorca (i + s, V %; n : 10)

lakład

I

ll

lll

lV

V

Vl

za lece n ia

NRc
22,0 55

557

572

577

605

575

487

400

Objaśnienie: a, b, c - średnie oznaczol7ę róznymi literami różnią się istotnie przy p < 0,05



Tab.2. Poziom aminokłvasów egzogenn.vch w wybranych próbkach karm1,(% s.m)

Arg in ina

H istydyna

lzole ucyna

Le ucyna

Lizyna

Metionina + cystyna

Fenyloalanina + lyrozyna

Treonina

Walina

Aminokwas ograniczający

0,88

0,63

0 ,60

1,46

0,97

0,89

1,23

0,88

0,81

lle

1,33

1,42

0,83

3,36

1 ,63

1,42

1,74

1,38

1,68

lle

0,50

0,1 8

0,36

0,58

0,51

0,39

0,72

0,47

0,39

składników pr zekr aczaŁa te zalecenia. Szcze gó lni e
wysoki był udział tŁuszczu. Wysoka zaw artośc tłusz-
czu wpływała istotnie na wartość energeĘcznąkarmy,
która przewyższała zapotrzebowanie na energię zale-
canąprzez NRC w żywieniu psów. Psy są zdolne do
trawienia i przyswajania diet zawierających wysoki po-
ziom tłuszczu (23),jednak dostarczenie tego składnika
w większej ilości niż może strawic przewod pokarmo-
wy, a organizm przyswoić skutkuje tłusĘmi stolcami i
biegunką. Dietę wysokotłuszczową cechuje dobra sma-
kowito ść, a także wysoka zaw artośc energi i metabolicz-
nej, dlatego konsekwencją żywienia zwierząt tego ro-
dzaju karmąbywa otyłość. Wysoka zawartośc białka w
karmie, zwłaszcza przy jednostronnym żyrvieniu, po-
głębia natomiast przewlekłe schorzenia nerek (15).

S kładniki em, który c e chował s ię naj wi ęk szą zmien-
nością byĘ węglowodany. Zmiennoś c ta dotyczyła nie
tylko poszczególnych zakładow, aletakże kazdej pro-
dukcji w danym zakładzie. Wskazują na to wysokie
wartości współczynników zmienności. Zródłem wę-
glowodanów w badanej karmie byĘ kasze, ryż i ma-
karon, Ilość ich w karmie zalężała od dostępności dla
producenta pozostaĘch składników. IJ dział węglowo-
danów w suchej karmie przemysłowej dla psów wy-
nosi od 30-60 oń, zaś w wilgotnej puszkowanej od 0-
30 % (cyt.6). Badana katma zawieraŁa natomiast od
3,99 do 38,86 % węglowodanów w zależności odza-
kładu produkcyjnego, Psy nie wymagająfużej ilości
węglowodanów w diecie, jednak pewna ich ilość jest
niezbędna do prawidłowego przebiegu ciĘy i laktacji
u suk (24). Nie bez znaczenia jest równiez źródło wę-
glowodanów. Naj b ardziej pożądany j est biaĘ ry ż, ktory
jest łatwo strawny i nie zawiera glutenu, głównego
czynnika uczulającego. Dlatego też w dietach dla psów
nie są zalecane duże ilości węglowodanow z takich
źródeł jakpszenica, jęczmień i owies, które sąbogate
w ten składnik (10).
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Zawartośc wody w badanej kar-
mie stanowiła od 50-60 0ń, co jest
wartością dwukrotnie wy ższąniż w
porównywalnych karmach produ-
kowanych na przykład w Wielkiej
Brytanii (cyt. 7). Wymagania psow
dotyczące zewnąIrzustroj owej
wody wyrażone w mililitrach, są
równe dwukrotnemu lub trzykrotne-
mu pobraniu suchej masy pokarmu
l*ry r ażonej w gramach . Dla pr zykła-
du pies, ktory zjada 260 g s.m po-
karmu dziennie, winien otrzymac
750 ml wody (cyt. 6). Pod wzglę-
dem żyrvieniowym zawartośc wody
w karmie nie odgrywa większej roli,
gdyż jej niedobór w diecie jestuzu-
pełniany przez pobieranie świeżej
wody, Obecność wody w karmie
wpływa głównie na jej atrakcyjność
dla zw ier zęcia. Zb5Ą duża j ej zaw aT -

tość moze jednak ograniczac trwałośc karmy oraz jej
pobranie.

O wartości żywieniowej każdego pokarmu decydu-
je jednak nie tyle ilość lecz jakość białka. Jakość tę
określająaminokwasy egzogenne i ich wzajemne pTo-
porcj e ilościowe, Aminokwas egzogenny znajdujący
się w białku w najmniejszej ilości nazywany jest ami-
nokwasem ograniczającym, gdyż uniemozliwia pełne
przyswojenie innych aminokwasów z pokarmu. Ami-
nokwasami ogranlczającymi białka karmy dla psów
sąnajczęściej metionina, tryptofan ilizyna. W niekto-
rychrodzajach karmy dla psów mogąto być także ar-
ginina i izoleucyna (cyt, 6).

Analtza składu aminokwasowego białek badanej
karmy (tab .2.) wykazała, że zaw artośc aminokwasow
egzogennych kształtowała się korzystnie w porówna-
niu z ich zapotrzebowaniem ustalonym przez NRC.
Wynikało to z duzego udziah.rbiałkanvterzęcego w ba-
danej karmi e. Aminokwas em o gr aniczaj ący m okaza-
ła się izoleucyna. Deficyt tego aminokwasu wynikał z
udziału w składzie badanej karmy duzego dodatku
surowców zaw ier ających krew. Izoleucyna j e st bowiem
głównym aminokwa s em o granic zaj ący m przy swaj a-
nie białek osocza i krwinek (1).

Spośród aminokwasów egzogennych szczegolne
znaczęnie w zywieniu psów we wszystkich fazach
ży cia ma arginina i histydyna (3, 1 1 ). Dobrym źrodłem
argininy jest soja i produkty z jej udziałem. Bogate
w histydynę są surowce wieprzowe. Produkty zbożo-
we, soj owe i drobiowe zaw ter aj ąjej natomiast niewi el e
(cyt. 6). W białku badanej karmy poziom obu tych
aminokwasów był wysoki i przekaczał ustalone za-
potrzebowanie.

Zawartośc pierwiastków w badanej karmie podano
w tab.3. Sredni poziom pierwiastków w karmie po-
cho dząc ej z r ożny ch zakładow produkcyj nych był p o -

dobny. Istotne rożnice wystąpiĘ między niektórymi
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Tab.3.Zawartośćpierwiastkóww1O0gsuchejmasykarmywzależnościodzakładuprodukcyjnegoG+s,V7o;n:10)

V

Vl

zalecenia
NBc

28,60a l20,88 l73,0
(0,10-72,6)-

0,14b | 0,14 |10g,3
(0,05-0,55)

0,07b o,os I sl,e

(0,05-0,1 3 )

0,05b o,ot ]so,o
(0,03-0,07)

4,25h 6,22 146,3

(0,08-20,28)

o,ozn Io,ol 16,7

(0,05-0,09)

0,44a l0,55 l 126,1

(0,06-1,49)

o,se.Io,eo| 52,2

(0,1 2-0 ,95 )

1,28a 0,28 22,0

(0,96-1,92)

0,83a 0,73

(0,08-2,20)

,|,2Ąa 
I 

,|.14

(0,21-3,40)

z,oen | 1,1s | 14,5

(6,72-10,28|

0,5

9,98a 3,98 l39,9
(2,61-16,38)

4,lga 3,30 | 69,7

(1,02-12,75l,

13,30a 
I 
ze,os I lzs,l

(3,42-78,42)

4,08a | 4,29 
| 

105,1

(1,07-15,18)

7,13aIs,es]ł1,o
(3,48-1 3,55)

8,91a 2,64 2g,7

(6,49-15,57)

fi,g7a ) 4,71 39,3

(7 ,42-20,51|

8,02a s,n | łs,z

(2,82-12,01)

26,20h s,ze I es,ł

(17,43-48,39)

28,13b 
I 
ll,el 

] 
łz,o

(1 5,1 9-49,40 )

15,39a | 5,25 34,1

(10,54-22,35)

28,20b | 3,91 13,8

(23,31-36,62)

0,09a 0,02 |26,0

(0,05-0,12)

0,18ab o,oz 
| 
łl,e

(0,06-030 )

0,20ab 
| 
0,0s 38,6

(0,10-0,32)

0,16aIo,1lIoo,z

(0,07-0,44)

o,ałn 
I 
o,zl|n,s

(0,06-0,88)

0,35b o,1z Iss,ł
(0,25-0,54)

Objaśnienia: a, b średnie ozl|aczone róznymi literami różniąsię istotnie przy p < 0,05; *,"v nawiasach podano zakres wartości

tylko zakładami i dotyczyĘ zawarlości wapnia, man-
ganu, żelaza i miedzi. Nie stwierdzono tych rożnic w
zawaftości cynku. Wysoka zmienność zawartości pier-
wiastków zaznaczyŁa się natomiast w poszczególnych
partiach produkcyjnych karmy pochodzącej z tego sa-
mego zakładu i dotyczyła wszystkich pierwiastków.
Wskazują na to wysokie wartości współczynników
zmienności (np. poziom Ca w karmie II i ! Mn w I
iY,Znw III i N).

W porównaniu do norm NRC, poziom manganu i
żelazaw karmie zposzczególnych zakładow w więk-
szo ś c i przyp adków pr zel<r aczał zap otr zebowani e z a-
lecane dla psów. Wysoka zawartośc żelaza związana
była z dodatkiem krwi do karmy. We wszystkich ba-
danych próbkach stwierdzono natomiast zbyt niską
zawartość miedzi i cynku, nie odpowiadającązapo-
trzebowaniu psów na te pierwiastki. Podobnie, niższy
od zalęcanego był w większości rodzajów badanej
karmy poziom wapnia. Wysoki poziom tego pierwiast-
ka w karmie nr I wynikał natomiast z obecności zmie-
lonych kości w jej składzie.

Tab. 4. Zawartość lvapnia i fosforu w wybran_vch próbkach
karmy

Ilościowy stosunek wapnia do fosforu dla wybra-
nych próbek karmy przedstawiono w tab. 4. Stwier-
dzono znaczny niedobór tych pierwiastków z jedno-
czesną kilkakrotnie większą przewagą fosforu nad
wapniem. Niekorzystna relacja między §mi makro-
elementami wynikała zfaktu, że głównymi składnika-
mi badanej karmy było mięso i produkty zbozowe sta-
nowiące istotne żrodło fosforu (8). Za najbardziej ko-
rzystny przyjmuje się stosunek Ca : P wynoszący I,2-
I,4 : I (cyt.6). Współczynnik ten uwarunkowany jest
r óżnym stopniem przyswaj ania tych pierwiastków.
Fosfor wchłaniany jest proporcjonalnie do jego zawaT-
tości w spożyłvanym pokarmie, podczas gdy wapń od
0-90 % w zależności od wieku zwierzęcia, składu po-
karmu oraz całkowitej jego koncentracji w diecie (13).
Długotrwałe żyłvienie źle zbllansowaną pod wzglę-
dęm zawartości tych pierwiastków karmą moze pro-
wadzió do wyczerpylvania tęzętw ustrojowych wap-
nia i natuszenia stabilności mineralnej strukfur kost-
nych, zwŁaszcza u mło dych o s obników. D oprowadzić
to moze także do wystąpienia syndromu wtórnej ży-
wieniowej nadczynno ści przytarczyc ll<rzywicy. Pro-
cesy te zachodząpod wpĘrvem parathormonu (PTH)
uwalnianego przęz niedobór wapnia w osoczu. Hor-
mon ten odpowiedzialny za regulacje przemian wap-
nia w organizmie, podwyższa stężenie wapnia w oso-
czu uwalniając go z kości i zwiększając jego resorpcję
w nerkach (2, I2). Niski poziom wapnia i fosforu, a tak-
ze cynku i selenu, ktore są detoksykantami kadmu,
ołowiu i rtęci sprzyja resorpcji tych toksycznych me-
talt z pożywienia.

Zbyt niska zawartośc cynku możę byc przyczyną
zablrzęńw rozwoju układu kostnego, osłabienia zdol-

Wapń [gi100 g s.m]

Foslor [g/100 g s,m]

Stosunek wapnia
do fosloru

0,05

0,26

0,19

0,07

0.16

0,43

1,0

0,8

1,25
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ności rozrodczych organizmu, atakżę zmian bioche-
micznych we krwi, którym często towarzyszy leuko-
penia oraz powstanie blaszkimiażdżycowej w aorcie.
Ponadto brak lub niedobór tego pierwiastka hamuje
lub opóznia gojenie się ran, wy.wołuje stany zapalne
skóry oraz nieprawidłowy wzrost sierści (27). Stwier-
dzony natomiast w przeprowadzonych badaniach
znaczny niedobór miedzi warunkuj ący wchłaniane
żelaza powoduje, że mimo wysokiej zawańości tego
pierwiastka w karmie nie moze być on wykorzystany
pTzezzwierzęta. W efekcie może dochodzić do zmian
w wyglądzie i strukturze sierści oraz anemi| a także
do zahamowania lub opóźnienia wzrostu, zwłaszcza
u młodych zwierząt (6,],8,9).

W zadnym z rodzajow badanej karmy nie stwier-
dzono obecności kadmu, ołowiu i selenu.

Reasumując należy stwierdzić, że skład populamej
karmy półwilgotnej w postaci batonow cechuje duża
zmienność. Dotyczy ona zarówno produkcji poszcze-
gólnych zakŁadów, jak teZ rożnych partii produkcyj-
nych w obrębie jednego zakładu. Wskazuje to na zu-
pełnąprzypadkowość w doborze surowców i ich udzia-
fu w karmie. Te go r odzajll karma ze w zględu na bo ga-
ty skład możebyc stosowana leczw ograniczonej ilo-
ści w żywieniu zwierząt które pracują lub mają dużo
ruchu. Natomiast nie jest za\ecana jako jedyne żrodło
pokarmu dla psów pokojowych i o małej aktyłvności
ruchowej. Nie powinna być stosowana u zwierząt z
przewl ekłą niewydolnością nerek, alergią pokarTnową
cukrzycą i chorobami przewodu pokarmowego. Nie-
korzystny stosunek wapnia do fosforu, ogranicza ży-
wienie tąkarmąmłodych rosnących psów oraz ciężar-
nych i karmiących suk.
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BRAUER H.: Kochschinken - Technologie (Tech-
nologia szynek gotowanych). Deutscher Fachverlag
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wydanie, 2003, str. 108, ISBN 3-87150-812-8

Książka j est technologicznym przewodnikiem w produk-
cji szynek gotowanych, będących jednym z najbardziej
popularnych wyrobów mięsnych. Jest to cenne, instrukta-
zowe wydawnictwo nie tylko dla technologów, ale i służb
nadzoru sanitarnego.

Treśc ujęta została w 1l rozdziałach o następujących
tytułach, dających inforrnację nt. wytwarzania szynek go-
towanych: 1) Jakośc, jako cecha wyrobów mięsnych, 2) Do-
bór surowców, 3) Rozbiór, 4) Skład solanki peklującej i jej
użycie,5) Substancje dodatkowe, 6) Masowanie, 7) For-
mowanie, 8) Gotowanie, 9) Sensoryka, 10) Analityka,
11) Koncepcja jednakowej jakości.

Książka wydana została na dobrym papierze i napisana
została w sposób wyraŹnie przystępny.

Edmund K. Prost
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