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W Polsce z każdym rokiem liczba psów trzy-
manych w domach zwiększa się i obecnie 

wynosi ona ponad 7,6 mln osobników (FEDIAF, 
2018). Wraz ze wzrostem liczby zwierząt zwiększa 
się również świadomość właścicieli, którzy coraz 
częściej szczególną uwagę zwracają na prawidło-
we żywienie. Jest ono jest jednym z najważniej-
szych czynników decydujących o zdrowiu zwie-
rzęcia. Poprzez prawidłowe żywienie należy ro-
zumieć dostarczenie psu wszystkich niezbędnych 
do życia składników odżywczych w odpowiednich 
ilościach. Właściwe proporcje poszczególnych 
podstawowych składników pokarmowych, takich 
jak: białko, tłuszcz i węglowodany, a także makro- 
i mikroelementy oraz witaminy, zapewnią zwie-
rzęciu prawidłowy wzrost, rozwój oraz zdrowie. 
Ilość podawanego pokarmu, jego wartość ener-
getyczna i zawartość poszczególnych składników 
odżywczych powinny być dostosowane do masy 
ciała psa, fazy wzrostu oraz aktywności fizycznej 
(Dillitzer i in., 2011; Linder i in., 2012). Niezwykle 
ważnym okresem, który zasadniczo kształtuje całe 
życie psa, jest okres wzrostu. Niewłaściwa dieta 
w tym okresie może przyczynić się do pojawienia 
się i rozwoju różnych chorób, przede wszystkim 
układu kostno-stawowego.

Warto zaznaczyć, że psy są niezwykłym ga-
tunkiem ssaków. W zależności od rasy bowiem, 
różnice w wielkości dorosłych osobników, za-
czynając od ras miniaturowych (1 kg chihuahua) 
aż po psy olbrzymie (100 kg bernardyn) cechują 
się największą różnorodnością wśród wszystkich 
gatunków ssaków (Lauten i in., 2002). Również 
tempo wzrostu oraz czas potrzebny szczeniako-

wi na osiągnięcie docelowej masy ciała doro-
słego psa znacząco różnią się pomiędzy rasami 
(Hawthorne i in., 2004). Stąd także sposób ży-
wienia w okresie wzrostu jest inny dla ras dużych 
i olbrzymich niż dla ras mniejszych.

Żywienie w czasie wzrostu można podzielić 
na kilka okresów (Markowska, 2013):

−	 karmienie wyłącznie mlekiem matki 
(bądź preparatami mlekozastępczymi),

−	 dokarmianie pokarmami innymi niż mle-
ko aż do momentu odsadzenia, które na-
stępuje około 6–8 tygodnia życia,

−	 odsadzenie behawioralne między 8. a 9. 
tygodniem życia, kiedy szczenięta trafia-
ją do nowych opiekunów i ich domów. Po 
tym czasie aż do wieku dorosłego, który 
psy osiągają zależnie od rasy między 12. 
a 24. miesiącem życia, zapotrzebowanie 
na składniki pokarmowe zależy głównie 
od wielkości szczenięcia.

Żywienie od urodzenia do odsadzenia
Szczenięta rodzą się głuche i ślepe, z tego 

powodu w pierwszych dniach życia są w peł-
ni zależne od matki, zarówno w kwestii opieki, 
jak i żywienia. Pierwszym pokarmem nowona-
rodzonych szczeniąt jest siara, czyli wydzielina 
wytwarzana przez gruczoł sutkowy przez pierw-
sze kilka dni po porodzie. Zapewnia ona nowo-
rodkowi zarówno pożywienie, jak i pasywną 
ochronę przed chorobami. Układ pokarmowy 
płodów jest bowiem pozbawiony flory bakte-
ryjnej i jest zasiedlany przez mikroflorę dopiero 
w czasie porodu i w trakcie pierwszych dni życia 
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szczenięcia (Fitzgerald i Newquist, 2011; Root-
Kustritz, 2011). Składniki odżywcze, przeciwcia-
ła, hormony, czynniki wzrostu i enzymy zawarte 
w siarze mają lokalny wpływ na nabłonek jelita, 
pomagając zapewnić prawidłowy rozwój jelit, 
pobieranie składników odżywczych i wzrost no-
worodka (Roffler i in., 2003; Giffard i in., 2004). 
Noworodki swoją odporność w 90% uzyskują 
właśnie dzięki siarze, dlatego tak ważne jest, aby 
otrzymały ją w pierwszych 12 godzinach życia. 
Transfer immunoglobulin siary jest możliwy 
dzięki zmniejszonej ilości enzymów trzustko-
wych. Najefektywniej zachodzi on w pierwszych 
3–6 godzinach życia, po czym z każdą kolej-
ną godziną staje się coraz bardziej ograniczony 
(Greco, 2014). Co ciekawe, poziom immunoglo-
bulin w siarze suki jest zbliżony do innych ga-
tunków zwierząt, stąd podanie siary na przykład 
bydlęcej może stymulować odporność lokalną, 
wzmacniając tym samym układ immunologiczny 
szczeniąt (Satyaraj i in., 2013).

Trzustka szczeniąt zaczyna produkować amy-
lazę dopiero po 3 tygodniach życia. Wcześniej 
w trawieniu węglowodanów pomaga amylaza za-
warta w mleku suki. Produkcja enzymów trawien-
nych rozpoczyna się wraz z podaniem składników 
stałych pokarmu. W związku z tym przejście na 
karmę stałą u szczeniąt jest niezbędne do prawi-
dłowego rozwoju i funkcjonowania przewodu 
pokarmowego. Przez pierwsze 30 dni życia pe-
rystaltyka przewodu pokarmowego u noworodka 
jest słabsza w porównaniu do starszych szczeniąt. 
Należy o tym pamiętać przy dokarmianiu nowo-
rodków pokarmem stałym i karmić je małymi 
porcjami, aby zapobiec ewentualnemu zwracaniu 
i zachłyśnięciom (Prendergast, 2011).

Warto w tym miejscu przytoczyć badania 
sugerujące, że hodowcy psów nie mają wystar-
czającej wiedzy na temat żywienia suk w czasie 
ciąży i laktacji, a także ich szczeniąt. Wykazano, 
że 16,9% hodowców, którzy użytkowali karmy ko-
mercyjne, nie stosowało specjalnych diet przezna-
czonych na okres ciąży i laktacji, a 8,7% żywiło 
szczenięta nieadekwatnie do ich wzrostu (Connolly 
i in., 2014). Niezbilansowana dieta może być 
przyczyną niedoborów żywieniowych, co prowa-

dzi do szkodliwych konsekwencji zdrowotnych, 
szczególnie podczas wzrostu. Te konsekwencje 
kliniczne są najbardziej widoczne u szczeniąt ras 
dużych i olbrzymich, ponieważ są one bardziej po-
datne na choroby związane z szybkim wzrostem 
(Richardson i Toll, 1997; Tal i in., 2018). Dlatego, 
aby zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób w wieku 
dorosłym, konieczne jest szczegółowe poznanie 
potrzeb żywieniowych szczeniąt.

Żywienie od odsadzenia do wieku dorosłego
Szacunkowo, między 2. a 3. tygodniem 

życia u szczeniąt zaczynają wyrzynać się zęby 
mleczne. Od tego momentu można rozpocząć 
dietetyczne odsadzanie młodych, co powinno 
być procesem stopniowym (Bielas i Siemieniuch, 
2006). W tym okresie samo mleko suki nie zaspo-
kaja już rosnącego zapotrzebowania szybko ro-
snących szczeniąt. Dlatego, należy rozpocząć ich 
dokarmianie, które na początku powinno polegać 
na podawaniu łatwo przyswajalnych pokarmów 
półpłynnych. Może to być namoczona karma peł-
noporcjowa. W przypadku karmy suchej należy 
do niej dodać wodę w proporcji 1:3, a w przy-
padku karmy wilgotnej w proporcji 2:1. Samo po-
jenie wodą jest zalecane dopiero po 5. tygodniu 
życia szczenięcia.

Jednym z najważniejszych kryteriów pra-
widłowego rozwoju i stanu zdrowia szczenięcia 
jest systematyczny wzrost masy ciała (Pieszka 
i in., 2018). Masę ciała szczeniąt należy rejestro-
wać codziennie przez pierwsze dwa tygodnie po 
urodzeniu, a następnie co 3 dni aż do ukończe-
nia miesiąca życia (Davidson, 2003). Szczenięta 
powinny zwiększać swoją masę ciała o 5–10% 
dziennie, podwajając masę urodzeniową w wie-
ku 10–12 dni. Pomiędzy 3. a 4. tygodniem ży-
cia przyrost masy ciała powinien wynosić oko-
ło 2–2,5 g dziennie na 1 kg masy dorosłego psa 
danej rasy (Kirk, 2001). Przy czym, zarówno 
zbyt niska, jak i zbyt wysoka masa ciała psów ro-
snących może niekorzystnie oddziaływać na ich 
zdrowie, powodując między innymi rozwój cho-
rób ortopedycznych (Dobenecker i in., 2011).

W wieku 6–7 tygodni następuje odsadze-
nie dietetyczne, kiedy to pokarm stały staje się 
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jedynym źródłem pożywienia. Wówczas sposób 
żywienia młodych psów ulega zupełnej, lecz nie 
nagłej zmianie. Kończy się okres karmienia mle-
kiem matki, do czego psy były przygotowywane 
od ukończenia 3–4 tygodnia życia. Młode psy 
trafiają wówczas do nowych opiekunów i ich do-
mów. Ważne jest, aby nowy opiekun szczenięcia 
stosował przez około 2 tygodnie to samo żywie-
nie, co u hodowcy. Pozwoli to zminimalizować 
ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmo-
wego, gdyż stres związany ze zmianą otoczenia 
oraz nagła zmiana żywienia mogą być przyczyną 
biegunki (Markowska, 2013).

Istotna jest także częstotliwość karmienia. 
Od 6. do 8. tygodnia życia szczenięta powinny 
być karmione w 4–5 porcjach dziennie i w mia-
rę możliwości o stałych porach. Między 8. tygo-
dniem a 6. miesiącem życia powinno się zmniej-
szyć częstotliwość do 3–4 porcji, a po 6. miesiącu 
do 2–3 porcji. Po ukończeniu przez psa 7 miesię-
cy dawkę dzienną zwyczajowo podaje się jedno-
razowo lub dzieli się ją na dwie porcje (Laflamme 
i in., 2008; Markowska, 2013). Ponadto, podawa-
ny pokarm musi cechować się wysoką strawno-
ścią (powyżej 80%) oraz odpowiednią kalorycz-
nością, tak aby szczenię otrzymało optymalną 
ilość składników odżywczych bez przeładowania 
przewodu pokarmowego zbyt dużą ilością karmy.

Zapotrzebowanie na energię
Psy rosnące mają wyższe zapotrzebowanie 

energetyczne niż osobniki dorosłe (Connor i in., 
2000; Serisier i in., 2012; Markowska 2013). 
W znacznym stopniu zależy ono od rasy z racji 
szybkości osiągania masy ciała dorosłego psa. 

Rosnące psy znacznie zwiększają swoją masę 
ciała, ale jednocześnie ich zapotrzebowanie kalo-
ryczne w stosunku do tej masy spada. Najwyższe 
zapotrzebowanie energetyczne ma miejsce 
w trakcie odsadzenia (tab. 1), kiedy dzienne za-
potrzebowanie na energię metaboliczną (DER 
– daily energy requirement) wynosi 3 × RER 
(zmodyfikowane zapotrzebowanie spoczynkowe, 
resting energy requirement). Wartość RER można 
wyliczyć na podstawie wzoru:

Zapotrzebowanie to następnie sukcesywnie 
spada, aż do wartości 1,8 × RER w momencie 
osiągnięcia 100% masy ciała psa dorosłego, co 
w zależności od rasy przypada na okres od 8. do 
24. miesiąca życia. Psy ras miniaturowych i ma-
łych szybciej osiągają masę ciała dorosłego osob-
nika, mniej więcej między 8. a 10. miesiącem 
życia. Rasy duże i olbrzymie dojrzewają później 
(ok. 18–24 miesiąca życia). Ważne jest, aby psom 
rosnącym dostarczyć optymalną ilość energii. 
Zarówno jej niedobór, jak i nadmiar mogą po-
wodować problemy zdrowotne. Zbyt duża podaż 
energii może doprowadzić do zwiększenia liczby 
adipocytów (komórek tłuszczowych), a nie ich 
rozmiarów jak ma to miejsce u osobników doro-
słych, co może być przyczyną trudnej do zwal-
czenia otyłości w późniejszych latach. Oprócz 
tego, zbyt wysoka kaloryczność dawki może pro-
wadzić do nadmiernego przyspieszenia wzrostu, 
co może zwiększyć ryzyko wystąpienia dysplazji 
stawów biodrowych, szczególnie u ras olbrzy-
mich (Linder i in., 2012).

Tabela 1. Dobowe zapotrzebowanie na energię (DER, kcal/dzień) dla psów rosnących
Table 1. Daily energy requirement (DER, kcal/day) for growing dogs

Etap żywienia – Stage of feeding DER
Od odsadzenia do uzyskania 50% masy ciała psa dorosłego – From weaning to 50% of adult dog weight 3 x RER
50–80% masy ciała dorosłego psa – 50–80% of adult dog weight 2,5 x RER
80–100% masy ciała dorosłego psa – 80–100% of adult dog weight 2 x RER
Od momentu uzyskania 100% masy ciała psa dorosłego – From 100% of adult dog weight 1,8 RER

DER – dzienne zapotrzebowanie na energię metaboliczną (daily energy requirement); RER – zmodyfikowane zapotrzebowanie 
spoczynkowe (resting energy requirement).
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Zapotrzebowanie na białko
Białko jest niezbędnym składnikiem dla wzro-

stu organizmu rozwijającego się, ponieważ stanowi 
materiał budulcowy wszystkich tkanek i komórek. 
Dostarcza aminokwasów potrzebnych do syntezy 
białek ustrojowych, enzymów, hormonów i przeciw-
ciał. Jednak, aby rozwój zwierzęcia przebiegał pra-
widłowo, zawsze należy pamiętać o odpowiednim 
stosunku białka do energii. Ze względu na wysoką 
kaloryczność pokarmu dla psów rosnących zawar-
tość białka również musi być odpowiednio wysoka. 
Minimalne zalecane ilości białka przedstawiono 
w tabeli 2. Niedobory białka w diecie mogą wynikać 
z nadmiaru podawanej energii, co z kolei może być 
przyczyną opóźnionego wzrostu, obniżenia odpor-
ności i zaburzeń rozwojowych (Platt i Stewart, 1968; 
Nap i in., 1991).

Ponadto, w żywieniu psów rosnących istot-
nym aspektem, na który należy zwrócić uwa-
gę, jest zawartość aminokwasów egzogennych 
w pokarmie. W przypadku psów można wymie-
nić 10 aminokwasów niezbędnych, które należy 
dostarczyć wraz z pożywieniem, tj.: arginina, 
histydyna, lizyna, izoleucyna, leucyna, walina, 
tryptofan, metionina, treonina oraz fenyloalanina 
(Markowska, 2013). 

Wykazano, że dieta psów w okresie wzrostu 
musi zawierać większe ilości niektórych z wy-
mienionych aminokwasów, między innymi argi-
niny, tryptofanu i metioniny, przy czym koniecz-
ne jest zachowanie równowagi aminokwasowej 
dla prawidłowego wzrostu organizmu (Blaza 
i in., 1982; Hirakawa i Baker, 1985; Middelbos 
i in., 2006).

Tabela 2. Zalecana minimalna zawartość białka w diecie szczeniąt (FEDIAF, 2019)
Table 2. Minimum recommended protein content in puppy’s diet (FEDIAF, 2019)

Wyszczególnienie
Item

Szczenię do 14. tygodnia życia 
(wczesny wzrost)

Puppies up to 14 weeks of age 
(early growth)

Szczenię powyżej 14. 
tygodnia życia (późny wzrost)
Puppies over 14 weeks of age 

(late growth)
g w 100 g suchej masy
g per 100 g of dry matter 25,00 20,00

g na 1000 kcal energii metabolicznej (EM)
g per 1000 kcal of metabolizabe energy (ME) 62,50 50,00

Zapotrzebowanie na tłuszcze
Tłuszcze są najbardziej skoncentrowanym 

źródłem energii, dostarczającym jej prawie 2,5 
razy więcej niż białko i węglowodany. Tłuszcz 
pokarmowy stanowi także źródło kwasów tłusz-
czowych, wśród których najistotniejsze z żywie-
niowego punktu widzenia są wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe z rodzin n-3 i n-6, wchodzące 
w skład błon komórkowych, warunkujące roz-
wój mózgu i układu nerwowego, pełniące funk-
cje w procesach przeciwzapalnych i kontrolujące 
procesy krzepnięcia krwi.

Z uwagi na wartość energetyczną minimalna 
zalecana ilość tłuszczu w suchej masie wynosi dla 
psów rosnących 8,5%. W tabeli 3 podano zalecane 
minimalne zawartości najważniejszych wielonie-
nasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA, ang. 
polyunsaturated fatty acids). Dobrym źródłem 
PUFA mogą być np. oleje: lniany, rzepakowy lub 
rybny. Zawierają one między innymi kwas doko-
zaksaenowy (DHA) i eikozapentaenowy (EPA), 
które wykazują potencjalnie korzystny wpływ na 
rozwój wzroku, słuchu oraz mózgu u szczeniąt 
(Khoo i in., 2005; Bauer, 2006).
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Tabela 3. Zalecane minimalne zawartości tłuszczu i kwasów tłuszczowych w diecie szczeniąt (FEDIAF, 2019)
Table 3. Minimum recommended fat and fatty acids content in puppy’s diet (FEDIAF, 2019)

Składnik odżywczy
Nutrient

w 100 g suchej masy
per 100 g of dry matter

na 1000 kcal
per 1000 kcal

Tłuszcz (g)
Fat (g) 8,50 21,25

Kwas linolowy LA, C18:2, n-6 (g)
Linoleic acid LA, C18:2, n-6 (g) 1,30 3,25

Kwas arachidonowy AA, C20:4, n-6 (mg)
Arachidonic acid AA, C20:4, n-6 (mg) 30,00 75,00

Kwas alfa-linolenowy ALA, C18:3, n-3 (g)
Alpha-linolenic acid ALA, C18:3, n-3 (g) 0,08 0,20

Kwas eikozapentaenowy EPA, C20:5 + kwas 
dokozaheksaenowy DHA, C22:6 (g)
Eicosapentaenoic acid EPA, C20:5 + docosahexaenoic 
acid DHA, C22:6 (g)

0,05 0,13

Składniki mineralne
Szczenięta i psy rosnące mają zdecydowanie 

wyższe zapotrzebowanie na niektóre związki mi-
neralne niż osobniki dorosłe. Dotyczy to przede 
wszystkim wapnia i fosforu, ale również wita-
miny E. Z kolei, zapotrzebowanie na witaminy 
A, D, B1 i B2 jest niższe niż u psów dorosłych 
(FEDIAF, 2019). Kluczowymi z punktu widzenia 
wzrostu szczenięcia składnikami mineralnymi 
są wapń i fosfor. Bardzo ważne jest zachowanie 
właściwych proporcji między tymi składnikami. 
Zbyt duża podaż wapnia w diecie stanowi jeden 
z głównych żywieniowych czynników ryzyka 
chorób układu kostno-stawowego, w szczególno-
ści u ras dużych i olbrzymich (Mirowski, 2014). 
Nadmiar wapnia powoduje bowiem pogorszenie 
absorpcji innych pierwiastków, prowadząc tym 
samym do hiperkalcemii, zaburzeń wzrostu i roz-
woju kośćca (Schoenmakers i in., 2000). Należy 
pamiętać, że szczenięta ras dużych i olbrzymich 
mają inny optymalny stosunek wapnia do fosfo-
ru niż szczenięta ras małych. Paradoksalnie, im 
większe jest szczenię, tym wartość stosunku wap-
nia do fosforu jest niższa. Minimalny stosunek 
wapnia do fosforu dla psów rosnących wszyst-
kich ras wynosi 1:1, z kolei maksymalny różni 

się zależnie od rasy i etapu wzrostu. Dla szczeniąt 
do 14. tygodnia życia (wczesny wzrost) wynosi 
1,6:1 i ta wartość nie zmienia się dla szczeniąt ras 
psów o masie ciała dorosłego osobnika powyżej 
15 kg w okresie późnego wzrostu. Dla szczeniąt 
ras mniejszych stosunek ten powyżej 14. tygo-
dnia życia wynosi 1,8:1 (FEDIAF, 2019). W sy-
tuacji, gdy rosnący pies otrzymuje karmę bytową 
przeznaczoną dla szczeniąt, nie ma potrzeby po-
dawania wapnia z innych źródeł.

Podsumowanie
Właściwe żywienie szczeniąt to jedno z naj-

większych wyzwań dla hodowców. Odpowiednio 
dobrana dieta w pierwszym roku ich życia ma 
bowiem kluczowy wpływ na ich późniejsze zdro-
wie i komfort życia w wieku dorosłym. Zbyt mała 
ilość białka oraz energii w dawce pokarmowej 
może skutkować zaburzeniami wzrostu, zahamo-
wać funkcje poznawcze oraz powodować niedo-
rozwój mózgu. 

Pokarm dla szczeniąt musi zawierać więcej 
składników odżywczych niż pokarm dla psów 
dorosłych, ponieważ szczenięta mają zdecydowa-
nie większe zapotrzebowanie pokarmowe, wyni-
kające z ich szybkiego wzrostu.
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PUPPIES  AND  GROWING  DOGS  NUTRITION

Summary

The period of growth is one of the most important life stages which has significant impact on the condition 
and health of the adult dogs. Feeding a balanced commercial diet to growing puppies provides the necessary 
macronutrients (protein, fat, carbohydrates), vitamins, minerals and supplements required for normal growth and 
development. The growing puppy starts out needing about twice as many calories per pound of body weight as 
an adult dog of the same breed. Owners should start feeding 
puppies solid food at approximately 4 weeks after birth, 
because mother’s milk is no longer nutritionally sufficient. 
Minerals are also relevant. An excess of calcium may 
cause skeletal abnormalities, especially in growing large-
breed puppies. This study provides basic information of the 
nutritional needs of growing dogs.

Key words: dog, puppy, nutrition, energy requirements, 
protein, fat

Fot. D. Dobrowolska


