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Hírek 

  Ahogyan nekünk, úgy négylábú társainknak is szükségük 
van különböző ásványi anyagokra, vitaminokra, 
nyomelemekre.

  Az ásványi anyagok olyan kémiai elemek, melyeket a 
kutya különböző módon és mennyiségben hasznosít. Nem 
rendelkeznek  energiatartalommal, mégis 
elengedhetetlenek például az anyagcsere folyamatok 
problémamentes lezajlásához. A kölyök és növendék 
állatoknak általában nagyobb a szükségletük, mint a felnőtt 
kutyáké.

  Az ásványi anyagok közül legfontosabb a kálcium és a 
foszfor, melyek a vázrendszer (csontok) és a fogak 
alkotórészei. Emellett a kalcium szerepet játszik a 
véralvadási folyamatokban, idegi ingerek átvitelében, míg a 
foszfor nagy energiatartalmú foszfátvegyületek alkotórésze, 
melyek a szervezet biokémiai folyamataiban játszanak 
fontos szerepet. A kalcium és foszfor javasolt aránya 
(felnőtt) kutyatápokban 1,2:1. Fontos megjegyezni, hogy a 
kalcium, a foszfor és a D-vitamin között szoros összefüggés 
van; ugyanis ha a kalcium-foszfor arány kedvezőtlen, a 
kutya angolkóros (a kalcium és foszfor gátolt felszívódása és 
beépülése következtében a csontok meglágyulnak, 
meggörbülnek) lesz. A két ásványi anyag megfelelő 
arányának beállításában pedig a D-vitaminnak nagy szerepe 
van.

  A kálium szintén részt vesz az idegi ingerek átvitelében, 
felelős a vízháztartás szabályozásáért illetve az izmok 
anyagcsere folyamataiban játszik szerepet.
Hiányára izomgyengeség, lassúbb növekedés, valamint 
vese- és szív elváltozások utalhatnak, de ez szerencsére 
ritkán fordul elő.

  A nátriumról és a kloridról együttesen beszélünk, 
többnyire konyhasó (nátrium-klorid) formájában kerülnek a 
tápokba. A szervezet elektrolit háztartásában vesznek részt. 
Hiányuk nem jellemző. Gyakran fürösztött vagy úszó 
kutyáknál érdemes egy kis só utánpótlásról gondoskodni 
ugyanis az ő esetükben nagyobb az elektrolit veszteség.

  Magnézium a kötőszövetekben és a csontokban található. 
Szerepe van a nátrium-kálium anyagcserében és számos 
enzimreakcióban. Hiánya kölyköknél hasmenés és 
izomgyengeség formájában jelentkezhet, súlyosabb 
esetekben tetániás görcs léphet fel. Túladagolása pedig 
növeli a húgykövesség kialakulásának esélyét.

A vasnak óriási szerepe van a légzésnél, ugyanis a 
hemoglobin nem tudna oxigént szállítani nélküle.
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A vas hiányára vérszegénységből, gyengeségből, 
fáradékonyságból lehet következtetni; túladagolása viszont 
étvágytalanságot, testsúlycsökkenést okoz.
Javasolt mennyisége tápokban: 30  mg/kg.

  A réz számos enzim alkotórésze, megtalálható a szemben, 
májban, szívben, vesében, izmokban és az agyban,  a 
vérképzésben (segíti a vas beépülését a hemoglobinba) és 
az idegrendszernél van jelentősége.  Hiánya csontvelő 
rendellenességeket okoz, míg többlete vérszegénységhez 
vezethet, mert nagy mennyiségben csökkenti a vas 
felszívódását. Javasolt mennyisége tápokban  6 mg/kg.

  A nehezen felszívódó mangán enzimek aktivátora, 
befolyásolja a szénhidrát- és zsír anyagcserét, ezen kívül 
szerepet játszik a fehérje valamint az örökítőanyag (DNS és 
RNS) szintézisben. Hiánya növekedési rendellenességeket, 
szaporodásbiológiai zavarokat és zsír anyagcsere zavarokat 
okoz.

A cink a fehérje-, zsír és a nukleinsavak (örökítőanyag) 
anyagcseréjében játszik szerepet, felszívódása 20-30%-ra 
tehető. Hiánya lassú növekedést, étvágytalanságot, 
bőrelváltozásokat, szőrhullást eredményezhet.

  A jód nagy része (70-80%) a pajzsmirigyben található, a 
növekedésért felelős, valamint az idegrendszer megfelelő 
működése miatt fontos.  Hiánya bőr- és szőr elváltozásokat 
okozhat, valamint aluszékonyságot.
Legegyszerűbben jódozott konyhasóval pótolható.

  A szelén, az E-vitaminhoz hasonlóan antioxidánsként 
működik, vagyis gátolja/lassítja a sejtek öregedését.
Hiánya váz- és szívizom elváltozásokat okoz.
Halakban, belsőségekben, húsokban és gabonafélékben 
megfelelő mennyiségben található viszont könnyen túl is 
adagolható.




