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Co to jest wegetarianizm? 

Wegetarianizm – świadome i celowe wyłączanie 
z diety mięsa, w tym ryb i owoców morza. 
Dotyczy również innych produktów pochodzenia 
zwierzęcego, w szczególności pochodzących z 
uboju, takich jak smalec lub żelatyna. 
Wegetarianizm może być wybrany z pobudek 
moralnych, zdrowotnych, ekologicznych, bądź 
ekonomicznych. 

Wikipedia 
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Wegetarianizm jest 
zjawiskiem społecznym, 

emocjonalnym, moralnym. 

Nie jest biologiczny 



Etyczny 

• Jestem przeciw zabijaniu 
zwierząt 

Ekologiczny 

• Jestem przeciw 
niszczeniu  planety 
przez intensywny 
chów zwierząt 
gospodarskich 

Zdrowotny 

• Jestem przeciw niezdrowej diecie opartej 
na pokarmie pochodzenia zwierzęcego 

Ekonomiczny 

•Jestem przeciw 
nieefektywnemu 
wykorzystywaniu 
zasobów na 
produkcję 
zwierzęcą 

Wegetarianizm 



Świadomość zdrowia 

Choroby  cywilizacyjne 

Choroby układu 
krążenia, 

Nowotwory,  
Otyłość i 
cukrzyca. 

tłuszcze 
nasycone,  

sól,   

cukier,  

uboga w 
błonnik, 

Obawy o stan zdrowia powiązane 
ze świadomością związku między 

tradycyjną „zachodnią” dietą 
zawierającą duży udział produktów 

pochodzenia zwierzęcego 



Weganin 
ultramaratończyk 

jest możliwy 



Wyzwania związane ze środowiskiem 
naturalnym 

66 000 000 000 zwierząt 
jest zabijanych co roku 

Wpływ na 
ocieplenie 

klimatu 

Niszczenie 
terenów pod 

chów 

Knight, A. and M. Leitsberger (2016). "Vegetarian versus Meat-Based Diets for Companion Animals." Animals (Basel) 6(9). 



Sprawa dobrostanu zwierząt 

Rzeźnia 

Chów 

Zwierzęta 
hodowane 
na mięso 



Wegetarianie na świecie 

1.5 miliarda wszystkich 
wegetarian  

75 milionów to 
wegetarianie  z 
wyboru 

Reszta to wegetarianie 
z konieczności – nie 
mają wyboru 

Leahy E., Lyons S., Tol R.S. ESRI Working Paper. Volume 340 ESRI; Dublin, Irleand: 2010. An estimate of the number of vegetarians in the world. 

Wegetarianie 

wegetarianie z wyboru 

wegetarianie z konieczności 

reszta ludzkości 





JAK WEGETARIANIZM WYGLĄDA Z 
PERSPEKTYWY PSA? 



SSAKI 

Psy 
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Czy pies musi jeść 
mięso? 



Dobór diety jest wynikiem ewolucji 

Southern grasshopper mice (Onychomys torridus) 



Obecnie żyje 
34 gatunków 
psowatych 

Ich ewolucja 
trwa od około 
100 milionów 

lat 



Udomowienie psa 

Około 33,000 lat temu psy 
zostały udomowione z wilków 

Ovodov N.D., Crockford S.J., Kuzmin Y.V., Higham T.F., Hodgins G.W., van der Plicht J. A 33,000- year-old incipient dog from the Altai mountains of Siberia: 
Evidence of the earliest domestication disrupted by the last glacial maximum. PLoS ONE. 2011;6:57  
Skoglund P., Ersmark E., Palkopoulou E., Dalén L. Ancient wolf genome reveals an early divergence of domestic dog ancestors and admixture into high-latitude 
breeds. Curr. Biol. 2015;25:1515–1519.  
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Ewolucja psowatych Udomowienie 



Udomowienie psa 

Behawioralne i fizjologiczne przystosowanie  do bardziej 
zróżnicowanej diety — w tym żywności na bazie roślin — 

były konieczne, aby umożliwić przodkom dzisiejszych psów 
rozwinąć się  i osiągnąć sukces ewolucyjny. 

Przodkowie psów byli częściowo zależni od resztek żywności 
dla ludzi.  



Udomowienie psa 

W porównaniu do mięsożernych wilków, 
„wszystkożerne” psy ewoluowały w 

kierunku lepszej zdolnością do 
metabolizowania węglowodanów i 

poleganiu na diecie uboższej  w białka. 

• Buff P.R., Carter R.A., Bauer J.E., Kersey J.N. Natural pet food: A review of natural 
diets and their impact on canine and feline physiology. J. Anim. Sci. 2014;92:3781–
3791. 



Udomowienie psa 

Biochemiczne adaptacje ułatwiające  
to między innymi zwiększoną 
ekspresję genu dla amylazy 

trzustkowej, możliwość konwersji 
maltozy w glukozę i zwiększony 

wychwyt glukozy w jelitach  

Z punktu widzenia 
biologicznego pies jest 

wszystkożerny 

Axelsson E., Ratnakumar A., Arendt M.L., Maqbool K., Webster M.T., Perloski M., Liberg O., Arnemo J.M., Hedhammar A., 
Lindblad-Toh K. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature. 2013;495:360–364. 



Roślinożercy Wszystkożercy Mięsożercy 

Czy pies może żywic się 
tylko pokarmem roślinnym? 

? 

? 

? 



„Mój pies je dietę wegetariańską i jest 
zdrowy” 



Śmierć Jerzego Waszyngtona 

14 grudnia 1799 G. Waszyngton zmarł 

Upuszczanie krwi – 32 uncje (ok 0,7 l krwi) 

Płukanie octem z herbatą z sagowca 

Oparzenie w gardle (równowaga płynów) 

Lewatywy 

Lek z melasy, masła i octu (o mało się nie udusił) 

Upuszczanie krwi  - poł pinty 

Złe samopoczucie i trudności w oddychaniu 

12 grudnia  1799 



Evidence Based Nutrition 

Przeglądy systemowe i metaanalizy 

Badania kontrolowane z podwójnie ślepą próbą 

Badania kohortowe 
Badania kontrolowane 
Opisy serii przypadków 

Opisy przypadków 
Badania na  innych gatunkach 

Badania in vitro 
Opinie, koncepcje 

Siła d
o

w
o

d
u
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Zdrowy rozsądek nie zawsze wystarcza 

A B 



Evidence Based Nutrition 

Cecha 

Po
p

u
la

cj
a 



Evidence Based Nutrition 

Cecha 

Po
p

u
la

cj
a 

Np. Tolerancja diety nie zawierającej składników zwierzęcych  



Psy nie są jednorodne po d względem 
przystosowania do trawienia skrobi 

1 = Greenland Sledge 
Dog,  
2 = Samoyed,  
3 = Poodle,  
4 = Shar Pei,  
5 = Alaskan Malamute, 
6 = Bearded Collie, 
7 = PON,  
8 = Drever,  
9 = Boxer,  
10 = Labrador, 
11 = Beagle, 
12 = Norwegian Elkhound, 
13 = Border Collie, 
14 = Golden Retriever, 
15 = Rottweiler, 
16 = Australian Shepherd, 
17 = Swedish Elkhound, 
18 = Duck Tolling 
Retriever,  
19 = German Shepherd, 
20 = English Springer 
Spaniel. 

Arendt, M., et al. (2014). "Amylase activity is associated with AMY2B copy numbers in dog: implications for 
dog domestication, diet and diabetes." Anim Genet 45(5): 716-722. 



Co to jest? 



Czym jest pokarm? 

Białko Tłuszcz Węglowodany Minerały Witaminy Woda 



Ile białka potrzebuje pies? 

18-25 %  

suchej masy pokarmu 



Jakiego białka potrzebuje pies 

% DM 
Arginine 

Histidine 

Isoleucine 

Leucine 

Lysine 

Methionine + cystine 

Phenylalanine + tyrosine 

Threonine 

Tryptophan 

Valine 

Pozostałe aminokwasy 

Fediaf Nutiritional guideline 2017 



Mięso vs soja 
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Kurczak vs soja 

Kurczak surowy Soja gotowana 

USDA food search 



Jak to spełnia wymagania 
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cystine 

Phenylalanine 
+ tyrosine 
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FEDIAF vs Kurczak vs Soja 

FEDIAF Kurczak Soja 

Źróło USDA food search i FEDIAF 



Problemy z pokarmem roślinnym  

Smakowitość 

Strawność 

Czynniki antyżywieniowe 

Składniki limitujące: Witamina A, D, cynk, miedź, wapń, 
żelazo, niektóre aminokwasy 



Jak to wychodzi w praktyce 

Badanie wegetariańskich karm gotowych w USA 

6 z 23 karm nie spełniło wymagań AAFCO pod 
względem zawartości aminokwasów.  

• Jedna była niedoborowa dla 4 AA (leucine, methionine, 
methionine-cystine, and taurine),  

• Dwie były niedoborowe dla  3 AAs (methionine, methionine-
cystine, and taurine),  

• Dwie NIEDOBOROWE dla 2 AAs (lysine and tryptophan),  

• 1 NIEDOBOROWA  DLA 1 AA (tryptophan).  

Kanakubo, K., et al. (2015). "Assessment of protein and amino acid concentrations and labeling adequacy of commercial 
vegetarian diets formulated for dogs and cats." J Am Vet Med Assoc 247(4): 385-392. 



Diety domowe 

233 zwierzęta 
żywione dietami 

domowymi (4 
dla psów i 2 dla 

kotów 

Niedobry energii, białka, 
potasu 

Niedobory aminokwasów 
- methionine and 

cysteine, witaminy B12, 
and sodu. 

Brak problemów 
klinicznych 

Semp P.-G. Master’s Thesis. Veterinary University of Vienna; Vienna, Austria: 2014. 
Vegan Nutrition of Dogs and Cats. 



Brak wystarczających danych 

Bezpieczeństwo 
żywienia psów dietami 
wegetariańskimi jest 
nieudokumentowane 



Wegetarianizm jest wyborem i jest 
możliwy 

W odniesieniu do psów nie ma 
biologicznych wskazań do pełnego 
wegetarianizmu  

Nie ma przeciwskazań do diety 
wegeteriańskiej dla psów pod warunkiem, 
że jest kompletna i zbilansowana 



Gabinet Weterynaryjny Panda  
Załuskiego 56 Kobyłka 

Dziękuję za uwagę 


