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Organizacje wydające wytyczne odnośnie karm dla 
zwierząt towarzyszących 

NRC 

•National Research 
Council 

AAFCO 

•Association of 
American Feed 
Control Officials 

FEDIAF 

•European Pet Food 
Industry Federation 

POLKARMA 

•Polskie Stowarzyszenie Producentów 
Karmy dla Zwierząt Domowych 



Wytyczne żywieniowe  
FEDIAF, 2017 



 Białka (proteiny) 

Cząsteczka białka ma 
budowę łańcuchową, 

zbudowaną z 

aminokwasów, 
połączonych  
wiązaniami 

peptydowymi 
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Aminokwasy egzogenne Aminokwasy endogenne 

Arginina 
Histydyna 
Izoleucyna 

Leucyna 
Lizyna 

Metionina 
Fenyloalanina 

Tryptofan 
Treonina 
Walina 

Tauryna (koty) 

Alanina 
Aspargina 
Cysteina 

Glutamina 
Glicyna 
Prolina 

Hydroksyprolina 
Seryna 

Tyrozyna 

Aminokwasy 
Organizm potrzebuje 
aminokwasów i azotu  

(nie białka) 



Źródła białka 

Źródło białka 
Zawartość białka 
w surowcu (%) 

Wołowina (MO) 15 

Kurczak - mięso ze 
skórą 

17,6 

Wątroba 19 

Pszenica 14 

Biały ryż 7 

Soja  36 

Mączka jagnięca 55 

Mączka sojowa 48 

Gluten pszenny 60 
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Pochodzenia zwierzęcego:  
mięso (wołowe, wieprzowe, 
drobiowe), podroby (wątroba, 
nerki, płuca), ryby, jaja, nabiał 
(biały ser, jogurt) 
 
Pochodzenia roślinnego:  
nasiona roślin strączkowych  
(soja, groch, fasola, soczewica, 
ciecierzyca) 



Zapotrzebowanie na białko 

Ogólna minimalna zawartość 
białka 

Minimalna zawartość 
białka  

(g/100 g suchej masy) 

Minimalna zawartość 
białka  

(g/1000 kcal) 

Szczenięta (4-14 tydz. życia) 25 62,5 

Szczenięta (> 14 tyg. życia) 20 50 

Psy dorosłe 18-21 45-52,1 
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FEDIAF, 2017 

Karmy komercyjne zawierają od 3 do 7 x więcej zalecanego minimum białka 



Obliczanie zawartości białka 
suchej masie 

[DRY MATTER] 

K
ar

m
a 

su
ch

a • Białko na etykiecie - 
18% 

• Wilgotność - 8% 

• SUCHA MASA - 92% 
 

• 18/92x100 = 19,6% 
białka w suchej masie 

 

 

K
ar

m
a 

m
o

kr
a • Białko na etykiecie -

10 % 

• Wilgotność – 78% 

• SUCHA MASA - 22% 
 

• 10/22x100 = 45,5% 
białka w suchej masie 
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Jakość białka 
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wysoko strawne 

zawierające 
wszystkie 
aminokwasy w 
proporcjach 
odpowiednich do 
potrzeb zwierzęcia 

niska strawność 

brakuje jednego 
lub więcej 
aminokwasów 
niezbędnych 

w
ys

o
ka

 ja
ko

ść
 

n
iska jako

ść Jakość białka determinuje: 
• Wartość biologiczna 
• Strawność 
• Źródło pochodzenia białka 
• Proces przetwórczy (obróbka termiczna, mechaniczna)  

Wyższy poziom białka w 
karmie jest mylnie 

określany przez 
właścicieli, jako wysokiej 

jakości produkt 

  



Karmy o podobnym poziomie 
białka mogą różnić się strawnością 

87% 80,2% 71,5%* 

*Tjernsbekk, M. T., et al. "Protein and amino acid bioavailability of extruded dog food with protein meals of different quality using growing mink () as a 
model." Journal of animal science 94.9 (2016): 3796-3804. 
 
Deng, P., et al. "Chemical composition, true nutrient digestibility, and true metabolizable energy of novel pet food protein sources using the precision-fed 
cecectomized rooster assay." Journal of animal science 94.8 (2016): 3335-3342. 
 
 
 



Chicken 1st 

 25% dodatek surowego kurczaka nie zwiększył 
strawności karmy po ekstruzji* 

 

Świeże mięso na pierwszym miejscu w 
składzie nie oznacza, że jest to produkt  

wyższej jakości (strawności) 

   

*Tjernsbekk, M. T., et al. "Raw mechanically separated chicken meat and salmon protein hydrolysate as protein sources in extruded dog food: effect on 
protein and amino acid digestibility." Journal Of Animal Physiology and Animal Nutrition (2017). 

25% 
świeżego 
kurczaka 



Nadmiar i niedobór białka  
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Niedobór 

• Słaby wzrost lub utrata masy ciała 

• Brak apetytu 

• Zmatowienie sierści 

• Zaniki mięśni 

• Obniżona odporność 

Nadmiar 

• Szkodliwy dla psów z 
chorobami nerek 



Nadmiar białka  

Białko nie wchłonięte w jelicie cienkim, może fermentować produkując 
toksyczne metabolity  

Aminokwasy z pokarmu, które dostają się do jelita grubego, nie tylko 
wpływają negatywnie na zapach kału, ale także na zdrowie przewodu 
pokarmowego * 

W diecie wysokobiałkowej (39%) na mączce z drobiu stwierdzono wyższy 
udział bakterii patogennych w kale**  

*Yamka, Ryan M., et al. "In vivo measurement of flatulence and nutrient digestibility in dogs fed poultry by-product meal, conventional soybean meal, 
and low-oligosaccharide low-phytate soybean meal." American journal of veterinary research 67.1 (2006): 88-94. 
 
**Nery, J., et al. "Influence of dietary protein content and source on colonic fermentative activity in dogs differing in body size and digestive 
tolerance." Journal of animal science 90.8 (2012): 2570-2580. 



Wpływ obniżenia poziomu 
białka na zachowanie 

U psów karmionych dietą nisko i średniobiałkową (17% i 25% białka w s.m.)  
nastąpiła redukcja agresji terytorialnej o podłożu lękowym  

◦ [w porównaniu do psów otrzymujących 32% białka s.m.  
gdzie nie zaobserwowano różnic]* 

 

 Wprowadzenie tryptofanu jako suplementu diety, umożliwia modyfikacje 
zachowania (redukcję zachowań lękowych)** 

  

*Dodman, Nicholas H., et al. "Effect of dietary protein content on behavior in dogs." Journal of the American Veterinary Medical Association 208.3 
(1996): 376-379. 
 
**DeNapoli, J. S., Dodman, N. H., Shuster, L., Rand, W. M., & Gross, K. L. (2000). Effect of dietary protein content and tryptophan supplementation on 
dominance aggression, territorial aggression, and hyperactivity in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 217(4), 504-508. 

 



Podawanie nadmiernych ilości białka, nie 
ma uzasadnienia żywieniowego 

Gdy spełnione jest zapotrzebowanie na aminokwasy, 
dodatkowe białko nie przynosi dalszych korzyści 

Zaleca się, aby poziom białka w karmach bytowych dla 
dorosłych psów nie przekraczał 30% w sm* 

*Hand MS, Thatcher CD, Remillard RL, et al. Small Animal Clinical Nutrition 5th Edition (2010) 



Węglowodany 



Węglowodany 

Cukry proste 

Glukoza 

Fruktoza 

Galaktoza  

Cukry złożone 

Dwucukry 

Laktoza 

Sacharoza 

Maltoza  

Wielocukry 

Skrobia 

Glikogen 

Włókno 
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Karmy bez zbóż 

Bez zbóż oznacza: bez kukurydzy, ryżu, 
jęczmienia, pszenicy, żyta, owsa 

 

 grain free ≠ carbohydrate free 

  

 inne źródła węglowodanów strawnych 
◦ zamiast zbóż – ziemniaki, bataty, 

tapioka, nasiona roślin strączkowych 

 

  

38% 

41% 

21% 

22% 

30% 

48% 

UDZIAŁ ENERGII POCHODZĄCEJ Z: 

białka tłuszczów węglowodanów 

w dwóch karmach bez zbóż 



Węglowodany w karmach gotowych 
  

 Sucha karma zawiera 30-60% węglowodanów, głównie skrobi 

  

Technologiczny punkt widzenia:  

•skrobia nieodłączna w procesie ekstruzji - substancja teksturotwórcza 

•niskie koszty (tańsze źródło energii)  

 

 Strawność zależy od rodzaju surowca i obróbki termicznej 
◦ Skrobia poddana żelatynizacji zwiększa swoją strawność 

  

  

  



Trawienie i zapotrzebowanie na 
węglowodany 

Psy nie mają bezwzględnego zapotrzebowania na 
węglowodany (wyjątek: suki w okresie reprodukcji)  
 

◦ Badania porównujące genom psa i wilka wykazały wysoką 
adaptację psów do trawienia węglowodanów* 
◦ zlokalizowano szereg mutacji, które powodują zwiększoną produkcję amylazy 

 

Trawienie rozpoczyna się w jelitach (brak α-amylazy w ślinie) 

 

*E.Axelsson at al: The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. 

Nature 2013 Mar 21;495(7441):360-4 

 



Czy wilki zjadają zawartość żołądka? 

 Badania wykazują, że wilki 
oddzielają żwacz od reszty 
ofiary i unikają konsumpcji 
jego zawartości  

 
Bump, Joseph K., Rolf O. Peterson, and John A. Vucetich. "Wolves modulate soil nutrient heterogeneity and foliar nitrogen by 
configuring the distribution of ungulate carcasses." Ecology 90.11 (2009): 3159-3167. 
 
Bosch, Guido, Esther A. Hagen-Plantinga, and Wouter H. Hendriks. "Dietary nutrient profiles of wild wolves: insights for optimal dog 
nutrition?." British Journal of Nutrition 113.S1 (2015): S40-S54. 

 



Węglowodany złożone   

Dla zdrowych psów nie została ustalona 
minimalna ani maksymalna zawartość 
węglowodanów w pokarmie 

Odpowiednio przetworzone są bardzo dobrze 
przyswajalne przez psy 

Nie ma fizjologicznych przeciwwskazań, by 
stanowiły źródło energii, jako element 
zbilansowanej karmy 



 Tłuszcze (lipidy)  

• Podstawowe źródło energii i  
niezbędnych kwasów tłuszczowych  

• Nośnik witamin rozpuszczalnych w tłuszczach 
• Czynnik decydujący o smakowitości pokarmu 

Źródła 
Tłuszcze zwierzęce:  
masło, łój, słonina, jaja, tran, 
tłuszcz drobiowy 
 
Tłuszcze roślinne:  
oleje, nasiona roślin oleistych 
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• 1 g białka 3,5 kcal 

• 1 g węglowodanów 3,5 kcal 

• 1 g 
tłuszczu 8,5 kcal 



KWASY TŁUSZCZOWE 

nasycone nienasycone 

wielonienasycone 

n-3 n-6 

jednonienasycone 
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Dominująca zawartość kwasów tłuszczowych w różnych tłuszczach 

Nazwa kwasu tłuszczowego Struktura Źródło 

                        Nasycone 

Mirystynowy 14:0 
Olej kokosowy, olej palmowy 

Łój, smalec, masło 
Palmitynowy 16:0 

Stearynowy 18:0 

                   Jednonienasycone 

Palmitooleinowy 16:1 
Oliwa z oliwek, olej rzepakowy 

Oleinowy 18:1 n-9 

                           Wielonienasycone 

Linolowy 18:2 n-6 Olej słonecznikowy, sojowy, kukurydziany 

α-linolenowy 18:3 n-3 Olej z ryb, lniany 

γ-linolenowy 18:3 n-6 Olej z ogórecznika, olej z wiesiołka 

Arachidonowy 20:4 n-6 Orzechy ziemne, tłuszcz drobiowy 

Eikozapentaenowy (EPA) 20:5 n-3 
Olej z tłustych ryb morskich  

(łosoś, makrela, halibut) 
Dokozaheksaenowy (DHA) 22:6 n-3 



Zapotrzebowanie na tłuszcz 

Minimalna zawartość (g/100 g suchej masy) 

Tłuszcz  
Kwas 

linolowy  
(n-6) 

Kwas 
arachidonowy  

(n-6) 

Kwas  
α-linolenowy 

(n-3) 

 
EPA + DHA 

(n-3) 

Szczenięta  8,5 1,3 0,03 0,08 0,05 

Psy dorosłe 5,5 1,32-1,53 brak zaleceń brak zaleceń brak zaleceń 

KAROLINA HOŁDA WWW.CANIDIET.PL 

FEDIAF, 2017 



Długołańcuchowe PUFA są 
podatne na proces peroksydacji 

Wykazano, że poziom DHA w trakcie przechowywania 
karm suchych znacząco maleje  
 

Karma zawierająca najmniej PUFA, wykazała najlepszą 
stabilność oksydacyjną 

  

Hołda, Karolina, and Robert Głogowski. "Selected quality properties of lipid fraction and oxidative stability of dry dog foods under typical 
storage conditions." Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 126.1 (2016): 91-96. 
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Nadmiar tłuszczu: 

Nadmiar energii = otyłość 
 
Zapalenie trzustki 
Biegunki tłuszczowe 
 
Obniżenie strawności pokarmu 

Podrażnienia przewodu pok. 

Zapalenie tkanki tłuszczowej 

Niedobór tłuszczu: 

Opóźnione gojenie ran 

Matowa okrywa włosowa 

Łuszczenie się skóry 

Wyłysienia 

Zaburzenia w rozrodzie 

brak przeciwutleniaczy 



Tłuszcz jest najwydajniejszym źródłem 
energii 

Psy tolerują wysokie ilości tłuszczu w diecie 
pod warunkiem odpowiedniej podaży przeciwutleniaczy 
(m. in. witaminy E) 

Normy żywieniowe NRC określają maksymalną 
bezpieczną zawartość tłuszczu całkowitego w pokarmie 
na 33% sm 



Składniki 
odżywcze, a 
nie surowce 

  

Karma bytowa pokrywa 
zapotrzebowanie na 
składniki odżywcze w 
gotowym produkcie,  
a nie w surowcach 

 

kompletna i 
zbilansowana 

strawna 

bezpieczna 
smakowita 

Odpowiednia karma 



Dziękuję 
WWW.CANIDIET.PL 
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