UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO

Katarina KUHAR

PREHRANA BREJIH MAČK IN MAČJIH
MLADIČEV

DIPLOMSKODELO
Univerzitetni študij - 1. stopnja

Ljubljana, 2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO

Katarina KUHAR

PREHRANA BREJIH MAČK IN MAČJIH MLADIČEV
DIPLOMSKODELO
Univerzitetni študij - 1. stopnja

DIET OF PREGNANT CATS AND KITTENS
B. SC. THESIS
Academic Study Programmes

Ljubljana, 2017

Kuhar K. Prehrana brejih mačk in mačjih mladičev.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

Diplomsko delo je zaključek univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo –
zootehnika.
Komisija za študij 1. in 2. stopnje Oddelka za zootehniko je za mentorico diplomskega dela
imenovala izr. prof. dr. Tatjano Pirman.

Recenzent: izr. prof. dr. Aleš Kuhar

Komisija za oceno in zagovor:
Predsednik: prof. dr. Peter DOVČ
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
Članica:

izr. prof. dr. Tatjana PIRMAN
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

Član:

izr. prof. dr. Aleš KUHAR
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

Datum predstavitve:

II

Kuhar K. Prehrana brejih mačk in mačjih mladičev.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

ŠD

Du1

DK

UDK 636.045.084/.087(043.2)=163.6

KG

mačke/breje mačke/mačji mladiči/prehrana živali

AV

KUHAR, Katarina

SA

PIRMAN, Tatjana (mentorica)

KZ

SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101

ZA

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Univerzitetni
študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – zootehnika

LI

2017

IN

PREHRANA BREJIH MAČK IN MAČJIH MLADIČEV

TD

Diplomsko delo (Univerzitetni študij - 1. stopnja)

OP

VI, 16 str., 2 pregl., 5 sl., 11 vir.

IJ

sl

JI

sl/en

AI

V modernem življenju imajo hišni ljubljenčki vse večjo vlogo v človeški družbi.
Živijo z nami in so praktično povsod v naši bližini. Za prijetno sobivanje z njimi je
zanje potrebno primerno skrbeti (higiena, prostor…) in poskrbeti za njihovo
zdravje, za to pa je ključnega pomena tudi krma, ki jim jo ponudimo. Prilagojena
mora biti starosti in fiziološkemu stanju živali. Kot ljubiteljica malih živali, sem se
odločila nekoliko bolj podrobno raziskati potrebe po različnih hranljivih snoveh za
breje mačke in mačje mladiče. V tem času so potrebe po energiji in tudi drugih
hranljivih snoveh povečane. Poleg tega, smo na trgu poiskali krmne mešanice
enega proizvajalca, namenjene brejim mačkam, mačkam v laktaciji in mačjim
mladičem ter odraslim mačkam ter njihovo sestavo po hranljivih snoveh primerjali
med seboj in z normativi. Zanimalo nas je tudi, iz katerih komponent so te krmne
mešanice sestavljene. Ugotovili smo, da se glede na potrebe mačk v različnih
življenjskih obdobjih razlikujejo po analitski sestavi in da so na deklaraciji
navedene vsebnosti v skladu z normativi.

III

Kuhar K. Prehrana brejih mačk in mačjih mladičev.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

KEY WORDS DOCUMENTATION
ND

Du1

DC

UDC 636.045.084/.087(043.2)=163.6

CX

cats/pregnant cats/kittens/animal nutrition

AU

KUHAR, Katarina

AA

PIRMAN, Tatjana (supervisor)

PP

SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101

PB

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Animal Science,
Academic Study Programme in Agriculture – Animal Production

PY

2017

TY

DIET OF PREGNANT CATS AND KITTENS

DT

B. Sc. Thesis (Academic Study Programmes)

NO

VI, 16 p., 2 tab., 5 fig., 11 ref.

LA

sl

Al

sl/en

AB

In modern life, pets have growing role in human society. They live with us and are
everywhere in our vicinity. For a pleasant coexistence with them, we need to take
proper care for them (hygiene, space…) and take care for their health, which is
connected with offered feed. It should be adjusted to age and physiological state of
animals. As a lover of small animals, I decided to explore a bit more details of need
for a variety of nutritious substances for pregnant cats and kittens. At the time of
pregnancy and lactation cat's nutrition requirements increased and also the nutrition
requirements of kittens are different as for adult cat. In addition, at market we
looked for the food for pregnant cats, lactating cats, adult cats and kittens and
according to their composition, compared them with each other and with the
requirements. We were also interested, from which components are these mixtures
compound. We found that according to the needs of cats, they differ in analytical
composition at different stages of life. The declared content is in accordance with
the requirements.

IV

Kuhar K. Prehrana brejih mačk in mačjih mladičev.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

KAZALO VSEBINE

1
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
3
3.1
3.2
4
5
6

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA
KEY WORDS DOCUMENTATION
KAZALO VSEBINE
KAZALO PREGLEDNIC
KAZALO SLIK

III
IV
V
VI
VI

UVOD
PREGLED OBJAV
OSNOVE PREHRANE MAČK
KRMLJENJE ODRASLIH MAČK IN POTREBE PO ENERGIJI
KRMLJENJE MAČK V REPRODUKCIJI
Gonitev in parjenje
Brejost
Dojenje
Odstavljanje
PREHRANA MLADIČEV
Novorojeni mladiči
Uvajanje suhe krme
Rastoči mladiči
Osiroteli mladiči
MATERIALI IN METODE
MATERIALI
METODE
REZULTATI IN RAZPRAVA
SKLEPI
VIRI

1
2
2
2
3
3
4
5
7
7
7
8
9
9
11
11
12
13
15
16

V

Kuhar K. Prehrana brejih mačk in mačjih mladičev.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: AAFCO normativ za vsebnost surovih beljakovin in surovih maščob v
krmnih mešanicah za mačke (AAFCO methods for…, 2017) ..................... 12
Preglednica 2: Vsebnost nekaterih hranil v posameznih krmnih mešanicah ...................... 13

KAZALO SLIK
Slika 1: Spreminjanje telesne mase in potrebe po energiji pri mačjih samicah med brejostjo
in laktacijo (Case in sod., 2000: 229)....................................................................... 5
Slika 2: Mačka v laktaciji (Salvaggio, 2015) ........................................................................ 6
Slika 3: Krma Royal canin Regular fit (Fit, 2017) .............................................................. 11
Slika 4: Krma Royal canin Mother and Baby cat (Mother & babycat, 2017) ..................... 11
Slika 5: Krma Royal canin Kitten (Kitten, 2017)................................................................ 12

VI

Kuhar K. Prehrana brejih mačk in mačjih mladičev.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

1

UVOD

Vse več ljudi po svetu se iz različnih razlogov odloča za lastništvo družnih živali. Bodisi
zaradi osamljenosti, naklonjenosti do živali, treniranja različnih športov, v katere so
vključene družne živali (agility, reševalni psi, dresurno jahanje…), želje po aktivnem
preživljanju prostega časa, želje po zaslužku in podobno. Ne glede na vse, je živali
potrebno omogočiti optimalne pogoje za bivanje, skrbeti za higieno, gibanje, socializacijo
in kar je najpomembnejše, ponuditi ji je potrebno pitno vodo in primerno krmo. Le ta mora
biti prilagojena vrsti živali, starosti, fiziološkem stanju živali, ponekod tudi načinu
življenja in v primeru bolezni, tudi temu.
V diplomskem delu se bomo dotaknili potrebam po hranljivih snoveh mačk v obdobju
brejosti in mačjih mladičev. V času brejosti je pravilna prehrana pomembna zato, da mačka
preživi sebe in še nerojene mladiče ter da proizvede zadostno količino mleka za njihovo
oskrbo po rojstvu, mladiči pa potrebujejo kakovostno krmo za pravilno rast in razvoj vseh
telesnih funkcij.
V prodajalnah za male živali imamo na voljo širok nabor različnih blagovnih znamk
krmnih mešanic za mačke. Izbrali smo eno blagovno znamko in izbrali take krmne
mešanice, ki so primerne za breje mačke, za mačje mladiče ali za zdravo odraslo mačko.
Njihovo sestavo smo primerjali s prehranskimi normativi ter kakšne so razlike v sestavi
glede na namen posamezne krmne mešanice.
Znano je, da mačke spadajo v red zveri (Carnivora), kar pomeni, da so v telesni zgradbi,
zobovju in načinu življenja prilagojene za lov. Veljajo tudi za higienika v ekosistemu, saj
plenijo slabotne ptice in glodavce.
Namen diplomskega dela je raziskati spremenjene prehranske potrebe mačk v času brejosti
in potrebe odraščajočih mladičev. Zanimalo nas je tudi, ali so na trgu dostopne krmne
mešanice za živali v omenjenih obdobjih prilagojene do te mere, da zadostijo njihovim
zahtevam po energiji, in hranljivih snoveh ter s tem zagotavljajo optimalno zdravje živali.
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2
2.1

PREGLED OBJAV
OSNOVE PREHRANE MAČK

Pregled prehranskih potreb mačke, v primerjavi z drugimi vrstami domačih in
laboratorijskih živali prikazuje velike razlike in podpira mnenje, da so mačke razvile
metabolizem striktnega mesojedca (MacDonald in sod., 1984, cit. po NRC, 1986). Razlike
so rezultat nekaj posebnih potreb po hranilih, ki niso prisotna v rastlinah, ampak le v
živalskih proizvodih, ali pa jih iz oblike, ki se nahaja v rastlinah, mačke ne morejo
izkoristiti. To so na primer arahidonska kislina, aminokislina taurin in vitamin A (Morris in
Rogers, 1982, cit. po NRC, 1986). Zaradi razmeroma kratkega prebavnega trakta in
kratkega časa pasaže skozi prebavila, je prebavljivost mnogih hranil slabša kot pri psu ali
podgani, zato je kvalitetna krma za mačke še toliko bolj pomembna (Kendall in sod., 1983,
cit. po NRC, 1986).
Posebnost mačk je tudi v tem, da kadar jih krmimo po volji, žrejo in pijejo naključno, skozi
celotno dolžino dneva, medtem, ko ima večina sesalcev vzpostavljen nek vsakodnevni
ritem prehranjevanja. Tako mačka požre od 8 do 16 majhnih obrokov v času 24 ur, kar je
posledica naravnega načina prehranjevanja (divja mačka lovi majhen plen, kot so miši,
ptice, kuščarji, insekti in podobno). Kljub temu, pa se lahko žival, ki jo krmi človek
prilagodi na le en dnevni obrok. Rastoči mladiči, breje mačke in mačke v laktaciji pa
zahtevajo bolj pogosto krmljenje (Mugford, 1977, cit. po NRC, 1986; Kane in sod., 1981,
cit. po NRC, 1986).
Tudi tekstura krme ni zanemarljiva. Mačke dajejo trdni, vlažni krmi prednost pred suho in
prašnato. Če mladičem že zgodaj ponudimo raznoliko krmo, se navadijo na različne okuse
in teksture. Primerna krma je lahko pripravljena iz naravnih komponent rastlinskega in
živalskega izvora, kar je značilno za komercialne krmne mešanice, ki jih najdemo na
trgovskih policah. Lahko pa so pripravljene iz očiščenih ogljikovih hidratov, beljakovin,
maščob, aminokislin, vitaminov ter mineralov in so ravno tako prehransko ustrezne in
sprejemljive (Kane in sod., 1981, cit. po NRC, 1986).
Poleg tega, mačke izbirajo drugačne okuse kot vsejedi in rastlinojedi. Ne odzivajo se na
sladek okus, temveč na okus nekaterih aminokislin in peptidov (Beauchamp in sod., 1977,
cit. po NRC, 1986; White in Boudreau, 1975, cit. po NRC, 1986).
2.2

KRMLJENJE ODRASLIH MAČK IN POTREBE PO ENERGIJI

Mačka v povprečju tehta 4 kilograme (samice 3 - 5 kg, samci 6 - 8 kg). Potrebe po
metabolni energiji (ME) na dan znašajo 70 - 90 kcal/kg telesne mase (TM), kar je enako
293 - 376 kJ ME/kg TM (Edney, 1992) in to pomeni za 4 kilogramsko mačko med 1172 in
1573 kJ ME na dan. Čeprav je v normativih enota za energijo kcal, jih bomo za potrebe
2
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diplomskega dela pretvorili v kJ oziroma MJ, saj tako zahteva evropski sistem.
Upoštevamo, da je 1 kcal enakovredno 4,184 kJ. Živali, ki so manj aktivne, potrebujejo
manj energije, kot tiste, ki imajo vsakodnevno možnost izhoda v naravo. Dobro je, da jim
obrok razdelimo na vsaj dva manjša, ali pa jih krmimo kadar jim tekne. Same so sposobne
tudi uravnavati količino zaužite krme in energije, zato se lahko v kratkem času prilagodijo
na spremembe (Edney, 1992).
Krmo jim lahko pripravimo doma, lahko pa se odločimo za pripravljeno krmo.
Priporočljivo je, da izberemo krmo, sestavljeno iz kakovostnih krmil. Če ne želimo, da
postanejo izbirčne, jih moramo že v zgodnji mladosti navaditi na različne okuse in vrste
krme (suha krma, krma iz pločevinke, sveža krma itd.). Živali, ki imajo izhod na prosto,
velikokrat same dopolnijo obrok z ulovljenim plenom ali ostanki človeške hrane. Če
mačka ni debela ali presuha, ima lepo dlako, je živahna in aktivna, pomeni da je primerno
prehranjena (Edney, 1992).
2.3

KRMLJENJE MAČK V REPRODUKCIJI

Domača mačka doseže spolno zrelost v starosti 6 do 9 mesecev. Najugodnejša starost za
parjenje in vzrejo pa je od leta in pol do sedmih let starosti (Feldman in Nelson, 1996, cit.
po Hand in sod., 2010). Samice, mlajše od enega leta še vedno rastejo in v primeru brejosti
njihove prehranske zahteve zajemajo poleg lastne rasti, še oskrbo zarodkov. Pri prestarih
živalih pa pogosto prihaja do reproduktivnih težav, kot so nereden estrus in majhna legla
(Feldman in Nelson, 1996, cit. po Hand in sod., 2010). Reprodukcijski ciklus se lahko deli
na 4 dele, in sicer:
1. Gonitev in parjenje
2. Brejost
3. Dojenje
4. Odstavljanje
V tem času so potrebe po hranljivih snoveh v primerjavi z vzdrževalnimi, povečane. Še
posebej v času pozne brejosti in dojenja. Minimumi nekaterih hranil takrat presegajo tudi
tiste, ki jih mladiči potrebujejo za rast. Krmljenje v obdobju reprodukcije mora optimizirati
zdravje in telesno kondicijo mačke v posameznih stadijih reprodukcijskega cikla in zdravje
mladičev po odstavitvi. Zadostitev tem kriterijem ima dolgoročne pozitivne posledice na
zdravju potomstva, ključni indikatorji optimalne reprodukcije pa so uspešna oploditev,
nizka stopnja smrtnosti mladičev ali plodov, lahka kotitev, veliko gnezdo in hitra rast
muckov (Hand in sod., 2010).
2.3.1 Gonitev in parjenje
Pred parjenjem mora biti samica v dobri fizični kondiciji, aktivna, ne presuha in ne
predebela. Če je podhranjena, ne bo sposobna zaužiti dovolj krme za zadovoljitev lastnih
3
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potreb in za oskrbo plodov v času brejosti. Pomanjkanje primerne krme lahko vodi do
zmanjšane rojstne mase in povečane smrtnosti novorojenih mladičev. Obratno, pa v
primeru prehranjenosti prihaja do razvoja prevelikih plodov in distocije (Case in sod.,
2000).
Potrebe po energiji v času parjenja, se ne razlikujejo od tistih, v obdobju odraslosti. V
obdobju gonitve, mačke običajno zmanjšajo količino zaužite krme in posledično lahko
pride do zmanjšanja telesne mase. Normalno stanje se povrne po koncu estrusa. Kljub
temu je priporočljivo krmljenje energijsko bogatejše krme, za zagotovitev optimalne
telesne kondicije ob oploditvi (Hand in sod., 2010).
2.3.2 Brejost
Eden izmed prvih pokazateljev brejosti, je konstantno naraščanje telesne mase od oploditve
dalje, to obdobje traja približno 65 dni, ko mačka skoti mladiče. Masa, naložena v
zgodnjem obdobju ni povezana z rastjo reproduktivnih tkiv in zarodkov, temveč s
skladiščenjem energije, potrebne za obdobje laktacije. V povprečju, se telesna masa pred
parjenjem, v brejosti poveča za 40 %, ob kotitvi, pa se le ta zmanjša za 40 % od naložene
(slika 1). Ostalih 60 % mačka porabi kot energijo za sintezo mleka (Loveridge in Rivers,
1989, cit. po Hand in sod., 2010). Na povečanje telesne mase v brejosti in zmanjševanje
skozi laktacijo, pomembno vpliva število mladičev (Hand in sod., 2010).
Potrebe po energiji in ostalih esencialnih hranilih so v tem času povečane. Zauživanje krme
niha, 15 dan po oploditvi nastopi ugnezdenje zarodkov in takrat ima mačka slabši apetit
(Feldman in Nelson, 1996, cit. po Hand in sod., 2010). Naslednji padec v zauživanju krme,
pa je v zadnjem tednu brejosti in nima škodljivih posledic. Potrebe po energiji dosežejo vrh
v šestem ali sedmem tednu in nezadostna oskrba lahko škoduje mlečnosti in zdravju
mladičev. Priporočljiv vnos je za 25 – 50 % nad ravnijo vzdrževalnih potreb, kar je
približno 376 - 460 kJ/kg TM/dan. Skupni vnos kalorij pa je lahko povečan tudi za 70 %.
Zahteve so lahko pri posameznih mačkah še višje, posebej, če gre za velika legla.
Krmljenje energijsko bogatejše krme v pozni brejosti omogoča lažjo zadostitev potrebam,
zaradi zmanjšane kapacitete želodca. Ugodno je tudi krmljenje mačk po volji, saj tako
samica sama uravnava zauživanje krme glede na potrebe (Hand in sod., 2010).
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Slika 1: Spreminjanje telesne mase in potrebe po energiji pri mačjih samicah med brejostjo
in laktacijo (Case in sod., 2000: 229)

2.3.3 Dojenje
Med laktacijo je za mačke najbolj pomembno, da imajo pokrite potrebe po energiji. Dovolj
energije omogoča zadostno produkcijo mleka in preprečuje izgubo telesne mase samice. Za
sintezo mleka je ključnega pomena tudi voda. Napor, ki ga mački povzroči dojenje, je
odvisen od kondicije, stadija laktacije in velikosti legla (slika 2). Številčni mladiči in
minimalne zaloge energije v telesu ob kotitvi povzročajo največje tveganje za pretirano
izgubo telesne mase in podhranjenost v času laktacije (Case in sod., 2000).
V odvisnosti od števila mladičev, mačka med dojenjem zaužije dva do tri krat več energije
kot so njene vzdrževalne potrebe (1046 kJ/kg TM). Vrh mlečnosti nastopi v tretjem ali
četrtem tednu po kotitvi, nato pa sledi navajanje mladičev na suho ali mehko krmo. Po
četrtem tednu se količina mleka občutno zmanjša, mladiči pa zaužijejo vedno več trde
krme (Case in sod., 2000).
Laktacija je za žival eden izmed večjih prehranskih izzivov. Večina krmnih mešanic,
narejenih za vzdrževanje potreb odraslih mačk, ne zagotavlja dovolj potrebnih hranil za
samice v laktaciji. Poleg izgube telesne mase ob nepravilni prehrani, lahko pride tudi do
zmanjšane količine mleka, rezultat česar je slaba rast in smrtnost mladičev (Case in sod.,
2000).
Ne glede na velikost legla, moramo mačko krmiti z dobro prebavljivo, s hranili bogato
krmno mešanico. Priporočljiva je kakovostna krma, oblikovana za bolj aktivne živali, saj le
ta zagotavlja optimalno raven energije in hranil, ki jih žival potrebuje ob preživljanju
fizioloških naporov. Potrebna dnevna količina presega kapacitete prebavil, zato mora biti
5
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razdeljena na več obrokov ali pa krmimo po volji. Po treh tednih je samico priporočljivo
krmiti ločeno od mladičev, da le-ti ne bi zaužili njene krme (Case in sod., 2000).
Tudi voda je zelo pomembna. Nezadosten vnos tekočine vodi do padca količine
proizvedenega mleka. Sveža, hladna voda mora biti doječi mački vedno na voljo (Case in
sod., 2000).
Nekateri rejci med brejostjo in dojenjem, živalim preko krme dodajajo kalcij. Navadno z
dodajanjem skute ali drugih mlečnih izdelkov h krmi. Dodatek minerala pripomore k
zdravem razvoju plodov in k produkciji mleka, domnevno pa tudi preprečuje pojav
eklampsije (poporodne božjasti) po kotitvi. V kolikor mačko krmimo z uravnoteženo,
visoko kakovostno krmo, dodatki niso potrebni. Presežek lahko vodi celo do težav, kot je
na primer kalcifikacija mehkih tkiv (Case in sod., 2000).
Pri starosti treh do štirih tednov začnejo mucki kazati zanimanje za trdo krmo. Hkrati
materina skrb začne pojenjati in s tem ji lahko dnevno količino krme postopoma
zmanjšujemo. Ko so mladiči odstavljeni (pri starosti 7 do 8 tednov), mora mačka zauživati
manj kot 50% krme nad normalnimi vzdrževalnimi potrebami (Case in sod., 2000).

Slika 2: Mačka v laktaciji (Salvaggio, 2015)

2.3.4 Odstavljanje
Mačka začne odstavljati mladiče, ko dosežejo starost med 6 in 10 tednov. Večina rejcev
zaključi odstavljanje v 8 tednu in takrat grejo mucki lahko v nov dom. Če pričnejo z
zauživanjem suhe krme pri tretjem ali četrtem tednu, so takrat že sposobni požreti
praktično ves obrok v obliki trde krme (Case in sod., 2000).
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Če mačka tik pred odstavitvijo še vedno proizvaja mleko, nekajdnevna zmanjšana količina
krme pomaga k prenehanju produkcije mleka. Če bi ostala na visoki ravni, obstaja velika
možnost za pojav mastitisa. Pod pogojem, da je v dobri fizični kondiciji, ji na dan
odstavitve odvzamemo krmo, nato pa postopoma ponovno uvedemo dnevni obrok na
25 %, 50 %, 75 %, in 100 % vzdrževalnih potreb v zaporednih dnevih po odstavitvi (Case
in sod., 2000).
Običajno mačka skozi laktacijo izgubi nekaj telesne mase, padec pa ne sme presegati 10 %
glede na njeno normalno maso. Primerno krmljenje in oskrba v času brejosti in dojenja
zagotavlja minimalne izgube telesne mase, četudi gre za veliko leglo. Stanje živali v času
vzreje vpliva na sposobnost prenašanja naporov, ki jih povzročata brejost in dojenje ter na
telesno kondicijo ob koncu reprodukcijskega ciklusa. Samica, ki je v slabem stanju izgubi
več telesne mase, kot je zaželeno in potrebuje daljše obdobje za obnovo telesnih rezerv. V
tem primeru mora biti krmljena s hranili in energijo bogato, dobro prebavljivo krmo,
dokler se ne vrne v optimalno telesno kondicijo (Case in sod., 2000).
2.4 PREHRANA MLADIČEV
Pri mačkah, se skrb matere za leglo lahko razdeli na tri obdobja, glede na naraščajočo
starost mladičev. V prvem, samica največ vlaga v mladiče, se jim ne izogiba in ne kaže
agresije. Drugo obdobje je čas, ko mladiči postajajo enakovredni svoji materi in se le ta
začne napadalno odzivati na nekatere njihove zahteve. Zadnje obdobje pa predstavlja
odstavljanje. Večino stikov takrat izzovejo mladiči, mačka se jim izogiba in postaja
agresivna (Schneirla in sod., 1963, cit. po Trivers, 1974).
2.4.1 Novorojeni mladiči
Takoj po kotitvi začne mačka proizvajati posebno vrsto mleka, imenovano kolostrum ali
mlezivo, ki ima ključno vlogo pri zagotavljanju pasivne imunosti muckov. Sluznica
prebavil novorojenih mladičev lahko absorbira potrebne imunoglobuline le nekaj ur, zato
je pomembno, da mlezivo zaužijejo čim prej. Poleg tega volumen, zaužit takoj po rojstvu
znatno prispeva h količini krvi v obtočilih. Tako je količina mleka, ki ga samica sintetizira,
ravno tako pomembna kot njegova sestava (Case in sod., 2000).
Tako kot mleko večine sesalcev, se tudi mačje mleko skozi trajanje laktacije spreminja,
glede na potrebe razvijajočih mladičev. Sinteza mleziva traja 24 do 72 ur, nato pa se
sestava spreminja v mleko. Vsebnost beljakovin je prvi dan zelo visoka (nad 8 %), nato do
tretjega dne strmo pada do polovice vrednosti, potem pa spet naraste na 8 % koncentracijo.
Podobno velja za maščobe. Vsebnost laktoze v mleku je skozi celotno trajanje laktacije
konstantna (Case in sod., 2000).
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V prvih nekaj tednih življenja, morajo mucki sesati štiri do šestkrat na dan. Neredno, šibko
sesanje je lahko pokazatelj mrzlice, bolezni ali prirojenih težav. Primarni aktivnosti
novorojenih mladičev sta sesanje in spanje. Mleko podpira normalno rast muckov do
starosti 4 tednov. Dodatno krmljenje z mlečnim nadomestkom je potrebno le pri
nenavadno velikih leglih. Po štirih tednih pa samo mleko ne zagotavlja več dovolj kalorij
in hranil za normalen nadaljnji razvoj. Takrat mladiči postanejo tudi bolj pozorni na
dogajanje v okolju, so več časa budni in se igrajo med seboj. Poleg tega kažejo vse več
zanimanja za poizkušanje nove krme (Case in sod., 2000).
2.4.2 Uvajanje suhe krme
Mladičem dodatno krmo ponudimo pri 3 do 4 tednih starosti. Uporabljamo lahko
komercialne krmne mešanice namenjene odstavljenim muckom, ali pa materino krmo
namočimo v manjšo količino tople vode. Kravjega mleka se ne sme uporabljati zaradi
večje vsebnosti laktoze, kar lahko izzove drisko. Tudi doma pripravljene krme niso
priporočljive, saj navadno niso prehransko uravnotežene (Case in sod., 2000).
Mehko krmo mladičem ponudimo v plitvi posodi nekajkrat na dan, za približno 20 do 30
minut. Tako bodo zaužili manjšo količino krme, večji delež obroka pa bo še vedno
materino mleko. Pri petih tednih starosti morajo brez težav žreti mehko krmo, saj jim
mlečni zobje zrastejo okoli tridesetega dne po rojstvu. Po šestem tednu pa so že sposobni
žvečiti in konzumirati večje količine suhe krme – takrat je prehranska odstavitev končana,
navadno pa mačke pustijo mladičem sesati do starosti osmih tednov ali dlje, čemur
pravimo vedenjsko odstavljanje (Case in sod., 2000).
2.4.3 Rastoči mladiči
Čas poodstavitvene rasti zajema obdobje od odstavitve (starost 8 tednov), do odraslosti
(10-12 mesecev). Prehranske zahteve mladičev takrat vključujejo vzdrževalne potrebe, ki
so podobne potrebam odraslih mačk, poleg tega pa še dodatno energijo ter hranila, nujna za
hitro rast tkiv (Hand in sod., 2010).
Ko mačka doseže zrelost, je njena telesna masa za 40- do 50-krat večja od rojstne. Ker gre
za kratek čas, je za normalen razvoj in doseganje odrasle velikosti pomembna
uravnotežena prehrana. Le ta mora biti oblikovana za rast in mora zadoščati bistveno
povečanim potrebam po energiji in esencialnih hranilih za zdrav razvoj in izgradnjo tkiv.
Zato mora krma za mladiče vsebovati več kakovostnih (z visoko vsebnostjo esencialnih
aminokislin) in lahko prebavljivih beljakovin kot krma za odrasle mačke. V krmi, ki jo
mačji mladiči zauživajo, je v beljakovinah naložene 30 - 36 % metabolne energije (Case in
sod., 2000).
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Ob tem, da imajo mladiči višje prehranske zahteve od odraslih živali, je potrebno
upoštevati tudi to, da imajo manjšo kapaciteto prebavil, manjši gobec in manj zob. Zato
lahko zaužijejo in prebavijo manjšo količino krme znotraj obroka ali v določenem času. Če
je krma slabo prebavljiva in revna z energijo, je morajo požreti več. Torej, če so mucki
krmljeni z nekvalitetno krmo, so meje zmogljivosti želodca presežene preden zaužijejo
dovolj ustreznih hranil. Rezultat tega je ogrožena rast in neenakomeren razvoj mišic ter
kosti. Za razliko od tega, zahtevana dnevna količina bogate krme ni pretirana in ni omejena
s prostornino prebavil. Paziti je potrebno tudi, da živali ne krmimo prekomerno, še posebej
z raznimi dodatki. To lahko vodi k pospešeni rasti in pozneje k debelosti (Case in sod.,
2000).
Normalno prehransko vedenje mačke se kaže v pogostem zauživanju manjših količin krme
preko dneva. Če imajo omogočeno gibanje, večina rastočih mladičev sama uravnava
zauživanje energije, kadar imajo krmo na voljo ves dan in se ne nažirajo prekomerno. V
splošnem to ni pogost problem, če pa mačke nimajo omogočenega dovolj gibanja in imajo
ponujeno okusno krmo lahko pride do presežnega pridobivanja telesne mase. V tem
primeru mora biti dnevni odmerek krme nadzorovan (Case in sod., 2000).
2.4.4 Osiroteli mladiči
Novorojeni mucki tehtajo približno 100 gramov (če je leglo veliko, lahko tudi manj) in
ravno podatek o telesni masi mladiča je eden glavnih pokazateljev preživitvene
sposobnosti. Vzrok za premajhno telesno maso je lahko nerazvit prebavni trakt in takšni
mucki potrebujejo posebno oskrbo. Vsi morajo prvič sesati najkasneje eno do dve uri po
rojstvu, v prvih 24 urah absorbirajo največ hranljivih snovi iz mleziva (Snook in Riedesel,
1987).
Mačka svojim mladičem nudi toploto, pozornost, varnost, prehrano, pasivno imunost ter
spodbuja funkcije njihovih izločal in krvožilnega sistema. Sirota je vsak mladič, ki nima
dostopa do materinega mleka in oskrbe. Osirotelost je lahko posledica nezadostne količine
mleka, pogina samice, ali pa je mladič zavrnjen. Ne glede na vzrok, je taka žival odvisna
od človeške oskrbe, ki mora biti čim bolj podobna oskrbi mačke oziroma naravni oskrbi.
Zagotavljati mora ustrezno prehrano in okolje, pa čeprav je težko, so rezultat pravilnih
tehnik zdravi, normalno razviti mucki (Case in sod., 2000).
Prvih 6 tednov mačje sirote zahtevajo celodnevno oskrbo in oskrbnika, pripravljenega na
to obveznost. Največ časa in pozornosti jim mora nameniti v prvih dveh tednih. Eden
večjih problemov se pojavi, če mladiči niso imeli možnosti zaužiti mleziva, kar pomeni, da
niso imunsko zaščiteni. Pred infekcijami jih zaščitimo z izolacijo od ostalih mačk in z
dodatkom ustreznih antibiotikov (Snook in Riedesel, 1987).
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Največji izziv predstavlja zagotavljanje ustrezne prehrane. Ker za mladiče najboljše
hranljive snovi prihajajo od samice, je najugodnejša rešitev za mačje sirote nadomestna
mati. Če ni dostopna, kot alternativa obstajajo mlečni nadomestki, ki s hranili oskrbujejo
mucke, dokler niso sposobni zauživati mehke krme. Pomembno je, da so po sestavi čim
bližje naravnemu mačjemu mleku, drugače lahko privedejo do drisk, prebavnih motenj, ali
celo ogrozijo rast in razvoj. Mlečni nadomestki so navadno sestavljeni iz polnomastnega
kravjega ali kozjega mleka, jajc, vitaminov in mineralov (Case in sod., 2000).
Krmljenje sirot je relativno enostavno. Uporablja se lahko stekleničke, ali peroralne
želodčne cevi. Slednje povzročajo več težav zaradi zahtevnejšega odmerjanja količine
mlečnega nadomestka, ob nepravilni uporabi pa lahko pride do natrganja stene požiralnika
ali želodca. Stekleničke so boljša izbira, ker mucki sami zaužijejo kolikor želijo,
spodbujeno je tudi sesanje, ki je prirojeno vedenje in je pokazatelj zdravja mladičev. V
kolikor jim to ni omogočeno, lahko pride do vedenjskih motenj, kot je pohabljanje samega
sebe in preostalega legla. Mladič mora biti med krmljenjem v vodoravnem položaju in po
volji sesati mlačen pripravek (segret na 38 °C). V prvem tednu starosti mucek dnevno spije
približno 13 mililitrov na 100 gramov telesne mase, razdeljenih na vsaj 6 manjših obrokov.
S starostjo ta količina narašča, število obrokov pa se zmanjšuje (Snook in Riedesel, 1987).
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3
3.1

MATERIALI IN METODE
MATERIALI

Izbrali smo tri različne suhe krmne mešanice istega proizvajalca (Royal canin), namenjene
mačkam v različnih obdobjih življenja in jih po vsebnosti hranljivih snovi, navedenih na
deklaraciji, primerjali med seboj. Zanimalo nas je še, ali krmne mešanice glede da
deklarirano analitsko vsebnost beljakovin in maščob ustrezajo AAFCO (Association of
American Feed Control Officials) normativom (AAFCO methods for …, 2017).
1. Popolna uravnotežena hrana za odrasle mačke starejše od enega leta – zmerno
aktivne z možnostjo izhoda na prosto (Royal canin Regular fit)

Slika 3: Krma Royal canin Regular fit (Fit, 2017)
2. Popolna hrana za mladiče (1-4 mesece starost), breje in doječe mačke (Royal canin
Mother and Baby cat)

Slika 4: Krma Royal canin Mother and Baby cat (Mother & babycat, 2017)
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3. Popolna uravnotežena hrana za mačke – posebej za mladiče v drugem obdobju
rasti, do 12 mesecev (Royal canin Kitten)

Slika 5: Krma Royal canin Kitten (Kitten, 2017)
Deklaracije vseh treh krmnih mešanic navajajo, da je krma sestavljena iz perutninskih
beljakovin, riža, rastlinskih beljakovin, živalskih maščob, koruze, rastlinskih vlaken,
pesnih rezancev, kvasa, mineralov, ribjega in sojinega olja, trpotca ter ognjiča. Podane so
tudi vsebnosti nekaterih vitaminov. Vsebujejo še konzervanse in antioksidante, saj
pripomorejo k daljši obstojnosti krme. Torej gre za enake komponente, le zastopanost je v
krmnih mešanicah različna.
3.2

METODE

Izbrane krmne mešanice smo primerjali po kemijski sestavi med seboj in glede na
normativ oziroma potrebe mačk v posameznih obdobjih ter rastočih mladičev
(preglednica 1). Poleg tega pa smo krmne mešanice primerjali tudi glede na komponente,
iz katerih so sestavljene.
Preglednica 1: AAFCO normativ za vsebnost surovih beljakovin in surovih maščob v
krmnih mešanicah za mačke (AAFCO methods for …, 2017)
Hranilo
Surove beljakovine
Surove maščobe

Rast in reprodukcija
(min %)
30
9

12

Vzdrževalne potrebe
(odrasle mačke) (min %)
26
9
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

Če primerjamo krmne mešanice med seboj, ugotovimo, da so sestavljene iz enakih
komponent, kar pomeni, da mačke v različnih fizioloških stanjih lahko izkoriščajo
hranljive snovi iz enakih virov. Vsebujejo perutninske beljakovine, ki so kakovostne in
okusne, izvora rastlinskih beljakovin pa ne poznamo in lahko privedejo do alergijskih
reakcij. Ravno tako ne poznamo točnega izvora živalskih maščob, kar lahko pomeni, da so
slabe kakovosti, v vsakem primeru pa krmo naredijo okusnejšo. Prisotno je ribje olje, ki je
bogat vir esencialnih omega-3 in omega-6 maščobnih kislin ter nekaterih vitaminov,
preprečuje tudi obolenja sklepov, kože in krvožilnega sistema. Rastlinska vlakna imajo
ugoden vpliv na splošno zdravje prebavil, ognjič, kot vir luteina, na zdravje oči, kvas pa
zaradi vsebnosti vitaminov B-skupine pozitivno vpliva na vitalnost kože, dlake, živčevja in
jeter.
Preglednica 2: Vsebnost nekaterih hranil v posameznih krmnih mešanicah
Krma
Royal canin
Regular fit
(Fit, 2017)
Royal canin
Mother and
Baby cat
(Mother &
babycat, 2017)
Royal canin
Kitten
(Kitten, 2017)

Surove
beljakovine
(%)

Surove
maščobe (%)

Surovi pepel
(%)

Surova
vlaknina (%)

32

15

7,2

4,6

34

25

6,7

1,9

36

18

7,2

2,2

Nadalje ugotovimo, da največ beljakovin vsebuje tista krmna mešanica, ki je namenjena
mladičem (preglednica 2), saj beljakovine, še posebej esencialne aminokisline igrajo
pomembno vlogo pri pravilni rasti celotnega telesa, sledi krma za breje mačke in nazadnje
krma za odrasle mačke. Vrstni red je drugačen pri vsebnosti maščob in sicer največ jih je v
mešanici za breje mačke, saj so takrat potrebe po energiji močno povečane. Surova
vlaknina je pomembna za pravilno delovanje prebavil, najboljše jo izkoristijo že razvite
mačke zato je v krmi za odrasle mačke prisotna v največjem deležu. Med surov pepel
spadajo minerali, le-ti so potrebni ne le za razvoj, ampak tudi za normalno delovanje
celotnega organizma v odrasli dobi. Pomembno vlogo imajo predvsem pri razvoju zob in
kosti, vključeni pa so tudi v procese vseh organskih sistemov. Razlike so opazne tudi pri
vsebnosti vitaminov.
13

Kuhar K. Prehrana brejih mačk in mačjih mladičev.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

Na deklaraciji so navedeni tudi podatki za dodana vitamina A in D3, gre za v maščobi
topne vitamine, ter minerale železo, jod, baker, mangan, cink in selen (Fit, 2017; Mother &
babycat, 2017; Kitten, 2017). Vsak igra pomembno vlogo v organizmu, bodisi pri razvoju
hormonalnih žlez, prenosu kisika po telesu, izgradnji kosti, razvoju oči, imunski zaščiti, ali
pa ima antioksidativni učinek. Vsebnosti so največje v krmi, namenjeni brejim in doječim
mačkam, saj mora samica takrat pokriti svoje potrebe in potrebe razvijajočih se plodov.
Sledi krmna mešanica za mladiče, le-ti potrebujejo zadostno količino vitaminov za
pravilno rast in razvoj vseh življenjskih funkcij, na zadnjem mestu pa je krma za odrasle
mačke, saj gre v tem obdobju le za vzdrževalne potrebe.
Normativ (AAFCO methods for …, 2017) navaja minimalne vsebnosti surovih beljakovin
in surovih maščob za krmne mešanice namenjene mačkam v času reprodukcije in rasti
mačk ter času odraslosti. Izbrane krmne mešanice ustrezajo normativu, oziroma presegajo
najmanjše zahtevane vrednosti.
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5

SKLEPI










V posameznih fizioloških stanjih mačke, so potrebe po hranljivih snoveh različne
Potrebe brejih mačk in mačk v laktaciji po energiji so močno povečane v primerjavi
z odraslimi mačkami, saj morajo preskrbeti sebe in mladiče
Ob pomanjkanju hranljivih snovi v krmi lahko pride do podhranjenosti, bolezni ali
nepravilnega razvoja plodov, zato mački ponudimo kakovostno, energijsko bogato
krmo
Mladiči potrebujejo kvalitetno krmo za zdravo rast in razvoj, zato so tudi v tem
času potrebe povečane
Največ maščob in s tem tudi energije, ter vitaminov in mineralov vsebuje krma za
breje mačke
Največ beljakovin potrebujejo mladiči, zaradi hitre rasti telesnih tkiv
Vlaknino najbolje izkoristijo odrasle mačke
Izbrane krmne mešanice zadoščajo zahtevam po vsebnosti hranljivih snovi,
navedenih v normativih
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