
  Mit nevezünk kiegyensúlyozott étrendnek? Amikor a 
takarmány kielégíti a kutya táplálóanyag- és energia, 
illetve ásványi anyag-, vitamin-, mikroelem- és egyéb 
igényét bármely életkorban, igénybevételének 
megfelelően.

  Az egyes egyedek szükségleteinek meghatározása 
összetett feladat, ugyanis számos tényező befolyásolja, 
mint pl.: a fajta, kor, ivar, elhelyezés/környezet, 
igénybevétel, élettani stádium (kölyök, vemhes, stb.). 
Megkönnyíti a dolgunkat az NRC (National Research 
Council, USA) és az AAFCO (Association of American 
Feed Control Officials, USA) rendszerek ajánlása. A két 
szisztéma közti különbség, hogy míg az NRC minimális 
értékeket ajánl, addig az AAFCO biztonsági 
szorzófaktorokat használ.

Kutyák energiaigénye

  A kutyák energia szükségletüket a táplálék fehérje-, 
zsír- és szénhidrát tartalmából fedezik. 
Mivel egyik élőlény sem képes a takarmányokat teljes 
mértékben felhasználni, a különböző emésztési 
sajátosságok tükrében más és más energialépcsővel 
számolunk. Ez ebek esetében a metabolizálható energia, 
amely úgy számítható ki, hogy a takarmányokban lévő 
táplálóanyagok égéshőjéből (bruttó energia) levonjuk a 
bélsárral, vizelettel, bélgázokkal ürített energiát.
A tápok energiatartalma általában kJ/g-ban,  a 
szükségletek  kJ-ban vannak megadva, néhány helyen 
azonban találkozhatunk a kCal (kilokalória) 
mértékegységgel (1 kJ= 4,184 kCal).

  Fontos tudni, hogy kutyák esetében az energia 
szükséglet nem egyenesen arányos a testtömeggel; 
tehát nagyobb kutyáknak arányaiban kisebb az 
energiaszükségletük. Emiatt is találkozhatunk a tápokon 
olyan meglepő számokkal, hogy a kistestű kutyáknak 
szánt tápok fehérje és energiatartalma magasabb, mint 
egy közép- vagy nagytestű kutyatáp. 
Ahogyan azt feljebb is említettük, a különböző 
szükségleteket sok tényező befolyásolja, pl.: a 
vemhesség második felében 1,5-szeresére, míg a 
szoptatás alatt akár négyszeresére is növekedhet a 
szukák energiaigénye, illetve a hideg idő is 1,5-2-
szeresére növeli az állatok szükségleteit. 

Fehérjék és aminosavak

  Az aminosavak és azokból felépülő fehérjék 
nélkülözhetetlenek a szövetek képződéséhez, 
fenntartásához, regenerálódásához.

  A különböző típusú fehérjék különböző mértékben 
emésztődnek, így a kutyák elsősorban az állati eredetű 
fehérjéket emésztik jól, azok aminosav összetétele a 
legmegfelelőbb. 
  Az alacsony szintű fehérjeellátás étvágycsökkenést, 
növekedésbeli visszamaradást, durva-csapzott szőrzetet, 
ödémákat okozhat. Erre első sorban vemhes és szoptató 
kutyák esetében, valamint szőrváltás idején érdemes 
figyelni. Azonban nem célszerű a túlzott fehérjebevitellel 
a növekedés meggyorsítása sem, mert az megterhelheti 
az állat veséjét.

Zsírok

  A zsírok a legkoncentráltabb energiaforrások, emellett 
elengedhetetlenek a zsírban oldódó vitaminok és ásványi 
anyagok  felszívódásához.

  Tápgyártás során  fontos szerepet játszik az eledelek 
ízletességében (íz és aromaanyagok zsírban oldódnak), 
valamint meghatározza a tápok/eledelek állagát.
 A kutyatápok zsírtartalma általában 5-20% között mozog,  
növekedésben lévő kutyák illetve vemhes/szoptató 
szukák igénylik a 20% körüli zsírtartalmat. Munkavégző 
kutyák számára előnyösebb a magas zsírtartalmú, mint a 
magas szénhidráttartalmú táp etetése.

Szénhidrátok és rostok

  Általánosságban elmondható, hogy a kutya a 
keményítőt rosszul emészti, ezért azt számára fel kell 
tárni főzéssel vagy extrudálással. A szénhidrátok egy 
része a kedvező hatású bélbaktériumok táptalajaként 
fontos a kutya számára (prebiotikumok). 
Az egyszerű, kis molekulaméretű cukrok azonnal elérhető 
és felhasználható energiaforrások minden sejt, de 
elsősorban az agy, a vörösvérsejtek és a vese számára 
fontosak.

  A különböző szénhidrátféleségekről is megállapítható, 
hogy eltérő módon emésztődnek. Így a laktózt a kölyök 
kutyák például jól emésztik, energiaszükségletük 8-10%-
át is fedezhetik belőle, de felnőtt korban a laktózt bontó 
enzim hiánya okozta lassú felszívódás miatt már 
hasmenést okozhat.

  A rostok a béltartalom ürülését serkentik, szerepük a 
normális bélmozgás és a bélsár konzisztencia 
fenntartásában elengedhetetlen, valamint segítik a 
bélbaktériumok működését. A takarmányok optimális 
nyersrost tartalma 2-3%.
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