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Posamezne živali imajo različne 
prehranske potrebe ter različno 
absorbirajo hranilne snovi, ki 

se nahajajo v hrani. Na to vpliva več 
faktorjev, kot so starost, nivo aktivno-
sti, okolje, genetika, pasma. Za zado-
stitev osnovnih potreb je pomembna 
predvsem kvalitetna, uravnotežena 
prehrana, ki omogoča dober razvoj, 
rast in delovanje organizma. V primerih 
neravnovesij, pa si lahko pomagamo 
s kakovostnimi prehranskimi dodatki, 
predvsem v obliki dodatnih vitaminov 
in mineralov. Pri uporabi le teh pa je 
potrebno biti previden, saj komercial-
no pripravljena pasja hrana navadno 
vsebuje zadostne količine vitaminov in 
mineralov. Uporaba vitaminsko mine-
ralnih dodatkov je priporočljiva, če psa 
hranimo z doma pripravljeno hrano, v 
primeru bolezni ali okrevanja po bole-
zni ter v stresnih stanjih, ko imajo živali 
slabši apetit in zato samo s prehrano 
ne prejmejo dnevno potrebne količine 
vitaminov in mineralov. Najbolje se je 
o uporabi dodatkov posvetovati z ve-
terinarjem oz. strokovnjakom za pasjo 
prehrano, saj je prevelika količina do-
ločenih vitaminov ali mineralov lahko 
škodljiva.

Vitamini in minerali navadno delujejo 
skupaj.

Vitamini so organske snovi, ki jih telo 
psa v določenih količinah nujno potre-
buje za pravilno delovanje in sodeluje-
jo v kemičnih reakcijah, ki omogočajo 
rast, razvoj ter vzdrževanje celic telesa. 
S pomočjo mineralov in encimov za-
gotavljajo ustrezen potek prebave, re-
produkcije, razvoja mišic in kosti, zdra-
vo kožo, dlako in oči. Sodelujejo tudi 
pri pomembnih procesih predelave 
maščobe, proteinov in ogljikovih hi-
dratov, pri strjevanju krvi, pri regene-
raciji tkiva, podpirajo imunski sistem 
živali, nudijo antioksidativno podporo 
ter vzdržujejo normalen nivo energije. 

Delimo jih v dve skupini, glede na to, 
kako se v telesu shranjujejo in sicer na 
vitamine topne v maščobah (vitamini 
A, D, E, K) ter vitamine topne v vodi 
(vitamini C, skupine B). Prvi se shra-
njujejo v jetrih in maščobnem tkivu. 
Drugi pa se v telesu nahajajo v zelo 
majhnih količinah in jih je potrebno 
v ustreznih količinah dnevno zaužiti.

Vitamin A je pomemben za kosti in 
zobe, za vid, dlako, zdravo kožo in 
mukozne membrane. Vitamini skupi-
ne B imajo različne učinke (podpirajo 
imunski sistem, delujejo na razvoj, 
reprodukcijo, prebavo, živčni sistem) 
in navadno delujejo skupaj. Stresne 
situacije in zelo nizke temperature 
lahko hitro znižajo zaloge vitamina B 
v telesu. Vitamin C je v pomoč imun-
skemu sistemu. Vitamin D regulira 
nivo kalcija in fosforja v krvi, sode-
luje pri formaciji kosti ter pravilnem 
delovanju mišic in živcev. Vitamin E 
je pomemben za pravilno delovanje 
celic srca in cirkulatornega sistema, 
za metabolizem maščob in deluje kot 
antioksidant. Vitamin K je nujen za 
normalno strjevanje krvi.

Minerali so naravne snovi, ki ima-
jo prav tako pomembno vlogo pri 
vzdrževanju normalnega delovanja 
organizma. Organizem mineralov ne 

Naši ljubljenci so vse bolj izpostavljeni negativnim vplivom okolja ter 
predelani, nezdravi hrani. Slaba prehrana in stalno izpostavljanje dra-
žljajem okolja, pa lahko privedejo do zdravstvenih motenj.

proizvaja sam, ampak jih prejme pre-
ko hrane in vode. Pomembni minerali 
so npr. kalcij, magnezij, fosfor, železo, 
mangan in selen.

Kalcij je pomemben pri razvoju kosti 
in zob, pri strjevanju krvi, za delovanje 
srca, živcev in mišic. Fosfor pomaga 
telesu proizvajati energijo. Pomemb-
no je tudi kakšno je razmerje med kal-
cijem in fosforjem v telesu. Železo so-
deluje pri tvorjenju rdečih krvnih celic, 
delovanju encimov, imunskega siste-
ma in energije. Magnezij je pomem-
ben člen encimskih reakcij, delovanja 
srca, zdravih kosti, mišic in živčnega 
sistema. Mangan sodeluje pri encim-
skih procesih, reprodukciji, produkciji 
mleka, reguliranju krvnega sladkorja, 
delovanju živcev, imunskega sistema 
in je potreben za normalno rast in 
razvoj kosti in hrustanca. Selen lahko 
deluje kot antioksidant ter pomaga 
upočasniti procese staranja ter urav-
nava krvni sladkor.

Pomembno je, da količina vitaminov 
in mineralov v telesu ni previsoka ali 
prenizka, saj se tako poruši ravnoves-
je različnih procesov. Uporabo do-
datkov je tako potrebno prilagoditi 
potrebam posameznega psa. Pravil-
na uporaba vitaminskih dodatkov 
pa lahko pomaga zmanjšati stres in 
pojav zdravstvenih motenj in tako 
poskrbi za zdravega in zadovoljnega 
kosmatinca. 

Skrivnost vitaminov
Vitamin na dan, odžene veterinarja stran


