Czym karmić kota w zależności od jego
wieku?
Prawidłowe żywienie polega na zaspokojeniu zapotrzebowania na składniki
odżywcze i energię, które zmienia się wraz z wiekiem.
Kocięta, ze względu na okres wzrostu, mają wyższe zapotrzebowanie na
energię i substancje pokarmowe niż dorosłe koty.
U kotek w ciąży i w czasie laktacji zaleca się, aby w diecie obecne były
węglowodany.
Potrzeby żywieniowe kocich seniorów zmieniają się w zależności od
postępu lat i powinny być określane indywidualnie.
Na każdym etapie życia koty wymagają pokarmu kompletnego i
zbilansowanego, bezpiecznego, odpowiednio strawnego, smakowitego oraz
stałego pod względem składu.

Zapotrzebowanie naszego mruczka na składniki odżywcze i energię nie jest
jednakowe przez całe jego życie. Zmienia się ono w zależności od wieku,
aktywności fizycznej i stanu fizjologicznego kota. Prawidłowe żywienie polega
na zaspokojeniu zapotrzebowania na wszystkie niezbędne substancje pokarmowe
oraz energię zgodnie z wymaganiami danego osobnika. Dzięki temu kocię może
zdrowo rosnąć, dorosły pupil cieszyć się dobrym samopoczuciem, a koci senior
jak najdłużej korzystać z życia.

Czym karmić kocięta?
Około 6.–12. tygodnia życia kocię zazwyczaj opuszcza swoją mamę i trafia do
nowego domu. Etap wzrostu jest bardzo ważny dla maleństwa, które wymaga
troskliwej opieki oraz optymalnego żywienia. Trzeba pamiętać, że w pierwszych
4–5 miesiącach życia kocięta intensywnie rosną, a ich masa ciała przyrasta o
10–20 g dziennie. Maluchy wymagają pokarmu kompletnego i zbilansowanego,
bezpiecznego, o stałym składzie i odpowiedniej strawności oraz smakowitości.
Zapotrzebowanie na energię i zbilansowane z nią składniki odżywcze jest
zdecydowanie wyższe u kociąt niż u dorosłych kotów. Stanowi ono sumę potrzeb
bytowych niezbędnych do utrzymania procesów życiowych, energii potrzebnej do
termoregulacji oraz wzrostu i rozwoju. Bardzo ważne jest dostarczenie
pupilowi właściwego pokarmu, zawierającego dobrej jakości białka, będącego
źródłem niezbędnych aminokwasów. Ze względu na wyższe potrzeby energetyczne
mruczki w okresie wzrostu wymagają większych ilości tłuszczów w diecie niż
koty dorosłe. Niezbędny jest także dodatek kwasu arachidonowego, tj.
nienasyconego kwasu tłuszczowego, którego koty nie są w stanie wytwarzać.
Ważne jest, aby pamiętać, żeby w pożywieniu znalazły się zarówno tłuszcze
pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Optymalnym rozwiązaniem jest
stosowanie specjalnie opracowanych dla kotów rosnących pełnoporcjowych karm
gotowych – zarówno suchych, jak i mokrych. Mogą one stanowić jedyny pokarm
mruczków, gdyż dostarczają wszystkie niezbędne składniki odżywcze w
odpowiednich ilościach i proporcjach.

Czym karmić dorosłe koty?
Koty, w zależności od rasy, uzyskują rozmiary dorosłego osobnika około 9.–12.
miesiąca życia. Rasy duże, jak np. maine coon czy norweski leśny, rosną nawet
do 2. roku życia. U zwierząt dojrzałych bardzo ważne jest prawidłowe
oszacowanie zapotrzebowania na energię, gdyż jej nadmiar w pokarmie prowadzi
do groźnych dla zdrowia nadwagi i otyłości. Ilość kalorii, która powinna
znaleźć się w misce kota w ciągu doby, zależy od wielu czynników. „Koty
domowe, które nie wychodzą na dwór, potrzebują zazwyczaj mniejszej dawki
energii niż zwierzęta przebywające dużą część dnia na zewnątrz. Mruczki
wychodzące są bardziej aktywne fizycznie, a także narażone na niekorzystne
czynniki, jak np. niska lub wysoka temperatura powietrza. Dlatego ich
zapotrzebowanie energetyczne jest w większości przypadków wyższe” – wyjaśnia
lekarz weterynarii Małgorzata Głowacka. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, czy
kot został poddany zabiegowi kastracji, ponieważ zwierzęta po tym zabiegu
mogą mieć większe skłonności do nadwagi i otyłości. Istotne jest również to,
że kotki w okresie rozrodu (w ciąży i w czasie laktacji) wymagają obecności w
diecie węglowodanów – zgodnie z normami żywieniowymi. Naczelną zasadą
żywienia kotów bez względu na wiek jest dostarczanie pokarmu zbilansowanego i

kompletnego, odpowiednio strawnego, bezpiecznego, smakowitego i stałego pod
względem składu. Pełnoporcjowe karmy gotowe spełniają wszystkie te wymagania,
dla tego warto je wybierać.

Czym karmić kocich seniorów?
U kotów od około 7. do 8. roku życia rozpoczyna się etap seniora. Zwierzęta
stają się zazwyczaj mniej aktywne i bardziej wrażliwe na zmiany środowiska
zewnętrznego oraz różnego rodzaju infekcje. Mruczki między 6.–8. a 10. rokiem
życia są szczególnie narażone na rozwój nadwagi i otyłości, dlatego bardzo
ważne jest zmniejszenie podaży energii. Z kolei powyżej 10. roku życia spada
beztłuszczowa masa ciała kocich seniorów, przez co mają tendencję do
wystąpienia niedowagi. Na tym etapie życia niezbędne jest podwyższenie dawki
kalorii w pokarmie, aby zapobiec niekorzystnym zmianom. Starsze koty powinny
otrzymywać pożywienie o bardzo dobrej jakości makroskładników i właściwej
strawności, gdyż ich zdolności metaboliczne ulegają pogorszeniu. Pamiętajmy,
że w każdym przypadku potrzeby żywieniowe kociego seniora powinny być
określane indywidualnie.

