
Rastline niso vedno zdravilne 

 

V naših prispevkih smo že veliko pisali o koristni uporabi rastlin za zdravljenje in 

ohranjanje zdravja, tokrat pa so na vrsti rastline, ki lahko zelo škodijo našemu psu 

 

Pred nakupom novega družinskega člana marsikdo sploh ne pomisli, da njegov vrt in sobno 

okrasno rastlinje predstavljata resno grožnjo mlademu psu, ki z zobmi preizkuša vse od kraja. 

Žal nas na resnost te nevarnosti vse premalo opozarjajo tako veterinarji kot zaščitniki živali. 

Iz nekaterih naštetih rastlin so narejeni pripravki, ki jih uporabljamo v homeopatiji, nekatere v 

določenih oblikah in koncentracijah delujejo zdravilno, vendar v »pasji samopostrežbi« med 

domačimi rastlinami zagotovo nimajo mesta.  

Naštejmo notranje strupene okrasne rastline, ki jih moramo nujno odstraniti iz dosega pasjega 

gobčka: aloa vera, kaladijum, krizantema, difenbahija, slonovo uho, asparagus, hijacinta, 

filodendron, benjamin, tisa. Med zunanjimi rastlinami najdemo naslednje, ki vsebujejo za psa 

strupene snovi: azalea, rumena narcisa, naprstec, bršljan, slak, volčja češnja, hrast, zeleni 

krompir, rododenron, glicinija. 

Nenazadnje tudi hrana, ki jo pripravljamo zase, vsebuje določene snovi, ki so za psa 

škodljive. To je eden od razlogov, zaradi katerega veterinarji poudarjajo, da hrana s 

človekovega krožnika ni ustrezna za psa in seveda, da pes ni vedro za odpadke. 

Avokado je sadež, ki je v zadnjih letih našel pot tudi na naše mize in je vse prej kot nedolžna 

snov za našega štirinožca. Vsi njegovi deli od lupine, mesa in semena v jedru so za psa 

strupeni, saj vsebujejo sestavino persin, ki lahko povzroča bruhanje, diarejo in druge prebavne 

motnje. Srednje velik pes bi moral pojesti kar znatno količino katere od jedi iz avokada, da bi 

se pokazal njegov škodljiv učinek, za majhnega psa pa je zadostna že manjša količina nekaj 

žlic. 

Za čokolado je splošno znano, da ne sodi na pasji jedilnik in le redki skrbniki psov se še 

spozabijo in z njo nagradijo svojega psa. Za nagrajevanje obstoja niz zdravih poslastic, 

čokolada pa vsebuje snov theobromine, ki deluje stimulativno na srčno mišico in je lahko za 

psa tudi v majhni količini usoden. 

Peške in semena sadja so za večino ljudi nenevarni, a pretežni del semen oziroma pečk sadja, 

ki ga uživamo, vsebuje strupeno snov cianid. Na srečo je v naravi, npr. v breskvah ali 

mandljih prisoten v majhnih količinah, vendar je tudi res, da smrt povzroči že 60 mg 

vdihanega cianida.  

Česen vsebuje majhne količine tiosulfata; če bi ga zaužili v velikih količinah, je lahko 

strupen; čebula pa vsebuje enak strup kot česen, vendar v večjih količinah. Česen, čebula in 

njun sorodnik por spadajo med zdravo prehrano in imajo za ljudi celo zdravilne učinke, 

vendar imajo za hišne živali nekatere njihove sestavine zelo škodljive učinke. Telo se lahko 

odzove z želodčnimi težavami, akutnim dermatitisom pa vse do astmatičnega napada. Na to je 

potrebno biti pozoren, saj je česen priljubljen dodatek pasji prehrani in ima dokazano 

pozitivne učinke, vendar se posamezni psi nanj lahko negativno odzovejo.  

Grozdje ima škodljiv učinek na ledvice psov; sprva lahko povzroči bruhanje, izsušitev, če pa 

ga pes zaužije v preveliki količini, lahko pride do odpovedi ledvic. Natančno še ni znano, 

katera od snovi v grozdju deluje na pse tako škodljivo, vendar so potrdili, da gre za enak 

učinek ne glede na to, na kakšen način je bilo grozdje pridelano. 

Oreški makadamije imajo škodljiv učinek na živčni sistem, t.i. »macadamia nut toxicosis«, ki 

se kaže v občutljivosti, odrevenelosti in nemiru. Ti znaki običajno preidejo v roku 48 ur, v 

najslabšem primeru pa lahko vodijo v šokovno stanje. 

Gobe imajo škodljiv učinek na živčni sistem, ledvica in srce. 



Muškatov orešček, ta priljubljena začimba, ki ima blage halucinantne učinke, lahko povzroči 

krče, tresenje in okvaro centralnega živčnega sistema, v nekaterih primerih poročajo celo o 

smrtnih izidih. 

Rozine imajo enak učinek kot grozdje 

Hrana, ki jo označujejo kot brez sladkorja, vsebuje Xylitol, ki lahko pri psih povzroči  

propadanje jeter 

Krompir, paradižnik in rabarbara v nekaterih svojih delih vsebujejo oksalate, ki so za psa 

lahko strupeni. 

Že večkrat smo lahko prebrali opozorila, kako nevarni so lahko praznični dnevi za naše hišne 

ljubljence. Prav tako so to stresni dnevi tudi za skrbnike psov, zato nam bo v pomoč, če se 

grožnje pravočasno zavedamo. 

Božič in Novo leto prinašata uporabo strupenih okrasnih rastlin kot na primer božje drevce, 

bela omela, božična zvezda. Strokovnjaki priporočajo, da najdemo varnejše možnosti 

okraševanja. V spomladanskem času pa moramo biti pozorni na lilije in tulipane, ki so za pse 

močno strupeni.  

Za vsak praznični čas pa velja, naj pes ne je ostankov hrane z mize, čeprav še tako moleduje 

zanjo. Vsebuje začimbe in sol, nenazadnje pa si z dajanjem hrane z mize naredimo slabo 

uslugo: pes bo namreč vedno prosjačil pri mizi, saj ve, da je lahko uspešen. Med prazniki, ko 

radi postrežemo gostom z alkoholnimi pijačami, se moramo zavedati, da je tudi alkohol za pse 

nevaren. 

Splošni znaki zastrupitve 

Skrbnik mora poznati znake, po katerih lahko prepozna vzrok slabega počutja psa in se tako 

odstotek preživetja njegovega štirinožca bistveno poveča. Sicer so lahko za vsako vrsto 

strupene snovi znaki specifični, na splošno pa moramo biti pozorni na:  

 bolečino v trebuhu (pes lahko cvili ali je občutljiv na dotik),  

 komo,  

 trzanje,  

 diarejo,  

 slinjenje,  

 nepravilen utrip srca,  

 oteženo dihanje,  

 otožnost,  

 otečene okončine in seveda na  

 bruhanje.  

Če pes kaže enega ali več znakov izmed naštetih, je nujen posvet z veterinarjem.  

Ker je bolje preprečevati kot zdraviti, naj bo spisek nevarnih rastlin in hranil poznan vsem 

članom družine, naš dom pa naj bo varno prebivališče tudi za naše hišne živali. 
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