
MOJ KUŽA NOČE JESTI 

 

Pomanjkanje apetita povzroča velike skrbi skrbnikom psov, saj sta dlje trajajoče 

odklanjanje hrane in padec teže prva znaka, da je s kužkom nekaj zares narobe 

 

Tisti skrbniki, ki pri pasji skledi, ki ostaja polna, brezbrižno zamahnejo z roko rekoč: »Ah, saj 

bo že pojedel, ko bo lačen!«, morda zamujajo pomemben čas za ukrepanje. Mnogo resnih 

obolenj se namreč pokaže na ta način, ko pes zavrača hrano, čeprav je sicer videti živahen in 

neprizadet. Da bi izključili tako stanje, je posvet pri veterinarju več kot umesten. Kaj pa lahko 

za začetek storimo sami? Najprej je potrebno pregledati ustno votlino, saj lahko poškodovan 

zob ali obilne zobne obloge povzročajo psu pri jedi občasne bolečine. Naslednji korak je 

merjenje telesne temperature. Povišana temperatura je seveda lahko vzrok za neješčost in za 

obisk pri veterinarju. Prav tako je potrebno preveriti prisotnost notranjih zajedavcev oziroma 

jih odpraviti. 

Sicer pa poznamo med psi tudi slabe jedce, ki jim lahko ponudimo karkoli: enostavno ne 

želijo jesti. Takrat je potrebno uporabiti kakršno koli zvijačo, s katero kuža vsaj nekaj poje. 

Običajno eno vrsto hrane danes kuža poje, jutri pa bo nad isto dvignil nos in se obrnil stran. 

Homeopati za tako izbirčne, a sicer zdrave pse priporočajo pripravek  Chininum arsenicosum 

4 D trikrat dnevno do izboljšanja stanja. Po uporabi tega pripravka se odnos do hrane bistveno 

izboljša. 

Naslednja slika neješčega psa je zelo pogosta in jo poznajo mnogi skrbniki psov: kuža deluje 

kot zelo ješč, vidno se razveseli, ko sliši ropotati svojo skledo in komaj čaka, da je obrok zanj 

pripravljen. Skače po skrbniku in je ves nemiren, preden skledo položimo predenj. Nato se 

slika dramatično spremeni: pes poje grižljaj ali dva, neha jesti, se ozira naokoli in se odmakne 

od sklede. Kaže – ne le pomanjkanje apetita, ampak celo stud. Nič ga ne more več prepričati, 

da bi se lotil praznjenja sklede. Če se apetiti že prebudi, se to zgodi ponavadi zvečer. 

Homeopatski veterinarji poudarjajo, da gre v takem primeru pogosto za nediagnosticirano 

bolezen jeter, ki se bo šele razvila. Priporočeni pripravek Lycopodium 30 D je za take primere 

zelo učinkovit in v večini primerov zadostuje enkratni odmerek 10 granul, ki jih stopimo v 

majhni količini vode in z injekcijsko brizgalko damo psu neposredno v gobček. Samo na ta 

način smo lahko prepričani, da je pes pripravek v celoti zaužil. Kot pri vsakem jemanju 

homeopatskih pripravkov je potrebno biti tudi tu pozoren, da kroglic ne jemljemo v roko, 

ampak jih stresemo iz embalaže neposredno v brizgalko, dodamo pribl. žlico vode, raztopimo 

in jo damo psu. Ta naj petnajst minut prej in enak čas po zaužitju homeopatskega pripravka ne 

pije oziroma ne zaužije nobene hrane. 

Za pospeševanje apetita pri psih, pri katerih vemo, da je razlog za zavračanje hrane neprijeten 

dogodek, ki je povzročil nejevoljo ali stres, priporočamo pripravek Staphysagria 9 CH. Po pet 

granul je potrebno dajati psu dva tedna vsak večer.  

Pomanjkanje apetita oziroma nenadna izbirčnost pri hrani se pojavlja pri psicah tudi v stanju 

lažne brejosti. Ostali znaki so naraščajoča muhavost, jokavost, iskanje pozornosti, nabrekli 

seski in izrazite vene, praskanje po trebuhu, hrbtu, okrog uhljev… V takem primeru dajemo 

psički pripravek Pulsatilla 15 CH in sicer po pet granul dnevno, dokler znaki ne izzvenijo. 

Poznanih je še nekaj (psihičnih) stanj, pri katerih je opazno pomanjkanje apetita in vendar 

lahko pomagamo. Med Bachovimi cvetličnimi izvlečki najdemo encijan (Gentiana amarella), 

ki ga uporabimo v naslednjih primerih: ko gre za pse, ki so poleg zavračanja hrane tudi 

prestrašeni in brezvoljni, ker so izgubili skrbnika ali tovariša, s katerim so skupaj odraščali; 

prav tako z izvlečkom encijana pomagamo živali, kateri se je apetit znatno poslabšal zaradi 

jemanja nekaterih zdravil. Priporočljivo je tudi dodajanje probiotikov. 



Nekateri psi povzročajo svojim skrbnikom sive lase, saj jedo le, če hrano dobijo ponujeno z 

roko.  Za take primere homeopati priporočajo pripravek China 6 D v treh do štirih dozah 

dnevno do izboljšanja stanja.  

Popolnoma zdravi in zadovoljni psi nekaj časa jedo normalno in z velikim tekom, potem pa 

naenkrat dosledno zavračajo hrano. Občasno ti psi jedo tudi pesek. Ta slika kaže na težave s 

presnovo železa, zato homeopati priporočajo pripravek Ferrum metalicum 5 D.  

Če gre za stalno pomanjkanje apetita, pri katerem skrbnik ne ugotavlja nikakršnih posebnih 

znakov ali značilnosti, je mogoče pomagati tudi s pripravkom Natrum muriaticum 12 D. 

Nenazadnje pa je potrebno pomisliti tudi na spremembo hrane, saj mnogi psi pričnejo 

zavračati hrano, ki je enostranska in posledično to za psa pomeni pomanjkanje določenih 

snovi. Še posebej se to opaža pri mladičih, ki radi jedo zelo neobičajne stvari: zemljo, 

kamenje, les, surov krompir, papir, iztrebke, mrhovino… Prvi ukrep je preverjanje prisotnosti 

notranjih zajedavcev. Če gre za neravnovesje v presnovi kalcija – to spoznamo, če pes liže 

apneni belež na steni ali želi jesti surov krompir-  je predpisan pripravek Calcarea carbonica 6 

D trikrat dnevno. Presnovo kalcija uredimo tudi s pripravkom Calcarea phosphorica 6 D v 

primeru, če pes rad zaužije les ali papir. Če pes na sprehodu pogosto praska po tleh in zaužije 

zemljo, mu je potrebno dodati Ferrum metalicum 5 D.  

Še dva dodatka hrani je pomembno omeniti, kadar gre za pomanjkanje apetita ali uživanje 

snovi, ki ne sodijo v pasjo skledo, na primer mrhovino in iztrebke. Dodajanje pivskega kvasa 

in / ali sira s plemenito plesnijo (npr. gorgonzola) v velikosti lešnika vsak dan skozi daljše 

obdobje bo zagotovo doseglo svoj namen. Pri naštetih težavah si lahko pomagamo tudi s 

homeopatskim pripravkom Nitricum acidum 6 D. 

Pri mladičih oziroma mladih psih je ob zavračanju hrane potrebno pomisliti tudi na to, da je 

pes morda v stresu zaradi menjave okolja in skrbnika, zaradi hormonalnega stanja, izraščanja 

zob,… lahko pa je prostovoljni post tudi izraz protesta. Tukaj lahko pomaga zanesljiv 

poznavalec psov, ki pozna in razume govorico vašega psa. 
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