




Jak, kolik a čím mám krmit (mládě, dospělou, březí...)
Jsou lepší granule, konzervy nebo čerstvé potraviny?
Jaké jsou vhodné pamlsky pro fretku?
Potravinové doplňky - vitamíny

a další otázky k tématu

JAK FRETKU SPRÁVNĚ KRMIT A JAKÉ DÁVAT PAMLSKY?
Kolik Kg suchého krmiva sní fretka za měsíc, kolik Kg(g) konzerv, a co je lepší? Mám raději krmit
granulkami, nebo konzervami, případně jí to i míchat?
To je různé, průměrně tak 3/4 kila granulek, samičky i méně, samci i více. Kvalitní granule pro fretky (viz
rubrika Krmivo na našich stránkách) se nechávají fretce k dispozici celý den, nemají ve zvyku se přejídat jako
např. psi. Krmení pouze konzervami bych určitě nedoporučila, na našem trhu zatím téměř nejsou k mání
konzervy vhodné pro fretky, s výjimkou paštiček od Vitakraftu (tu má tak jednu na den, což se při ceně kolem
dvaceti až třiceti korun prodraží). Názory na to, jestli je vhodné střídat suché krmivo a konzervy se různí,
osobně jsem ale nepozorovala, že by to dělalo nějaké problémy.
Je možné granulovanou stravu fretce nahradit stravou vařenou? Kterými surovinami a v jakém poměru?
Ano, ale je dost složité vyvážit poměr živin. Strava musí obsahovat 60 % masa, 20 % obilovin (vařená rýže,
spařené vločky), 10 % ovoce a zeleniny a 10 % mléčných výrobků (tvaroh, jogurt) a vajec. Podrobnosti najdete
v knize Fretka jako domácí zvíře z nakladatelství Jan Vašut nebo na našich stránkách v sekci Krmivo.
Je pro fretku lepší syrové, nebo vařené maso?
Syrové má víc vitamínů, vařené je bezpečnější z hlediska možné infekce - každé má něco.
Je pravda že by fretka neměla vepřové maso? Škodí jí to nějak?
Vepřové maso může být zdrojem infekce Aujezskyho nemocí, proto není vůbec vhodné jim ho dávat.
Vajíčko se má dávat fretce vařené či syrové?
Může oboje. Syrové bych doporučila jen v případě, že máte naprostou jistotu, že je v pořádku, v létě s ohledem
na Salmonely bych volila radši vařené.
Co může a nemůže jíst 6. týdní fretka?
Pokud ji máte od dobrého chovatele, jistě vám přibalil jídlo, na které je zvyklá. Pokud ne, můžetez zkusit
kvalitní granule pro fretky (viz rubrika Krmivo na našich stránkách) a pokud zatím na granule není zvyklá, je
ideální hovězí nebo vařené kuřecí maso doplněné například Baby flocken (vitamíny pro koťata), troškou vařené
rýže a zeleniny a lžičkou tvarohu. Maso ale musí převažovat!!! Pokud Vám chovatel s sebou dal nedostatečně
kvalitní krmivo, přivykejte fretě postupně na některé z výše jmenovaných krmiv.
Nevadí, když fretka (4 měsíce) je krmena pouze granulovanou stravou pro fretky?
Pokud je ta strava kvalitní (viz rubrika Krmivo na našich stránkách), tak rozhodně nevadí, naopak, obsahuje vše
potřebné.
Vzali jsme si ročního freťáka, ale žere nám pouze granule. Chci se zeptat jestli mu to nevadí a kdyby ano,
tak jak jej máme naučit jíst maso a ostatní potraviny.
Pokud jde o kvalitní fretčí granule ((viz rubrika Krmivo na našich stránkách) tak rozhodně nevadí. Naopak, pro
většinu chovatelů je to nejschůdnější způsob, jak zajistit vyvážený přísun živin (namíchat maso se zeleninou a
dalším v optimálním poměru je docela věda).
Co máme dávat fretce za potravu, když je březí? Jaké jsou vhodné doplňky stravy březích a kojících
fretek?
Při kvalitním krmení (viz rubrika Krmivo na našich stránkách) ani není potřeba nic dodávat, u čerstvé stravy
můžete přidávat trochu tvarohu a bílých jogurtů, ale opatrně (on škodí nejen nedostatek, ale i nadbytek
vápníku). Nic nezkazíte Ferretonem (momentálně ale na našem trhu špatně k dostání), sirupem Ebi-vet nebo
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Calopetem (vitamínové přípravky), až bude kojit můžete jí a později miminkům dávat trošku Babyflocken od
Gimpetu.
Jaké mléko je vhodné pro březí samici a později do krmiva pro freťulata?
Raději žádné. Freťata mají dost mlíčka od maminky, samičce můžete občas přidat tvaroh nebo bílý jogurt,
případně Baby Flocken vločky pro koťata od firmy Gimpet. Normální mléko vůbec, to pro koťata raději jen
maličko (pokud je ho moc, může narušit rovnováhu vápníku a fosforu v těle, což je dost nebezpečné, případně
vyvolá průjem). Pokud krmíte dost kvalitním krmivem (viz rubrika Krmivo na našich stránkách), stačí opravdu
jen občas troška tvarohu pro zpestření.
Mojí kámošce se nedávno narodila malá fretčata a dnes ráno zjistila že v noci jejich máma umřela a ted
si neví rady s těmi malými..byla i u veterináře ale ten jí moc neporadil...nemohla bystemi říct čím má
krmit pár dní stará mládata? jak se o ně starat a kolikrát za den jim dávat jíst atd.?
Ono se taky moc dělat nedá:o( Když je odchová uměle, budou to taková nedochůdčata, protože některé složky
mléka se nahradit prostě nedají (třeba ty, které podpoří vývoj imunitního systému). Nejlepší by byla fretkakojná, ale pokud na tom opravdu trvá, může zkusit mléko Tatra ředěné na půl odvarem z ovesných vloček
podávané po dvou hodinách, A samozřejmě nesmí zapomenout na masáže bříška vlhkým vatovým tamponem
po každém krmení. Jednou denně přidat trošku Probicanu kvůli střevní mikroflóře a po poradě s vetem
vitamíny. Ale na rovinu - moc velké naděje nejsou. Možná přežijí, ale zdravé fretky z nich sotva vyrostou.
Je normální, že moje fretka miluje banány, melouny a okurky? Mám knížku, a tam se píše, že fretky jedí
maso, jogurt, vejce - ta moje to vůbec nejí.
Ano, je to naprosto normální, ale maso (nebo granule pro fretky) by mělo tvořit naprostou většinu stravy, ovoce
je na mlsání.
Může fretka jíst cornflakes? Matýsek je úplně miluje, dávam mu je občas za odměnu.
Je to sice dost neobvyklé, ale ať o tom přemýšlím jak přemýšlím, nenapadá mne, co by v Cornflakes mohlo
fretce škodit, takže vlastně proč ne? Asi by se daly zařadit do kategorie obilninová příloha. Jen pozor, jestli
neobsahují moc cukru - to by bylo škodlivé.
Vadí když fretce občas dám psí granule? Chutnají mu masové polštářky - krade je psovi.
Pokud je to opravdu výjimečně... ale do pravidelného jídelníčku nic takového nepatří.
Může freťule "jablečný klas pro hlodavce"? Obsahuje pšenici, sušená jablka, pekařské produkty,
bílkoviny, vlákninu, tuk, ale i popel. Tak nevím, jestli jí to nemůže ublížit - dostala jsem to jako chuťovku
pro ní.
Já bych to rozhodně věnovala nějakému hlodavci z okolí. Pro fretky tohle vážně není.
Mohu dávat fretce piškoty nebo čokoládu?
Ne, pokud možno vůbec, protože obsahují ve zvýšené míře cukr, takže jejich konzumací si fretka zadělává na
cukrovku, zubní kaz, obezitu atd. A léčba je vždy komplikovanější (a často dražší) než u lidí. Najděte si
vhodnější pamlsky - sušené plátky masa (např. Schmakos), vitamínové bonbónky Gimpetky, malý kousek
ovoce nebo třeba bílý jogurt.
Zaujímalo by ma, či je vhodné fretke (mladej - starej 14 mesiacov) podávať pastu Uro pet na zamedzenie
tvorby kameňov v močovom ústrojenstve preventivne, alebo či sa táto pasta používa až v prípade vzniku
kameňov. A ak sa má podávať preventivne, tak ako často a v akom množstve?
Určitě bych to nedělala, Uropet je vhodný spíš pro fretky středního věku, které už nějaké urologické problémy
mají. Vhodnější bude Vitapet nebo Calopet, dávkování dle hmotnosti přepočítat z návodu pro kočku.
Chtěla bych se Vás zeptat na vitaminové pasty - jsou k dostání jen pro kočky, tak jestli to mohou i fretky
a jak a jak často se jim mají podávat.
U nás se bohužel vitamíny speciálně pro fretky neprodávají. Z kočičích se osvědčily pasty od Chassot: Vitapet,
Calopet, Geripet, Uropet a Bezopet. Stačí dvakrát týdně půl lžičky. Pro mrně zvolte Calopet nebo Vitapet,
Geripet je pro seniory, Uropet na urologické potíže a Bezopet podávejte při výměně srsti.
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