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KASSIDE AINULAADNE AINEVAHETUS 

Meie üliarmsad lemmikud on tegelikult kitsalt kohanenud lihasööjad! Kassid on füsioloogiliselt ja 

biokeemiliselt programmeeritud sööma asjapüütud saaki.  Nende jaoks on esmane 

energia-allikas saagis olev valk ehk proteiin. Kasside metsikud sugulased looduses söövad vaid 

pisi-imetajaid, linde ja putukaid, kes on väga rikkad valkude ja rasvade poolest. Kassid ei vaja 

oma kütuseks süsivesikuid. Samuti puudub neil taimsete süsivesikute omandamiseks vajalik 

ainevahetuslik paindlikkus*. 

Täiskasvanud kassi valguvajadus on 2-3 korda kõrgem kui koeral, ning see suureneb kassi 

vananedes veelgi! Kui eakad kassid ei saa piisavalt loomseid valke, tekib neil tasahilju lihaste 

kõhnumine. Kui kõigesööjad saavad kasutada oma oma energiavajaduse katteks ka 

süsivesikuid, siis kassid jäävad ilma piisava hulga loomsete valkudeta nälga ja muutuvad 

erinevatele haigustele vastuvõtlikuks. 

Kas sa ei teadnudki? 

  

Samas on väga oluline, et valgud oleksid täisväärtuslikud ja hästi imenduvad. Sageli püüavad 

kuivtoidutootjad toidu omahinda madalal hoida, kasutates valguprotsendi tõstmiseks soja 

proteiini, nisu gluteeni ja teisi taimseid valgu allikaid. Paraku ei sobi aga need kitsalt kohanenud 

lihasööjatele. Need põhjustavad kestvat ainevahetuslikku stressi, mis viib erinevate krooniliste 
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terviserikete tekkeni. Olgu veel mainitud, poes müüdavates soodsates kallerdiste pakikestes pole 

mitte lihatükikesed vaid kassidele sobimatud sojatombud. 

Kassid suudavad 22st vajalikust aminohappest oma kehas valmistada neist vaid pooli. Eriti 

kriitiline aminohape on tauriin, mille puudumine põhjustab südamelaienemist ja võib viia 

pimedaks jäämiseni. See aminohape pole mitte rakkude koostises, vaid nende vahelises 

vedelikus. Seetõttu on väga oluline, et kassitoit sisaldaks piisavalt loomulikke vedelikke. 

Kõik ülaltoodud asjaolud on endastmõistetavalt täidetud kasside tasakaalustatud ja liigiomases 

toortoidus. 

 

 

MIKS MA PEAKSIN KASSI KUIVTOIDUST LOOBUMA? 

Seda küsivad minult kassiomanikud väga sageli. Nad väidavad, et nende kass on terve ja 

heatujuline… Ka mingeid kõrvalekaldeid pole märgatud! Tõepoolest, poetoidud sisaldavad teatud 

toitumusliku miinimumi, aga kõike vajalikku on seal liiga vähe, et kass kosuks ja elaks pika ja 

haigustevaba elu. Kassid on erakordselt osavad oma ihuhädasid varjama. Nad ei kurda oma 

vaevustest inimkeeles. Pahatihti poevad nad lihtsalt diivani alla ja kössitavad seal. 

Esmaseks tunnuseks, et sinu lemmikul võib olla kuivtoidust tingitud ainevahetuslik stress on 

tuhm, tokerjas ja pisut kõõmane karvkate. See on tingitud kvaliteetsete loomsete valkude 

vähesusest. Kui midagi pidevalt napib, siis tuleb seda loomulikult säästa. Esimene võimalus seda 

teha on suure valgutarbega naha ja karvkatte arvelt. Kuivtoitu söövate kasside karv on lahtine, 

tuhm ja kõõmane, ning kipub kiiresti pulstuma. Väärtuslike loomsete valkude vaegus põhjustab 

loomuliku vastupanuvõime langust haigustele ja ravikulude märgatavat tõusu loomakliinikus. 

Kassid ei vaja oma elutegevuseks süsivesikuid. Kuivtoit sisaldab neid reeglina ligikaudu ühe 

kolmandiku. Miks on see nii? Kuna loomsed valgud, mis parandavad kassi vastupanuvõimet, on 

kallimad, asendatakse need odavates kuivtoitudes süsivesikutega. Tulenevalt peab kass oma 

valgutarbe rahuldamiseks rohkem sööma. Selle tagajärjeks on aga sageli ülekaal ja 

suhkruhaiguse teke. Samuti tekivad süsivesikute ainevahetuses kasside varjatud valu 

võimendavad ühendid. 
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KAS SA HOOLID? 

. 

Kasside esivanemad on pärit kõrbest. Äärmiselt kuivades tingimustes elades on kassid 

kohanenud saama oma eluks vajaliku vee saagist. Elusolendid sisaldavad ligikaudu 75% vett; 

kuivtoidus on seda aga alla 10%. Kunagiste kõrbeloomadena on kassidel väga vilets januinstikt. 

Nad ei korva oma kehas puudu olevat vett joomisega. Loomulikku toitu jäljendavas toortoidus 

kogu eluks vajaminev vesi olemas. 

Varjatud veepuudus põhjustab kange uriini tekkimist, mis stressi lisandumisel viib pahatihti 

piinava ja eluohtliku põiepõletiku tekkeni. Kui kassid söövad terve elu vaid kuivtoitu, on nad 

pidevas varjatud veepuuduses. See põhjustab aga kestvat ainevahetuslikku stressi ja lõpeb 

aastate möödumisel sageli neerupuudulikkusega. 

Ülearused süsivesikud kuivtoidus põhjustavad kassidel ka hambakatu teket. Kui nad seda 

närides ei eemalda, viib see igemealuste hambaaukude tekkeni. Ma olen üsna veendunud, et 

kassid kannatavad hambavalu käes samamoodi nagu inimesedki. 

Kuumkuivatamise käigus tekivad kuivtoidus sageli allergiaid põhjustavad ained. Neid pidevalt 

süües muutub kassi soolestiku kasulike mikroobide koosseis. See omakorda põhjustab 

sooleärritust, mis viib kurnava põletikulise soolehaiguse (IBD) tekkeni. 

Aga miks kassid seda siis vabatahtlikult söövad? Kassiomanikud ostavad vaid seda toitu, mida 

nende lemmik sööb. Seda taibates lisavad tootjad kuivtoidu koostisse keemilisi 
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maitsetugevdajaid. Samas on kassid on kitsalt kohanenud lihasööjad, kelle parim kõhutäide on 

äsjapüütud saak. Kuivtoit on sellest paraku väga kaugel. 

 

 

TOORTOIT PEAB OLEMA TASAKAALUS! 

Miks loomaarstid pole senini soovitanud toortoitu? Nad kahtlustavad, et kodus valmistatud 

toores toit pole tasakaalus, see tähendab, et see ei sisalda kõiki kassile eluks vajalikke aineid. Ja 

sageli on neil õigus! Oluline on mõista, et vaid TOORES LIHA POLE TOORTOIT! Toortoit peab 

olema valmistatud Emake Looduse poolt ette nähtud normide alusel. Sisuliselt on need taas 

kokkupandud saak, mis sisaldab lihaseid, luid, maksa ja südant samas vahekorras, nagu see on 

metsikute kasside loomulikus ninaesises.  

. 

Hiires on umbes 70% vett, 20% valke, 7% rasvu ja 2% süsivesikuid 

. 

Kirjutan sellest ka seetõttu , et paljud kassiomanikud lisavad oma lemmiku kuivtoidule heledat 

kana fileeliha. Paraku nad ei adu heasoovlikud kassivanemad, et sellega muudetakse kuivtoidus 

olevate vitamiinide ja mineraalide osa väiksemaks. Selline tegevus tõstab puudushaiguste riski. 

On ilmselge, et näiteks kaltsiumipuudusele või B1-vitamiini vaegusele järgnevad terviserikked. 

Loomaarstid teavad hästi, mida teeb aminohape tauriini puudujääk kassi südamelihase* ja 

silmadega.  Arvestama peab ka kergesti hävinevate ainete (tauriin, tiamiin) võimaliku kaoga toidu 

sügavkülmutamisel. 

Toortoidu kodune tasakaalustamine, on üsna aja- ja teadmistemahukas ettevõtmine. Selle eelis 

on eelkõige asjaolu, et kassivanem teab täpselt mida tema lemmik sööb. Kui tal aga pole 

teadmisi ja kogemusi kasside toitumisfüsioloogiast, on mõistik pakkuda oma kassile poest 

ostetud tasakaalustatud toortoitu. 
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KUI KASS EI TAHA TOOREST 

Nüüd, kus sa oled jõudnud veendumusele, et toortoit on kassile terviseallikas, võid sa põrkuda 

uuele takistusele… Sinu lemmik ei taha seda süüa! Mis võib olla sellise isutuse põhjuseks, eriti 

kui on teada, et kassid on kitsalt kohanenud lihasööjad? 

Kui kassile on antud pikka aega ainult sobimatut kuivtoitu, siis on tema seedimine ja ainevahetus 

olnud sunnitud ellujäämiseks sellise toiduga kohanema. Muutuvad ka seedeprotsessis väga 

olulist rolli mängivad mikroobid. Söötmine ületöödeldud poetoitudega muudab kassi normaalset 

mikrobioomi. Uued mikroobid on pidevalt sunnitud tegelema kahjulike süsivesikutega. Valed 

mikroorganismid soolestikus põhjustavad aga sooleärritust ja kõhuvalu. Kui nüüd kuivtoidu 

söötmist jätkata päädib see pahatihti põletikulise soolehaiguse ja toiduallergiaga. 

  

Kus mu poetoit on? 

. 

Kui nüüd äkki proovida anda kassile toorest liha, siis on üsna loomulik, et tema seedimine 

hakkab protestima. Vastuhaku tugevus sõltub sellest, kui vaevatud kass juba on. Tulenevalt on 

erakordselt oluline viia kass toortoidule, kui ta on veel terve*. Olukorda halvendavad ka 
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keemilised maitsetugevdajad, mida kuivtoidutootjad oma toitutesse lisavad. Kitsalt äsjapüütud 

saaki sööma kohanenud kassidel tekib nendest kiiresti sõltuvus. 

. 

MIDA SIIS TEHA? 

.Ideaalne oleks muidugi alustada toortoitmisega kohe peale emapiimast võõrutamist. Kui 

toortoidule üleminekut peab aga tegema täiskasvanud kuivtoidusööjaga, siis peab seda kindlasti 

tegema VÄGA SUJUVALT!  Esmalt on erakordselt oluline loobuda kuivtoidu pidevast 

söömisvõimalusest. Mõistlik oleks seda pakkuda vaid kaks korda päevas: hommikul ja õhtul. Siis 

on kassi kõht juba toidumuutuseks piisavalt tühi. Hea on proovida erinevate organite ja liikidega 

(kana maks, veise neer, sea süda). Väga oluline on, et liha oleks võimalikult värske (jahutatud, 

mitte külmutatud). 

Aseta pisike tükike toorest (kanakintsu) liha kassi tavatoidu kõrvale ja vaata mis juhtub. Kui 

kass seda ei taha, pole midagi parata, peate selle ära viskama. Aga järgmine toidukord tehke 

seda uuesti. Ja nii järjekindlalt iga kord kassile toitu pakkudes. Nii toimides harjub teie kass 

veidra nähtusega, mida ta esmalt üldse toiduks ei pea. Aja möödudes hakkab kass selle vastu 

rohkem huvi tundma ja lõpuks otsustab seda maitsta. Kui teie hoolivus on tugev, jõuate varem 

või hiljem tervisliku tulemuseni. 

Väga oluline on pakkuda toortoitu kehasoojalt! Looduses söövad kassid äsjapüütud saaki. 

Saagisoe toit on kassile kindlasti ahvatlevam kui sügavkülmast võetud toortoiduports. Kitsalt 

kohanenud kiskjatel mängib toidu temperatuur söögiisu tekkimises suurt rolli. 

Ära kunagi jäta toortoitu kaussi vedelema. See kipub seal kiiresti roiskuma minna. Kassidel on 

erakordselt tundlik haistmismeel ja nad põlgavad kiiresti ära igasuguse kahtlase kraami. Kui kass 

ei taha, tõsta toit külmikusse tagasi. 

Toortoitu võib maitsvamaks muuta kalarasva, veise- või seapuljongiga, parmesani juustu, 

õllepärmi või tuunikalakonservist valmistatud tõmmisega. Väga hea võimalus on 

maitseparandajana kasutatada ka kasulikke soolebaktereid sisaldavat toodet FortiFlora. Kuna 

see on probiootikum, vähendab see reeglina loomuomasele toidule ülemineku aega ja vaevusi. 

Kui kass ei hakka toorest sööma, tuleb ta lihtsalt üle kavaldada! Mõistlik oleks leida mingi hea 

kvaliteediga konserv, mis kassile maitseb ja alustada tasahilju selle lisamist kuivtoidule. Asenda 

kuivtoit tasahilju konserviga (25% → 50% → 75%). Kui kass sööb juba konservi, on sinna lihtsam 

lisada külmutatud toortoidu sulamisvedelikku ja seejärel juba toortoidutükikesi. Mõned eriti 

kangekaelsed kassid võivad olla sõltuvuses kuivtoidu krõbisevast konsistentsist. Sellisel puhul 

võib proovida kuivtoidupuru raputamisega konservile. Samuti võib üksikuid krõbinaid kasta 

konservivedelikku ning siis kohe neid kassile pakkuda. 

Kõige hullemal juhul ei pea kass toorest toitu isegi söögiks. Siis võib proovida toores liha lihtsalt 

ära keeta. Kui kass sööb keedetud liha, tuleb seda teha järjest vähem ja vähem, kuni lõpuks saab 

kassile pakkuda täiesti toorest toitu. Mõnikord on abi ka võttest kus kass esikäppadele 
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määritakse pisut toortoidu sulamisvedelikku. Reeglina lakub kass selle kohe ära. Nii on võimalik 

teda harjutada toortoidu maitsega. 

Mõnikord on toortoidust loobumise põhjuseks ka vähetuntud vurrude stress. Kui kassile pakkuda 

toitu liida sügavast kausist, siis puutuvad tundlikud vurrud pidevalt vastu kausi servi, põhjustades 

seeläbi pidevalt painavat ärritust. Kassi toidunõu peab olema lai ja madalate servadega, siis ei 

tõsta kass enne sööma asumist toitu käpaga põrandale. 

Mõnikord on probleemiks ka söögikausi asukoht. Kassid ei salli selle lähedal tugevaid heli- või 

lõhnaallikaid. Sageli on probleemiks vannitoas asuv pesumasin, mille ootamatu mürin kassi toidu 

juurest eemale peletab ja toidukausi suhtes vastumeelsuse tekitab. Selle taustaks on metsikute 

kasside instinkt süüa võimalikult kaugel oma pesa- või magamiskohast, et mitte ärgitada asjatult 

suuremate kiskjate tähelepanu. Ka liivakasti liigne lähedus võib võib vähendada ülitundliku 

lõhnatajuga kasside söögi-isu ja raskendada nende üleminekut tervislikule toortoidule. 

 

 

KASSIDE KUIVTOIDUSÕLTUVUS 

Loomaarstina olen täiesti veendunud, et ületöödeldud kuivtoitu, olenemata selle koostisest, ei 

tohiks kassidele üldse anda. Juba kolm aastat kuivtoidu tarbimist võib kassile tekitada kurnava 

ainevahetusliku stressi. See omakorda põhjustab loomuliku vastupanuvõime languse ja 

erinevate krooniliste terviserikete tekke. 

Miks siis kassid teevad sellise ebatervisliku valiku? Nende loomuses on kalduvus sattuda 

sõltuvusse toidust, mida kassipidaja neile esmalt pakub. Seda omadust  kasutavad ära 

kuivtoidutootjad, kes lisavad kuivtoitudesse keemilisi maitsetugevndajaid (naatrium 

pürofosfaat). Seda ainet kutsutakse ka KASSILÕKSUKS! See aine parandab kuivtoitudes 

sisalduvate väheväärtuslike valkude maitset. See on sarnane olukorrale, kus lapsed tahavad 

ainult kartulikrõpse ja Coca-Colat, sest ka need sisaldavad ebatervislikke maitsetugevdajaid. 
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Olukord on väga kahetsusväärne, sest isegi enamus loomaarste ei juhi sellele asjaolule piisavalt 

tähelepanu. Kuivtoidusõltuvusest võõrutamine on tihti nii suur ja vaevaline ettevõtmine, et paljud 

kassipidajad ei saa sellega lihtsalt hakkama. Samas on suurepärane uudis see, et kassipoegadel 

pole kuivtoidusõltuvust veel tekkinud ja nad asuvad koheselt sööma toortoitu, toetudes oma 

lihasööja loomusele. 

 

 

LOOMUOMANE TOIT KASSIPOEGADELE 

On ilmselge, et vastsed kassipojaomanikud soovivad oma uuele lemmikule ainult parimat. 

Paraku satuvad nad sageli segadusse, sest nõuandeid on palju ja need on pahatihti üktsteisele 

vasturääkivad. Suurim segadik valitseb just kassipoegade toitmise osas. See küsimus on 

erakordselt oluline, kuna õige toitumine on kõige tähtsam tervise nurgakivi. 

Looduses asuvad kassipojad toortoitu sööma niipea, kui neil tekib vajadus tahke toidu järgi. Nad 

söövad täpselt sama saagipõhist toitu, mida nende vanemad. Kui toit on loomulik ja 

tasakaalustatud, puudub tegelik vajadus poes müüdava “kassipojatoidu” järele. Metsikud kassid 

söövad kogu oma elu suhteliselt sarnast sööki. Selleks on loomulikult täisväärtuslik ja 

tasakaalustatud saak! 

Samuti on arusaadav, et inimestel tekib tõrge, kui nad kaaluvad kassipoegade toortoitmise 

võimalust. Kujutleda oma üliarmast karvakera midagi toorest ja verist söömas on paljudele 
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kassivanematele vastuvõetamatu. Samas on teada, et kassid on KITSALT KOHANENUD 

LIHASÖÖJAD, ja nad vajavad täpselt seda, mida nende metsikud sugulased looduses söövad. 

  

Pole paremat toitu sellest, mida Emake Loodus on kassipoegadele määranud! 

  

Kassipojad vajavad rohkem valke kui täiskasvanud, aga nad katavad valkude vajaduse süües 

rohkem loomset toitu. See tähendab, et nad vajavad lihtsalt tihedamat toitmist. Reeglina söövad 

kassipojad iga nelja kuni kuue tunni tagant.  

. 

Palun toorest! 

. 

Jah mõte, anda päris pisikestele kassipoejal vaid toortoitu, võib tunduda hirmutav… Samas ei 

taha ju keegi, et tema uuest lemmikust saaks KUIVTOIDUSÕLTLANE, sest kuivtoidutootjad 

lisavad oma toodetesse keemilisi maitsetugevdajaid!  Erakordselt oluline on pakkuda 

kassipoegadele vaheldusrikasttoitu. See tagab neile ülejäänud eluks tervislikud 

toitumisharjumused. Loomulikult peab kassipoegade toortoit olema hästi tasakaalustatud. Kõige 

lihtsam on seda teha, kui soetate juba valmis tehtud kassipoegade toortoitu. 

Parim viis alustamiseks on pakkuda kassipojale värsket ja kehasooja kana kintsuliha. Reeglina 

on isegi päris pisike kassipoeg sellest üsna huvitatud. Võib-olla ta esmalt mängib sellega, aga 

reeglina sööb selle lõpuks ära. Hädatarvilikud on pehmeid luid sisaldavad terved kanatiivad, sest 
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kassipojad peavad harjutama närimist. See on hiljem väga oluline nende hammaste tervishoiu 

seisukohalt.  

Järgnevalt võib pakkuda juba maksa ja südant. Kui kassipoeg need esmalt ära põlgab, võib neid 

maitsestada tuunikala vedelikuga. Kasulik on üldse anda erinevate loomade liha, et kassipojad 

juba varakult harjuksid maitsete vaheldusrikkusega. Mugav on selles olukorras pakkuda ka 

tasuta prooviportsu 

Samad põhimõtted kehtivad ka tiinete ja imetavate kasside toitmisel. Nad vajavad rohkem ja 

sagedamini täisväärtuslikku toortoitu. Suure pesakonna kassiema sööb pea kaks korda rohkem 

kui tavaliselt.  

Loomulikult pole kasside kuivtoidutootjad nende seisukohtadega nõus, sest kiirelt levivad 

arusaamad loomulikust toitmisest vähendavad nende turuosa.  Aga kui toortoit on 

tasakaalustatud, võib nende väited pidada osavalt esitatud pooltõdedeks. 

 

 

MIKS PEAB TOORTOIT OLEMA TÜKILINE? 

Elusolend on väga keeruline nähtus. Tema heaolu tagamiseks peab teadma, kuidas toimisid 

tema metsikud esivanemad. Kassid püüavad looduses saagi ja asuvad seda kohe sööma. 

Selleks peab aga saaki NÄRIMA. Paljudele kassivanematele tundub see üllatav! Kassidel on suus 

selleks erakordselt tõhusad vahendid – hambad. Närimine puhastab hästi hambaid ja väldib 

suus halva lõhna tekkimise. Tükiline toortoit on tõhus võte hambaaukude vastu võitlemisel. 
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Samuti säilib tükilises toortoidus paremini kasside jaoks asendamatu aminohape TAURIIN, mis 

kipub õhuhapnikuga kokkupuutudes lagunema. Eeldatavasti on toidu närimine kassidele väga 

nauditav tegevus. See omakorda leevendab nende stressi ja tõstab endorfiinide taset 

organismis. 

Hea on tükilise toortoidu juures veel asjaolu, et seda ei saa kiirelt alla kugistada. Paljud hea isuga 

kassid söövad hakkliha-laadset toortoitu liiga kiiresti ja liiga palju. Seejärel kipuvad nad 

oksendama, mis teadupoolest on üsna ebameeldiv. 

 

 

 

MIKS TOIDUVAHETUS PÕHJUSTAB SEEDEHÄIREID? 

Kassidele  ei meeldi järsud muutused nende elukorralduses. Eriti tundlikud on nad oma toidu 

suhtes. Kassid kui kodutiigrid on kitsalt kohanenud lihasööjad. Nad on nii anatoomiliselt, 

füsioloogiliselt kui ka mikrobiootiliselt kitsalt kohanenud sööma asjapüütud saaki. Kui kassile on 

tema elus pakutud vaid poetoite (kuivtoite ja konserve), siis ellujäämiseks on nad sunnitud 

kohanema sellise ninaesisega. Kassid on suurepärased kohanejad ja nad saavad sellega laias 

laastus hakkama. Kuid sellel on oma hind… 

  

Sujuv toiduvahetus 

. 

Kassi kihvad on kohanenud saagi haaramiseks ja purihambad selle tükeldamiseks. Selline 

tegevus puhastab hambad loomulikul viisil hambakatust, mis väldib igemepõletikku ja hambakivi 

11 

https://www.ultimateraw.com/wp-content/uploads/2016/04/Tauriin.jpg
https://et.wikipedia.org/wiki/Endorfiinid


teket. Kauakestev igemepõletik viib pahatihti valulike igemealuste hambaaukude tekkeni. 

Kuivtoidus sisalduvad ülearused süsivesikud põhjustavad ülekaalu ja soodustavad 

suhkruhaiguse teket jne. 

Erakordselt olulised on kassi seedimises osalevad mikroobid. Suur hulk erinevaid baktereid ja 

pärmseeni tagavad tegelikult kasside hea seedevõime. Paraku osalevad kuivtoidu ja toortoidu 

seedimises erinevad mikroorganismid. Vaid kuivtoitu sööva kassi seedefloora on maksimaalselt 

kohanenud sellise toidu seedimisega ja toortoidu seedimiseks vajalikke mikroobe seal enam 

pole. Kui nüüd ühtäkki pakkuda kassile toorest, siis tekivad seedehäired üsna loogiliselt. Seetõttu 

on väga oluline, et kasside toiduvahetus oleks sujuv. 

Kui kassi on pikka aega toidetud vaid keemiliselt maitsestatud kuivtoiduga, siis sellest võib temal 

areneda kuivtoidusõltuvus. Ületöödeldud kuivtoit võimaldab soolestikus areneda sobimatutel 

bakteritel, mis põhjustavad sooleärritust ja kõhuvalu. Halval juhul järgneb sellele põletikuline 

soolehaigus (IBD),“soole lekkimine” ja toiduallergia. 

On hädatarvilik, et toiduvahetus oleks sujuv ja loomulik. Mõnikord kulub selleks üsna palju aega. 

Ülemineku kiirendamiseks ja kergendamiseks on mõistlik lisada toidule probiootilisi mikroobe. 

  

KÕIK NEED TÕVED ON SEOTUD ÜLETÖÖDELDUD KUIVTOIDUGA 
(kliki lingil) 

 
 1.   Põletikuline soolehaigus 

2.   Kasside kuseteede põletik 

3.   Igemepõletik ja hambaaugud 

4.   Suhkruhaigus 

5.   Allergilised nahapõletikud 

6.   Neerupuudulikkus 

7.   Kestev oksendamine 

8.   Kilpnäärme liigtalitlus 

9.   Kestev kõhulahtisus 

10.  Hingamisteede haigused 

 

Vaata ka DVM360 
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Sinu kassitoidu asjatundja 

ja lemmikloomaarst 

dr. Kenno Ruul 
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