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Nieuwsbrief 44. Kattengras.
Binnenkatten hebben kattengras nodig. Buitenkatten hebben niet zo
vaak kattengras nodig omdat ze buiten hun buikje vol kunnen eten.
Ze eten regelmatig kattengras en spugen het dan ook weer uit, vaak
met sprieten en vocht.
Ze kunnen er ook haarballen gelijk mee uitspugen.
Als een kat geen kattengras tot zijn beschikking heeft, eten ze van
andere planten, en dat heb je liever niet, want er kunnen giftige
planten bij zijn, en daarvan zijn er genoeg op onze wereld.
Waarom eet een kat (katten)gras?
Katten eten geen gras, maar sabbelen of knagen erop, en het gaat
wat er in het gras zit. Katten eten dan ook gras vanuit een
natuurlijke behoefte aan foliumzuur, en ze knagen aan gras vanuit
een instinctieve drang, om daarin te voorzien.
In de natuurlijke voeding, die katten krijgen zit te weinig foliumzuur,
dat wil zeggen als een kat alleen voer krijgt of als hij alleen rond
moet komen van prooidieren, zoals muizen en vogeltjes.
Gras bevat veel foliumzuur, en ze zijn daar echt dol op.
Het is één van de B-vitamines en is essentieel voor een kat.
Vitamine B6 is nodig voor de aanmaak van Hemoglobine in de rode
bloedcellen.
Hemoglobine is onontbeerlijk voor de zuurstof transport in het
lichaam van het dier.
Bij een tekort is de bloedarmoede een van de symptomen die
optreedt.

Andere planten.
Bij katten die uitsluitend binnen worden gehouden moet men
oppassen dat er geen giftige planten in huis staan.
De instinctieve drang tot gras eten kan dan alleen verzadigd worden
door aan de planten in huis te knagen.
Dit kan tot vergiftigingsverschijnselen leiden. Een kat die vergiftigd
is, is natuurlijk geen prettige gedachte.
VOORZICHTIG.
Bij het gebruiken van gras kan er een stengel in de keel of boven
het zachte verhemelte blijven steken, en zelfs in de neusholte
geraken.
Gras heeft fijne stekeltjes en het kan muurvast komen te zitten. De
stekeltjes fungeren als weerhaakjes. Dit kan tot vervelende,
onverklaarbare ziekteverschijnselen leiden.

Het beste is dat u de zachte variant geeft. Dit geeft de minste
problemen.
Bij de lange variant die hierboven afgebeeld staat, denkt u minstens
dat u een schorre kat heeft, omdat die lange slierten in de keelholte
blijven steken.

