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Hypoallergenic (Insect) | IPD / IRD

Wyłącznym dystrybutorem karm i diet TROVET w Polsce jest firma
ZOO-VET Sp. z o.o. ul. Cicha 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki



Hypoallergenic (Insect) | IPD / IRD 

TROVET DIEETVOEDING  |  voor volwassen honden met overgewicht/diabetes  

Rosnący popyt na produkty 
pochodzenia zwierzęcego

Zmniejszenie wykorzystania 
gruntów rolnych(2)

Potrzeba poprawy dobrostanu 
zwierząt i zmniejszenia skali 
intensywnego rolnictwa

Odpady żywnościowe(4,5)

Rosnąca populacja ze średnim 
kapitałem(1)

Wzrost produkcji bioetanolu(3)

Zwiększenie świadomości  
i rosnący popyt na produkty 
ekologiczne

Zachowanie konsumenta

Rosnące zapotrzebowanie na 
białko przekracza maksymalną 
produkcję białka zwierząt 
gospodarskich

Spadek produkcji żywności i 
rosnące zapotrzebowanie na 
(organiczne) białko

Rosnące zapotrzebowanie na 
żywność i rosnące ilości odpadów 
(roślinnych)

Owady

Problem Przyczyna Następstwa Rozwiązanie

Hypoallergenic  (Insect)  to unikatowa dietetyczna żywność, stanowiąca zrównoważoną dietę dla psów i kotów z nadwrażliwością 

na pokarm.

Larwy żywią się w 100% roślinami. Resztki warzyw i owoców z (super)marketów są odpowiednim źródłem składników 
odżywczych dla powyższych larw. Karmienie larw tymi produktami pomaga zmniejszyć ilość odpadów spożywczych.. 

Owady jako źródło białka

Larwy much Hermetia illucens żyją naturalnie w dużych 

stadach i są w stanie spożywać dużo różnorodnych 

produktów ekologicznych. To powoduje, że larwy te 
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Schemat problemów i rozwiązań

Czas życia od porodu do uboju Wzrost użytkowy brutto* na kg paszy

Zrównoważony produkt

Właściciele zwierząt domowych wydają się, podobnie jak 

podchodząc do własnej diety, coraz bardziej świadomi 

tego, czym karmią zwierzęta. Ważną rolę odgrywa tu 

zrównoważony produkt i dobrostan zwierząt. Zrównoważone 

zarządzanie surowcami i artykułami żywnościowymi jest 

niezbędne w celu zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania 

na białko.

Larwy BSF

Kurczak

Świnia

Bydło 
mięsne

1 miesiąc 6 miesięcy 22 miesiące

są idealnym owadem do konwersji na dużą skalę materiału 

roślinnego (o niskiej jakości) na (wysokiej jakości) białka 

zwierzęce i produkty olejowe.

Hypoallergenic (Insect) | IPD / IRD 

Kurczak Indyk Przepiórka (jap.) Struś Koń Hermetia llucens

Królestwo Zwierzęta Zwierzęta Zwierzęta Zwierzęta Zwierzęta Zwierzęta
Gromada Chordata Chordata Chordata Chordata Chordata Stawonogi
Klasa Aves Aves Aves Aves Mammalia Insecta
Rząd Galliformes Galliformes Galliformes Struthioniformes Nieparzystokopytne Diptera
Rodzina Phasianidae Phasianidae Phasianidae Struthionidae Koniowate Stratiomyoidea
Podrodzina Phasianinae Meleagridinae Perdicinae Struthioninae Anchitheriinae Stratiomyidea
Rodzaj Gallus Meleagris Coturnix Struthio Equus Hermetia
Gatunek G. gallus M. gallopavo C. japonica S. camelus E. ferus H. illucens
Podgatunek G. g. domest. E. f. caballus
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Źródło białka stosowane w Hypoallergenic ( Insect ) jest bardzo niepowtarzalne, ponieważ alergiczna reakcja krzyżowa białka z 

kręgowców i bezkręgowców (zwierząt o innej podgrupie) jest niemożliwa(7).  Powoduje to, że dieta hipoalergiczna (składająca się 

z owadów) jest idealna dla psów i kotów z alergią pokarmową.

Reakcje krzyżowe

Alergiczne reakcje krzyżowe utrudniają leczenie alergii 

pokarmowej. Jeśli, np. pies lub kot ma alergię na białko 

z kurczaka, istnieje prawdopodobieństwo, że zwierzę to 

będzie również niekorzystnie reagować w przypadku 

indyka lub przepiórki. Jeśli dwa gatunki zwierząt są 

spokrewnione, istnieje większa szansa na wystąpienie 

reakcji krzyżowej(8). Tabela 1 przedstawia korelację między 

kurczakiem a pięcioma innymi gatunkami zwierząt. 

Im bliżej dwa gatunki zwierząt są spokrewnione (na czerwono), tym większa szansa na wystąpienie alergicznej reakcji krzyżowej (w tym przypadku 
z kurczakiem)

Tabela 1
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jest specjalnie sformułowany, aby zapobiec reakcji 

immunologicznej (alergia pokarmowa) i nie 

immunologicznej (nietolerancja pokarmowa).

Hypoallergenic (Insect) jest oparty na jednym źródle białka 

(larwy owadów  Black Soldier). Źródłem węglowodanów 

są ziemniaki dla psów i ryż dla kotów.

World Food Organisation (FAO) promuje i zaleca przetwarzanie  
i wykorzystywanie owadów w odżywianiu ludzi i zwierząt. 

Larwy BSF Kurczak Świnia Bydło mięsne
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* Masa ciała nadająca się do jedzenia

(6)

Bezkręgowce

Muchy

Kręgowce

Hypoallergenic (Insect)
IPD / IRD

Pies: 

400g - 3 kg - 10 kg

Kot: 
500g - 3 kg

TROVET Hypoallergenic (Insect) jest idealną dietą 
dla psów i kotów z alergią 


