
A kutyA etetése

Mozogjunk!

táp: előre gyártott, beltartalma 
garantált, könnyű szállítani, tárol-
ni, adagolni. Bő választék kornak, 
teljesítménynek, fajtának, méret-
nek, érzékenységnek megfelelően. 
Lehetőleg kerüljük a mesterséges 
adalékokkal készült tápot, figyel-
jünk a lejárati időre.
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Házikoszt: elkészítése 
időigényesebb és a komolyabb 
munkakutyáknál nagy 
szakértelmet igényel, tárolása, 
szállítása bonyolultabb, de tudjuk, 
mi van benne, és adott esetben 
olcsóbb lehet, mint a táp.

Napi legalább fél óra szabad 
mozgás, séta szükséges a gazdival.

Figyeljünk a szociális 
szükségleteire: gyakran 
találkozzon más emberekkel, 
kutyákkal. Biztosítsuk a változatos 
életet, ennek hiányában a kutya 
unatkozik, könnyen rombol.

Megfelelő napirend 
kialakítása: ha tudja a kutya, 
hogy minden nap adott időben 
lehetősége van sétálni, kevésbé 
aktív a nap többi szakaszában.

Etetésnél figyelni kell:
• romlott, penészes, avas ételt 

nem ehet a kutya,
• séta vagy játék előtt 1,5 órával 

lehetőleg ne egyen a kutya,
• kondíciójának megfelelő 

mennyiségű ételt adagoljunk,
• az étel 10 percnél többet 

ne legyen a kutya előtt, a 
maradékot el kell venni,

• ha szükséges tápot váltani, 
akkor azt fokozatosan, egy hét 
alatt tegyük meg,

• friss ivóvíz mindig legyen a 
kutya előtt, figyeljünk, hogy a 
száraztáp etetése esetén többet 
iszik!
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A kutyA FekHeLye

Fajtatiszta kutya tenyésztőtől:

Előnye, hogy ismert a fajta leírása 
(jellem, méret, küllem), ismertek 
a szülők (tulajdonságok, egészség). 
Tudható a kifejlett kori mérete, 
szőrtípusa. Valószínűsíthetőek 
a jellemvonásai.

Hátránya, hogy általában drága 
a törzskönyves, egészségügyi szű-
résekkel és a fajta számára előírt 
vizsgákkal, eredményekkel rendel-
kező szülőktől származó, oltott, 
chippel ellátott kölyök. 

Keverék kutya menhelyről:

A hontalanságot megtapasztalt 
kutya nagyon hálás a befogadó 
gazdának. Általában már kifejlett 
kutyák közül választunk, így 
ismert a méret, szín, szőrtípus, 
megismerhetőek a jellemvonások. 

Hátrány, hogy ismeretlenek az 
ősök, különösen a kölyköknél bi-
zonytalanok a jellemvonások. Nem 
ismerjük az előéletét, az esetleges 
traumákat, betegségeket, ezért eset-
leg sokat költhetünk gyógykezelésre.

Kan: erőteljesebb a fi zikai fel-
építése, általában határozottabb 
a fellépése, önállóbb. Figyelembe 
veendő: gyakori jelölgetés.

Szuka: fi nomabb a testfelépíté-
se, többnyire simulékonyabb a 
természete. Figyelembe veendő: 
tüzelés, ellés, kölyöknevelés.

Kölyök: első pillanattól magunk-
nak formáljuk a viselkedését, is-
merjük az egész életét. Figyelembe 
veendő: kölyökkori szobatisztaság-
ra nevelés, rágásproblémák.

Felnőtt: jellemét megismerve 
dönthetünk a befogadásáról, 
bizonyos dolgokat nehezebben 
tanul meg, de a kötődés 
ugyanolyan erős lehet!

lakásban: saját helyre van 
szüksége (boksz, kosár, párna), 
megfelelő méretű, kényelmes, 
könnyen tisztítható, jól szigetelő 
fekhely legyen. 

Olyan helyre tegyük, ahonnan lát-
hatja a család életét, de ne legyen 
láb alatt. Lehetséges veszélyforrá-
sok: villanyvezetékek, éles, hegyes, 
feldönthető tárgyak.

Kertben: széltől, esőtől védett, 
biztonságos, nyáron árnyékos 
helyet keressünk. A kutyaház 
szigetelt legyen, szalmával vagy 
forgáccsal bélelt (nedvszívó, nem 
csomósodik, vacokképző, nem 
széttéphető). Kennel esetében az 
aljzat szilárd és tisztítható legyen, 
a kennel mérete legalább 6-8 nm!

kAn VAgy szukA? KölyöK VAGy FElnŐTT?


