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Kiedy do Twojego domu
wprowadza się szczeniak

Szkolenie i karmienie z sercem i rozsądkiem

Na początek chcielibyśmy pogratulować Ci za
podjęcie wspaniałej decyzji, jaką jest
dzielenie kolejnych 10-15 lat Twojego życia
z wyjątkowym towarzyszem jakim jest pies.
Warto jednak pamiętać:
W pierwszym momencie możesz być zauroczony
widokiem swojego szczeniaka, będą jednak
takie chwile podczas których zapragniesz
wysłać swojego pupila na księżyc z biletem
w jedną stronę. Taki moment może nadejść, kiedy
okaże się że szczeniak właśnie zamienił Twoje
zeznanie podatkowe w własnoręcznej roboty
konfetti, a zaraz potem zniszczył już trzecią parę
Twoich ukochanych butów. Jest pewne niepisane
prawo, które mówi o tym, że szczeniak nigdy
nie potraktuje starej pary butów jako kości
do gryzienia. Pupil zawsze wybierze właśnie
tą parę, która jest Twoją ulubioną i która
uwielbiałeś nosić na specjalne okazje.

Od takiego momentu, zrozumiesz, dlaczego
natura obdarzyła małe zwierzę, czymś, co w psychologi nazywa się „Schematem dziecięcości”.
Wygląd szczeniaka wzbudza w nas uczucie
tkliwości oraz nieodpartą chęć by przytulić
go i pogłaskać. Jedno spojrzenie w jego duże,
okrągłe oczy oraz na wielką głowę, wystarczy
żeby stwierdzić, iż w sumie i tak właśnie tą parę
butów chciałeś przeznaczyć na straty.
Kilka tygodni lub miesięcy później, kiedy
wybaczymy zniszczenie butów, a deklaracja
podatkowa trafi już do biura, nadejdzie dla Was
kolejny ważny i pełen przygód okres, jakim jest
dojrzewanie.
Jest to okres rozwoju, podczas którego powinno
powtarzać się, wcześniej zainicjowane, komendy.
Dlaczego jest to tak ważne, możesz przeczytać
w rozdziale poświęconym rozwoju szczeniaka.
W trakcie trwania tego okresu może wydawać
Ci się, że twój pies praktycznie z dnia na dzień
uległ „chorobie alzheimera” i zapomniał
o wszystkim czego dotychczas go uczyłeś.
A teraz dobra wiadomość:
Po przetrwaniu najtrudniejszego okresu, Twój
szczeniak, już nigdy więcej nie będzie słodkim
i kochającym włochatym zawiniątkiem, któremu
będziesz w stanie wszystko wybaczyć. Od tej
pory pupil musi wykonywać wszystkie Twoje
polecenia poprawnie. Ty oraz Twój czworonożny
przyjaciel staniecie się zespołem gotowym na
przeżycie ze sobą wszystkich przygód.
Z pewnością osiągnięcie takiej więzi jest warte,
więcej niż trzech par ulubionych butów!
Konsekwencja i miłość
Aby osiągnąć ten cel, ważne jest spełnienie
dwóch istotnych warunków: miłości oraz konsekwencji.
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Karmienie i zdrowie
Kolejny ważny aspekt dla długiego
i satysfakcjonując życia szczeniaka to
dieta, która dostarcza pupilowi wszystkich
niezbędnych składników, których potrzebuje do
prawidłowego rozwoju i wzrostu. - jednocześnie
nie zapominając o czynniku medycznej profilaktyki i poradnictwa specjalisty. Wszelkie

potrzebne informacje dotyczące tych aspektów
znajdziesz w naszym przewodniku! Życzymy Ci
miłego czasu spędzonego ze swoim pupilem
oraz radości z każdego dnia, nawet tego, kiedy
Twoje buty zostaną pogryzione!
Sophie Strodtbeck, Weterynarz
i PD Dr. Udo Gansloßerr
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Od szczeniaka
do młodego psa
Okresy rozwoju

Szczeniak: Zabawa i nauka zachowań

społecznych ...
Optymalny wiek szczeniaka, w którym pierwszy raz
powinien przekroczyć próg Twojego domu, to 10-12
tygodni. Nie zaleca się wcześniejszego odstawiania
piesków od matki. Od tej szczególnej chwili, w życiu
szczeniaka i Twoim, przejmujesz odpowiedzialność
za wprowadzenie go do nowego środowiska.
Pamiętaj, iż jeśli mały czworonóg jest młodszy niż
10-12 tygodni, wyzwanie będzie jeszcze większe!
Dla szczenięcia w pierwszych tygodniach aklimatyzacji, nie tyko kontakt z Tobą, ale z innymi szczeniakami i dorosłymi psami, będzie bardzo ważny!
I najlepiej, aby odbywał się kilka razy w tygodniu.
Podczas trzeciego i czwartego miesiąca zabawy
z rówieśnikami (w sforze psów lub wilków jest to
grupa młodzieży lub dorosłych, którzy mają za
zadanie opiekę nad młodymi) zaczynają pojawiać
się u szczeniaków zachowania społeczne. Obcowanie z innymi osobnikami jest niezbędne do
tego, aby młody pies nauczył się prawidłowych
interakcji z otoczeniem oraz mógł rozwijać również
własną osobowość. Pierwsze kroki w kształtowaniu
prawidłowych zachowań mocno pobudzają
wszystkie zmysły - bardzo intensywnie działa wtedy
także mózg zwierzęcia. Jest to kluczowy okres
w życiu Twojego ulubieńca, który będzie fundamentem przyszłej osobowości pupila.
… w bezpiecznych miejscach
W naturze, na której zawsze powinniśmy się
wzorować, szczenięta pozostają, przynajmniej do
14 -16 tygodnia, w tzw. „miejscu zboru”. Jest to
bezpieczny obszar, tworzący rdzenne terytorium
watahy psów, czy wilków, gdzie osobniki spędzają
najwięcej czasu. Można powiedzieć, iż jest to taki
„salon”, gdzie „młode” nabierają doświadczenia
i uczą się od starszych członków grupy. W tym
okresie szczenięta muszą być bardzo ostrożne i nie
wolno im oddalać się od „miejsca zboru”.

W przypadku młodego psa wystrzegaj się nieznajomych!
W 16 tygodniu życia, młode psy zaczynają
dołączać do reszty stada, zatem uczą się również
ścieżek, tradycyjnego karmienia oraz indywidualnych technik polowania. Okres taryfy ulgowej
już jest za nimi, od teraz mogą napotykać wiele
niebezpieczeństw związanych z dorosłym życiem.
Bardzo ważnym aspektem dla zwierzęcia jest
wejście w stan bycia w ciągłej ostrożności oraz
czujności.
Niczym się nie martw, jest to całkiem naturalne!
Badania nad udomowionymi psami i wilkami wykazały, że wszystkie niebezpieczne
doświadczenia u szczeniąt, które nie ukończyły 12
tygodni, nie powodują stresu ani stan niepokoju
w późniejszym życiu. Negatywne zdarzenia, których
doświadczył pies, przed ukończeniem 8 miesięcy
mogą być również odbierane jako bezproblemowe.
Trzeba jednak podkreślić, iż wydarzenia, które
występują po tym „krytycznym” okresie mogą
już powodować stres, niepokój, a czasami nawet
panikę. Z tych powodów jest bardzo ważne, aby
zapoznać i oswoić psa z wieloma, różnymi sytua
cjami i osobami. Bardzo ważne, w tym okresie, jest
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Twoje wsparcie dla psa, aby jak najszybciej udało
mu się przełamać początkową niepewność.
W wieku 6 miesięcy psy powoli zaczynają
wykształcać w sobie poczucie obrony własnego
terytorium. Szczeniaki w wieku 14 tygodni
oczywiście nie potrafi jeszcze bronić swojego
miejsca, chociaż zdarzają się wyjątki. Jednocześnie,
w tym okresie następuje rozwój osobowości
i kształtowanie się hierarchii wewnątrz stada.
Wzloty i upadki dojrzewania płciowego.
Około 6 miesiąca życia możesz zacząć zauważać
pierwsze sygnały okresu dojrzewania.
Ten czas, podobnie jak u ludzi, powoduje, iż osobnik zaczyna buntować się przeciwko wszystkiemu,
co do tej pory się nauczył. Twój wymarzony pies
z wczorajszego dnia, który zawsze starał się robić
wszystko co mu kazałeś, nagle zapomina o wszystkim! Wydawać się może, że nasz towarzysz cierpi na
jakiś dziwny zanik pamięci;) Takie zachowanie jednak jest całkiem normalne i możesz być pewien, że
ten okres minie. Pamiętaj, aby zadbać w tym czasie,
o bycie stanowczym, ale i pełnym miłości.

nowych sytuacjach, będą przechowywane w mózgu
psa, aby mógł wykorzystać je w dorosłym życiu.
Wbrew powszechnej wiedzy, dojrzewanie u psów nie
kończy się tylko i wyłącznie na dojrzałości płciowej.
Z reguły można zakładać, że suczki muszą przejść,
co najmniej, od dwóch do trzech pełnych cykli
menstruacyjnych, w tym pseudo ciążę i pseudo
matkowanie. Wtedy dopiero udowadniają,
iż stały się w pełni dorosłymi psami - zarówno
Zmiany w mózgu pupila
w znaczeniu społecznym, jak i behawioralnym.
W okresie dojrzewania, kiedy hormony szaleją,
a stany emocjonalne co chwilę zmieniają się, zarów- U samców sytuacja wygląda bardzo podobnie, jak
u suczek. Chociaż okres ten jest z reguły dłuższy.
no człowiek, jak i pies, muszą przystosować się do
kompletnie nowych zasad i przyzwyczajeń. Pies
Nauka akceptacji zasad: Bardzo ważne w trakstaje się wtedy bardzo wybredny i nawet bardzo do- cie tego, bądź co bądź, niełatwego okresu jest
brze znana i akceptowana karma może zostać przez uświadomienie psa, że wciąż jest mile widzianym
niego odrzucona. Z biologicznego punkt widzenia,
członkiem rodziny, a także przypomnienie mu o
okres dojrzewania płciowego, to czas, w którym
zasadach panujących w domu. Całkowitą katastrofą
pies (lub wilk) postanawia opuścić sforę lub oddala będzie ignorowanie przez kilka godzin lub dni
się, szuka nowej rodziny. W momencie, kiedy
złego zachowania psa. Nie ma powodu również,
wilk postanawia dołączyć do nowej rodziny, gdzie
aby uważać, iż po przejściu okresu dojrzewania,
panują całkiem inne tradycje dotyczące zasobów
pies już niczego nie będzie się uczył. Twój pupil na
żywieniowych, jasnym jest, iż musi dostosować się pewno wciąż będzie się rozwijał. Trzeba podkreślić,
do nowego ładu. Takie zachowania wyjaśniają bioiż niektóre duże rasy psów (np. psy stróżujące) są
logiczny sens, kwestionowania wszystkiego czego
wyjątkowo spowolnienie w tym procesie i de facto
do tej pory się nauczył. Tylko szczególne sytuacje i
prawdziwy etap dorosłości zaczyna się w wieku 4,
wzorce zachowań, które są wciąż bardzo istotne w
a nawet 5 lat.
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Forma Twojego psa jest
odzwierciedleniem jego diety

Zdrowe odżywianie

Dlaczego koncept 2 fazowy?

mem częściowo strawionym, a pożywieniem
dostarczonym przez watahę, wynoszą około dwa
do jednego. Stosunek ten stopniowo zwiększa
się, na koszt normalnej diety dorosłego wilka,
do momentu upolowania pierwszej zwierzyny przez osobnika. Wtedy też wilka staje się
pełnoprawnym członkiem stada.

Zbilansowana i dopasowana do odpowiedniej
rasy dieta jest absolutnie niezbędna dla zdrowego i prawidłowego rozwoju oraz długiego życia
Twojego małego psa. Na czym więc wzorować
się jeśli nie na samej naturze? Z tych właśnie
powodów receptura pokarmu Happy Dog Junior
zbudowana jest na wzór suplementów zawartych
w mleku matki-wilka. Szczenięta wilków nie
zmieniają od razu diety w postaci mleka matki
na stały pokarm. Zaczynając od 5 tygodnia życia,
oprócz mleka, matka (oraz inni członkowie
stada) stopniowo dostarcza swoim pociechą
wstępnie strawione jedzenie. W warunkach
„domowych”, w tym samych okresie, hodowca zaczyna także uzupełniać dietę mleczną,
o inne pożywienie. Około 10 tygodnia życia,
„bar mleczny” zostaje zamknięty, niektóre z
matek robią to nawet jeszcze wcześniej i powoli
odzwyczajają swoje młode od ssania. Od tego
wieku szczenięta, żyjące w dzikiej przyrodzie,
maja do dyspozycji tylko żywności w postaci
mleka coraz wstępnie strawiony pokarm, ale
również pokarmu składającego się z małych
zwierząt oraz części większej zwierzyny, która
zostały upolowane przez dorosłe osobniki.
W czasie 3 miesiąca życia, relacja między pokar


Wymagania
białkowe

Wyższa jakość
Oczywistością jest, iż wcześniej strawione
oraz poddane obróbce mięso ma wyższą
jakość i większą zawartość białka, a także jest
łatwiej przyswajalne, niż kawałki mięsa, które
zawierają chrząstki, ścięgna, tkankę łączną
oraz inne twarde części zwierząt. Karmy Happy
Dog Two Phases Concept bierze ten istotny fakt
pod uwagę. Podczas okresu, kiedy Twój pupil
przyłącza się do rodziny, otrzymuje żywność
z większą zawartością białka, żeby jak najlepiej
imitować pokarm matki. W chwili, kiedy młode
wilki zaczynają, zaczynają żywić się całymi
zwierzętami, a nawet polować (5-7 miesiąc
życia), obniżając swoje zapotrzebowanie na
białko – a my jednocześnie jednocześnie –
w karmach dla tej grupy wiekowej - dostosowujemy ich skład, obniżając ilość białka. Pamiętaj,
że dieta Twoje psa, jest odzwierciedleniem jego
samego!
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Główne stadia rozwoju szczeniaka
Wymagania żywieniowe i odżywcze zależą
od wieku, wagi szczeniaka i wagi dorosłego
psa. Będziesz pod ogromnym wrażeniem jak
intensywnie będzie rósł twój szczeniaczek
pomiędzy 3 i 7 miesiącem życia. Odpowiednio zblinasowana dawka energii, minerałów
i witamin jaka znajduje sie w Happy Dog Two
Phases Concept jest niezbędna do uniknięcia
problemów zdrowotnych takich jak deformacja
stawów biodrowych i łokci, uszkodzenia tkanki
chrzęstnej i innych struktur stawów. Głównym
problemem przy karmieniu szczeniaków jest
zawartość wapnia i fosforu, a w pokarmach
istotne jest zachowanie odpowiedniej relacji
pomiędzy tymi dwoma składnikami. Zarówno
przedawkowanie jak i zbyt mała ilość tych
dwóch minerałów wpływa niszcząco na kości
i może prowadzić do deformacji szkieletu. Dlatego nigdy nie podawaj dodatkowych witamin
młodym psom karmionym naszą karmą. W tym
przypadku co za dużo i za mało – to nie zdrowo.
Nie zmieniaj zbyt wcześnie!
Również z powyższego powodu nie powinno
się zbyt wcześnie zmieniać karmy na tę dla dorosłych psów. Jedzenie dla dorosłych psów nie
zapewnia odpowiedniej ilości energii i składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego
rozwoju. Szybkie zmiany karmy mogą spowodować problemy z układem szkieletowym w
późniejszym okresie.
A propos: Czy wiedzieliście, że statystyki dowodzą iż otyłość ale również nadmiar białka i mięs
w diecie w pierwszym roku życia zwiększają
ryzyko guza sutków u suk! Podawanie zbilansowanej diety w pierwszym roku życia jest formą
zapobiegania temu, lepszą od kastracji po
okresie dojrzewania.
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Odpowiednia waga i rozwój
Dbaj o odpowiednie karmienie swojego pupila.
Zarówno niedokarmienie jak i przekarmienie
nie są dobre. Zbyt szybki wzrost, w szczególności u dużych psów nie jest pożądany. Ostateczna wielkość twojego pupila jest genetycznie
uwarunkowana dlatego nie ma się na nią zbyt
dużego wpływu.

natrlich gesnder

Nie mniej jednak na tempo rozwoju i przybierania na wadze oraz wielkości mają wpływ
metody żywienia. Pozytywnie na ten aspekt
wpływa Two Phase Concept. Głównym celem
zoptymalizowanej diety młodych psów powinno być tempo rozwoju, które można kontrolować na podstawie diagramu poniżej.
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Wiek w miesiącach
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Jak często powinno się karmić
szczeniaka?
Szczeniaki powinny być karmione małymi
porcjami kilka razy dziennie:

pierwszego podawania stałego pokarmu proces
ten podlega pełnemu ukończeniu. Wracając do
przykładu psa sąsiadów, to prawdopodobnie
żywił się resztkami pizzy i spaghetti zanim
został złapany do schroniska.

Co ten fakt oznacza dla ciebie?
A mianowicie to iż, powinieneś trzymać się
wysokiej jakości karm dla szczeniąt i młodych
psów, aby dostarczyć im wszystkiego czego
potrzebują. Jednakże, pies powinien znać
Wskazówka: Ważny aspekt podczas rozwoju
również inne jedzenie. Dlatego podawaj
szczeniaka jest często zapomniany. Chodzi
swojemu pupilowi czasami też coś innego,
o genetykę. Czy nie zdarzało ci się zastanawiać
coś zrobionego przez siebie. Może ziemniaki,
dlaczego pies sąsiadów ze schroniska bardziej
preferuje pizze i spaghetti od karm dla psów lub ser, makaron, jedzenie z puszki dla psów lub
produkty z innych linii żywieniowych. Nie mniej
nawet po prostu odmawia ich spożywania?
jednak urozmaicanie dań twojego psa powinna
Uwarunkowania genetyczne odgrywają znacząmieć miejsce w małych ilościach, żeby nie zakłócą rolę podczas rozwoju zwierzęcia. Kwestia
cić zrównoważonego składu podstawowej karmy
genetyki była jedną z pierwszych odkrytych
Happy Dog Junior. Z tego rozdziału już zdążyłeś
w zachowaniu zwierząt kiedy naukowcy zaczęli
się dowiedzieć jak ważne jest zachowanie
interesować się tym w jaki sposób zwierzęta
równowagi pomiędzy różnego typami
zaznajamiają się z otoczeniem. Okresy krytyczne, pewne przeżycia są przekazywane do mózgu minerałów, witamin etc.
w taki sposób, aby mogły w nim utrwalić się na
Zostało naukowo dowiedzione, że psy, którym
całe dorosłe życie. Smak i dotyk w pysku zwiepodawano urozmaicone jedzenie we wczesnej
rzęcia również przyczynia się do procesu nauki
fazie rozwoju są łatwiejsze w przestawianiu się
zwierzęcia. Już w trakcie ciąży pewne substanna innego typu jedzenie. Może mieć to zastocje, głównie aromatyczne mogą przenosić się
sowanie kiedy zajdzie potrzeba zastosowania
z krwi matki do embriona.
diety medycznej, gdy pies będzie miał problemy
z przemianą materii lub alergią. Wtedy docenisz
I są zarejestrowane. W części mózgu embriona
odpowiedzialnej za zapach. Następnym krokiem to, że dawałeś spróbować swojemu pupilowi
różnych rodzajów pokarmów kiedy był jeszcze
ucierania nawyków żywieniowych u psa jest
szczeniakiem.
karmienie mlekiem matki. W końcu podczas
< 4 miesięcy :4 posiłki dziennie
< 6 miesięcy :3 posiłki dziennie
> 6 miesięcy :2 posiłki dziennie
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Plan żywieniowy: karmiąca suka
Happy Dog Supreme – zainspirowany przez naturę

Okres
rui

Od ok. 40 dnia ciąży.
Zwiększone zapotrzebowanie na energię.
Karma:
-dla szczeniąt Puppy Feed
-dla dorosłych Adult Sport
-NaturCroq Active

1. – około 40. dnia ciąży.
Normalne wymagania
energetyczne.
Karma:
„Norma” dla dorosłych psów np.
Mini, Medium, Maxi, Irland, etc.


Tygodnie

0

Wymagana ilość:
Normalna – lekko
zwiększona

Wymagana ilość: Normalna.

1

2

3

4

Ciąża
W trakcie rui:
Normalne zapotrzebowanie energetyczne.
Karma:
standardowa dla dorosłych psów np. Mini,
Medium, Maxi, Irland, etc.

5

6

7

Ważne: ok.1-2 dni
przez szczenieniem
zmniejszyć ilość
podawanego jedzenia
w celu uniknięcia
obciążenia układu
trawiennego
w momencie narodzin.

Wymagana ilość: normalna, zwiększyć o 10-20%
tylko dla zwierząt
z niedowagą.

= Normalne zapotrzebowanie w energię
= Zwiększone zapotrzebowanie na energię

8
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Narodziny

bow-

Feed
Sport



Po narodzinach





0

1

2
3
4
okres karmienia mlekiem matki

Do około 2,5 tygodni po
urodzeniu:
Zwiększone potrzeby
żywieniowe.
Karma:
• dla szczeniąt np. Mini
Baby & Junior, Medium
Baby, Maxi Baby
• Adult Sport
Wymagana ilość:
stale rosnąca
Wskazówka: na brak
apetytu
• Classik Flakes
• Baby Milk Probiotic
30/30

Narodziny

5

Od 2,5 tygodnia do 5-6 tygodnia po narodzinach:
Zwiększone zapotrzebowanie
enrgetyczne.
Karma:
• dla szczeniaków Puppy
• Adult Sport
Wymagana ilość:
zwiększona w zależności od
rozmiarów miotu.
4 szczeniaki – 2,5x większa
8 szczeniaków – 3x większa
10 szczeniaków – 4x większa
(źródło: H. Meyer/Jürgen Zentek:
Die Ernährung des Hundes

Wskazówka: Na brak apetytu
dla suk po dużych miotach:
• Classic Flakes,
• Baby Milk Probiotic 30/30

6

7

8



Koniec okresu karmienia
6-7 tydzień po urodzeniu:
Zapotrzebowanie na energię
spada, stopniowe zmiana na
karmy dla dorosłych psów.
Karma:
•M
 ini, Maxi, Medium, Irland....
• jeśli suka straci dużo na wadze
po oszczenieniu, należy kontynuować podawanie karmy
z wysoką zawartością energetyczną.
Wymagana ilość:
Po okresie karmienia powoli
zmniejszać ilość pokarmów w
celu wysuszenia pokładów mleka,
następnie ponownie zwiększyć.
Wskazówka: 1 dzień przed zakończeniem karmienia: nie podawać
racji żywnościowej; w dniu zaprzestania karmienia: ¼ regularnej
dawki żywnościowej, 1 dzień po
zaprzestaniu karmienia : ½ regularnej porcji, następnie zwiększyć
porcje do tych sprzed okresu ciąży
(źródło: H.Meyer/Jürgen Zentek:
Die Ernährung des Hundes)
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Plan żywieniowy: szczeniak

Happy Dog Supreme – zainspirowany przez naturę
Na co zwrócić uwagę: upewnij się,
że szczeniaki nie są przekarmione
(przez podjadanie z miski matki
lub jeśli ta dokarmia je pokarmem
częściowo przez nią strawionym.
W takich wypadkach trzeba zmniejszyć ilość podawanego jedzenia
w celu uniknięcia problemów z
trawieniem.
Od 6tego tygodnia:
Faza 1
Zakańczanie okresu karmienia
szczeniaka przez matkę. Stopniowo zwiększać ilość pokarmów aż
do normalnej dawki. Nie zapomnij
zapytać o zestaw dla szczeniaka
Happy Dog.
Telefon: 0844 409 5000
support@happydoguk.com

Do 4 tygodnia:
mleko matki;
Uzupełnienie:
Baby Milk Probiotic 30/30
Narodziny



Po okresie karmienia:
Faza 1
Kontynuuj podawanie
zwykłego pokarmu dla
szczeniaków

0



Miesiąc

Od 4 tygodnia:
Faza 1
Podaj dodatkową karmę:
Mini Baby & Junior,
Medium Baby i Maxi Baby
nasączone wodą w formie
owsianki. W razie potrzeby
odciążenia matki: Baby
Milk Probiotic 30/30
Wskazówka: zmieniaj
karmy powoli (4-6 małych
porcji dziennie), zapas
wody jest niezbędny.

1

2

3

4

Szczeniaki
Faza pierwsza

Od 8 tygodnia:
Faza 1
Karma dla szczeniaków:
Supreme Mini Baby &
Junior, Medium Baby, Maxi
Baby
Wskazówka: Spróbuj podać
również na sucho kilka
krokietów.
Ważne: Woda musi być
zawsze dostępna.

5
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Masz jeszcze
jakieś pytania?
Weterynarze w
Happy Dog Customer Service
chętnie na nie odpowiedzą
bez żadnych opłat.
+48 506 43 48 68
wilk@happydog.de

Ważne: NIE podejmuj się zmiany pokarmu w przeciągu
pierwszych dni po rozdzieleniu od rodzeństwa, matki
i dotychczasowego otoczenia. Stres z tym związany
może powodować problemy z przyswajaniem jedzenia.
Zawsze skonsultuj się z weterynarzem gdy pies odmówi
przyjmowania pokarmu przez dłuższy okres czasu lub ma
problemy z trawieniem.

Ważne: Zawsze dopasuj ilość pokarmu do
masy ciała młodego psa (patrz tabela na
opakowaniu).

M�ody Pies Faza druga
5

6

7

8

9

10

Od 5 - 6 miesiąca:
(jak już posiadają stałe zęby)
Faza 2
Jedzenie dla młodego psa:
• średnie i duże rasy: Medium
Junior lub Maxi Junior
• małe rasy: Mini Baby & Junior
Ważne: Powolne zmienianie karmy
na przestrzeni 7-10 dni pomoże
uniknąć problemów z trawieniem.

11

12

13

14

15

16

17

18
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Zdrowie i radość
Szczepienia
Jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania infekcjom jest plan szczepień.
Jeśli masz swojego szczeniaka od odpowiedzialnego hodowcy to powinien już pierwsze
szczepienia mieć za sobą a ty powinieneś
otrzymać dokument potwierdzający to.
W karcie szczepienia psa prawdopodobnie
będzie znajdować się rownież data kolejnego
szczepienia. Warto jednak skonsultować się
z weterynarzem w jakim wieku powtórzyć
szczepienia. Dodatkowo poproś swojego
weterynarz o paszport Unii Europejskiej
dla swojego pupila. Jest on niezbędny do
przekraczania granic na terenie Europy, a także
wymagany jest na wszystkich pokazach psów.

Szczepienia i opieka zdrowotna

Na jakie choroby można zaszczepić
psa?
Wścieklizna
Wścieklizna to choroba, która po dzień
dzisiejszy nie została wykorzeniona.
Z powodu możliwości zarażenia człowieka
ta chorobą, szczególnie ważne są regularne
szczepienia zapobiegawcze. Pamiętaj,
że zagraniczne wojaże ze zwierzęciem bez
aktualnego wpisu szczepienia przeciwko
wściekliźnie w dokumentach nie będą możliwe. Nie ma również leków na wściekliznę,
szczepienia są jedyną forma zapobiegania.
Nie można go dokonać jednak przed 12
tygodniem życia dlatego to na tobie, jako
właścicielu. spoczywa to zadanie.
Nosówka
To kolejny wirus sporadycznie występujący
w krajach europy południowo-zachodniej. Nosówka może zaatakować kilka organów takie
jak układ trawienny, płuca lub układ nerwowy.
Symptomy to gorączka, kaszel i biegunka.
W późniejszych fazach choroby występują
konwulsje i zaburzenia ruchu. Nosówka
podobnie jak wścieklizna nie może być leczona, można jedynie złagodzić jej symptomy.
Wyjście z choroby nie gwarantuje dalszych
powikłań. Dlatego szczepionka jest jedyną
formą uchronienia psa przed ta chorobą. Twój
weterynarz powinien określić najlepszy wiek
dla twojego psa do szczepienia.
Parwowiroza
Szczenięta pomiędzy 2 a 16 tygodniem życia
jak dorosłe psy są szczególnie podatne na wirusy. Parwowiroza jest silnie zakaźna i może
być śmiertelna. Symptomami są gorączka,
apatia, brak apetytu oraz silna biegunka
z krwią.

ZDROWIE | 

Leptospiroza
Spowodowana jest przez bakterię, która
może być przeniesiona również na człowieka.
Objawy to brak apetytu, wymioty, gorączka,
problemy z oddychaniem a nawet żółtaczka.
Najgorszą komplikacja może być ostra niewydolność nerek. W początkowej fazie choroba
może być leczona antybiotykami.
Wirus HCC
Wirus HCC powoduje infekcję wątroby. Dzięki
systematycznym szczepieniom wirus powoli
zostaje wykorzeniany i jest coraz rzadziej spotykany. Objawami mogą być gorączka, apatia,
wymioty, biegunka lub podenerwowanie psa.
Wirus HCC często jest śmiertelny, nie ma na
niego leku, tylko szczepienia prewencyjne
mogą uchronić szczenięta przed zarażeniem.

Szczepienia = Ochrona!
Ważne jest, aby twój pies był zaszczepiony
przeciwko tym chorobom. Dzięki regularnym
szczepieniom wyżej wymienione wirusy nie
są tak często spotykane jak w przeszłości, ale
nadal są bardzo niebezpieczne. W przypadku
zarażenia szanse na wykurowanie są bardzo
małe, żeby nie powiedzieć, że żadne!
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Indywidualna identyfikacja
Chcąc podróżować poza kraje Wspólnoty, do
europejskiego paszportu dla zwierząt niezbędny
jest również mikrochip służący do indywidualnej
identyfikacji. Urządzenie to posiada mikroprocesor, tzw. transponder, o wielkości ziarenka
ryżu, który wczepiany jest pod skórę zwierzaka
przez weterynarza. Międzynarodowy zwyczaj
mówi, aby chip umieszczać po lewej stronie
szyi zwierzęcia. Sam zabieg przebiega poprzez
wszczepienie urządzenia igłą. Taki „zastrzyk” nie
jest bardziej bolesne niż szczepienie, dlatego
nie ma potrzeby znieczulenia pupila. Mikroprocesor nie jest niebezpieczny dla Twojego psa,
nie przeszkadza również w jego normalnym
funkcjonowaniu. Raz wszczepiony chip pozostaje
w ciele zwierzaka na całe życie i pozwala ludziom
jednoznaczną identyfikację każdego pupila.
Za pomocą tego niepowtarzalnego numeru, który
posiada każdy transponder właściciel pupila
możne zarejestrować swojego psa w kilku
międzynarodowych bankach danych. Dzięki
czemu w razie zagubienia zwierzaka będzie
możliwa jego szybka identyfikacja.

Wypadanie zębów
Psy, podobne jak ludzie, rodzą się bez zębów.
Mniej więcej po 3 do 6 tygodni po urodzeniu
pojawiają się pierwsze zęby, tzn. zęby mleczne.
Uzębienie psa, w tym okresie, składa się
z dwudziestu ośmiu zębów. Mleczaki zaczynają wypadać stosunkowo szybko, bowiem już
między 4 i 7 miesiącem życia. Po wypadnięciu
zęba mlecznego w jego miejsce wyrzyna się ząb
właściwy. U mniejszych ras psów stosunkowo
często występują problemy w tym procesie.
A mianowicie mleczaki nie chcą wypadać w
odpowiednim czasie. Zęby właściwe nie mając
miejsca do wyrzynania się, dlatego zaczynają
rosnąć w nieodpowiednich pozycjach, krzywiąc
się tym samym. W takich przypadkach niezbędna

jest wizyta u weterynarza. Stałe uzębienia psa
składa się 42 zębów. W okresie „wymiany” zębów u zwierzaka często dochodzi do zwiększonej
aktynowości do gryzienia czegokolwiek. Dlatego,
aby zadbać o prawidłowy zgryz swojego pupila,
a także ochronę własnych mebli, ubrań innych
przedmiotów domowych, należy podawać mu
odpowiednie artykuły do żucia i gryzienia. Zaleca
się również, aby bardziej wrażliwym psom
odstawić w tym czasie podawanie suchej karmy.
Wskazane jest również moczenie podawanego pokarmu w wodzie, aby ułatwić zwierzęciu
gryzienie.

Kontrola weterynaryjna
Aby ułatwić życie sobie, ale także swojemu
pupilowi oraz weterynarzowi, należy spróbować
jak najszybciej wyszkolić swojego pupila do
wizyty w klinice weterynaryjnej. Najlepiej byłoby,
gdyby pierwsza wizyta w gabinecie, należała do
pozytywnych doświadczeń Twojego psa. Przed
wizytą u weterynarza wybierz się na miły spacer
ze swoim zwierzakiem. Na pierwszym spotkaniu
wystarczy, że pies zapozna się ze specjalistą.
Pozwól lekarzowi pozyskać względy Twojego
pupila np. poprzez przysmak, bądź zabawę.
Dzięki takim zabiegom potencjalna wizyta
z zastrzykiem nie będzie już taka straszna.

Zapobieganie niebezpieczeństwom w domu!
Już od szczeniaka trzeba ćwiczyć i powtarzać
swojemu pupilowi następujące procedury, aby
żadna wizyta u weterynarza w przyszłości nie
zamieniła się koszmar dla zwierzaka. Pamiętaj,
iż również samodzielnie musisz kontrolować
stan zdrowia swojego psa.
➤U
 mieść szczeniaka na stole, aby przyzwyczajał się do warunków weterynaryjnych
➤ T rening z pupilem podziel na krótkie, ale
regularne okresy i nagradzaj za siedzenie lub
stanie w bezruchu.
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Śledź regularnie pyszczek swojego maluch
➤ Czy zęby nie są uszkodzone?
➤ Czy regularnie następuje „wymiana” zębów
z mlecznych na właściwe?
➤ Czy między zębami nie zostały jakieś ciała
obce?
➤ Czy pies nie ma zapalenia dziąseł?
➤ Jak wygląda zapalenie dziąseł? Normalnie
dziąsła powinny być różowe, gładkie i lśniące.
Jeśli dziąsła są blade lub niebieskawe,
to znak, że musisz skontaktować się ze swoim
weterynarzem.
Regularnie zaglądaj do uszu pupila!
➤ Czy nie są czasami zbyt brudne?
➤ Czy nie mają nieprzyjemnego zapachu?
➤ Czy nie są zaczerwienione? Małe ilości
zanieczyszczeń można usunąć za pomocą
mokrej bawełnianej ściereczki, w innych
przypadkach (np. ciężkiego zapalenia) należy
skonsultować się z weterynarzem.
Ponadto regularnie kontroluj oczy swojego
pupila!
➤ Czy dzieje się coś nietypowego z nimi?

➤C
 zy spojówki nie są zaczerwienione lub nie
wdał się stan zapalny?
➤C
 zy oczy nie są spuchnięte? Ponownie jak
w kwestii uszu, niewielkie ilości brudu lub
wydzieliny można usunąć za pomocą mokrej
bawełnianej ściereczki, w innych przypadkach
należy skontaktować się z weterynarzem.
Narządy ruchu
➤N
 ależy nade wszystko regularnie przyzwyczajać pas do bycia łapanym za przednie łapy
i nogi; pies powinien nauczyć się podstawowych komend, czyli podnoszenia łap. W razie
szczególnej wrażliwości zwierzaka na dotyk
zalecany jest kontakt z weterynarzem.
Obszar analny/Higiena odbytu
Sprawdź:
➤C
 zy często jest zabrudzony?
➤C
 zy pupil ma częste biegunki?
➤ Czy Twój pies często liże obszary analne? Aby
pomóc pupilowi zachować podstawową higienę tych obszarów zabrudzenia należy usuwać
wilgotną szmatką, bądź wacikami.
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Cryptorchism
U psów należy również regularnie sprawdzać,
czy oba jądra znalazły wyjście z brzucha do
moszny. W momencie narodzin, jądra nadal
znajduje się w jamie brzusznej i same muszą
znaleźć drogę do moszny. Zwykle ma to miejsce
w czwartym tygodniu, ale pewne opóźnienie są
dość częste i nie ma powodu do zmartwień do
8 tygodnia życia zwierzaka. Po tym okresie
jednak jądra powinny być widoczne. Jeżeli nie
będzie to przypadek powinien być skonsulto
wany z weterynarzem.

Pomiar temperatury ciała
Temperaturę ciała swojego pupila powinien znać
każdy właściciel, bowiem jest ona wskaźnikiem
zdrowia zwierzęcia. Do pomiarów najlepiej jest
używać termometru cyfrowego – zawsze przeprowadza się je poprzez wkładanie przyrządu
do otwarcia odbytu psa. Normalna temperatura
ciała powinna wynosić od 38 do 39 ° C, zaś
u szczeniąt może osiągnąć nawet 39,5 ° C.
Zarówno wyższe, jak i niższe temperatury są
wskaźnikami problemów zdrowotnych Twojego
zwierzaka.
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Relacje oraz edukcja

Czyli co i jak z Twoim pupilem

Pamiętaj, kiedy nowy pupil wchodzi do rodziny
musi bardzo szybko nauczyć się wielu rzeczy,
w bardzo krótkim czasie. Musi poznać nowe
środowisko i ludzi. Zatem daj mu czas!
Na zabawę oraz odwiedziny sąsiadów będziecie
jeszcze mieli niezliczone chwile. Przede
wszystkim zapewnij mu poczucie tego, iż jest
mile widziany! Jeśli szczeniak będzie przez
pewien czas nieśmiały i zagubiony, będzie
chował się do skrzynki lub kosza, to zostaw go
w spokoju. Nie podporządkowuj mu całego
życia! Od początku dawaj mu jasne sygnały,
iż nie wszystko co robi musi przyciągać Twoją
uwagę. Jednak jednocześnie bądź obecny,
kiedy Pupil naprawdę Cię potrzebuje –
szczególnie w nocy. Kiedy pokazuje oznaki
niepokoju, nie słuchaj jego jęków. Przygotuj koc
lub jego kosz, w swojej sypialni i porozmawiaj
z nim – pokaż, że jesteś w pobliżu.

się z szczeniakami w podobnym wieku. Trzeba
jednak uważać, bowiem nie każda grupa będzie
odpowiednia dla pupila – niewskazane jest
zajmowanie się więcej niż ośmioosobową grupą
szczeniaków przez jednego trenera, zły wpływ
na małego psa ma również zabawa w grupie,
gdzie przedział wieku zwierzaków jest duży
- różnice w potrzebach ośmiotygodniowego
a sześciomiesięcznego psa są bardzo duże.
Pogląd jednak, iż relacje pies – pies są samowystarczalne dla jego rozwoju nie jest prawdziwy,
bowiem bardzo ważna jest również ingerencja
człowieka w ten proces. Jak widać zatem
trzeba znaleźć złoty środek dla swojego pupila.
Oczywiście ważne jest dla szczeniąt i młodych
psów, aby nauczyły się komunikować z rówieśnikami, a także żeby wiedziały jak rozwiązywać
własne problemy. Podobnie jak nasze dzieci nie
powinny przebywać tylko z dorosłymi, ponieważ
niektóre umiejętności socjalizacyjne można
wykształcić tylko poprzez interakcje z grupą
rówieśników. Pamiętać należy jednak o granicach,
bowiem zabawa nie może trwać, kiedy jeden z jej
uczestników będzie „polować” na drugiego, ale
tylko wtedy kiedy szansę są wyrównane.
I tak jeśli nie zachowamy tej równowagi to np.
przy zabawie 12 tygodniowych bernardynów
z chau chau, czy Yorkiem narażamy te ostatnie
na znalezienie się w roli piskliwej zabawki.
W tym wypadku nie będzie mowy o partnerskich
interakcjach, które mają rozwijać szczeniaki.
Obowiązkiem człowieka jest nade wszystko nie
dopuszczać do takich sytuacji.

Musisz również pamiętać, że szczeniak może
jeszcze nie rozpoznawać Cię. Do wieku 14
tygodni, pies jest związany przede wszystkim
z miejsce, a nie osobą. Dopiero później stosunek psa do człowieka niejako cementuje się.
Szczególnie o tym fakcie trzeba pamiętać podczas spacerów. Mały pies w trakcie przechadzki
powinien przede wszystkim odkrywać otoczenie, ale nie powinien być przeciążany długimi
wycieczkami. Ważne jest, aby znaleźć optymalną dawkę aktywności fizycznej dla szczeniaka.
Każdego zwierzaka powinniśmy ocenia indywidualnie. Dzięki takie filozofii pies nie powinien
zniszczyć nam mebli, ale jednocześnie będzie
miał siłę chodzić z nami na spacer nie przystając Do nogi!
co chwilę.
Przede wszystkim Twój pies musi nauczyć się
jak ma na imię. Dlatego nagradzając pupila smaPsie przedszkole
kołykiem za dobrze wykonane zadanie zawsze
Dla pozytywnego rozwoju szczeniaka dobre
komunikat kieruj wraz z jego imieniem. Więkjest towarzystwo innych maluchów, dlatego,
szość szczeniąt dość szybko nauczy się tego jak
i ile to możliwe, Twój młody pies powinien bawić jego właściciel zwraca się do niego. Następnym
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krokiem, aby utrwalić to magiczne słowo
w pamięci psa jest ćwiczenie polegające na
odejście kilku metrów od zwierzaka, niosąc
jedzenie w ręce i wołając go po imieniu. Jak
tylko zbliży się, daj mu nagrodę. Następny
etapem będzie zwrócenie jego uwagi, kiedy
nie jest zajęty czymś innym.
Twój szczeniak musi nauczyć się, że jego
obowiązkiem jest zwracanie uwagę właśnie
na ciebie, a nie na odwrót! Możesz wykorzystać okres nieuwagi psa, aby ukryć się
za drzewem, a następnie wzywać go po
imieniu. Nie usuwaj się za daleko! Jak tylko
zacznie podchodzić zdecydowanie pochwal
pupila. Możesz również uciec szczeniakowi,
nawołując go jednocześnie. To na pewno
przyciągnie jego uwagę. Kiedy dogoni cię,
daj mu nagrodę.
Nie!
Ważne jest, aby przez całe psie życie ustanawiać pewne granice, których Pupil nie może
przekroczyć. Niektóre bowiem zachowania,
które wyglądają zupełnie nieszkodliwe
u szczeniaka, mogą być nie do przyjęcia u
dorosłego psa. Z tego powodu już szczeniakowi trzeba pokazać, iż nie zawsze może
postępować tak jakby sam chciał. Nie bój się
pogorszenia relacji ze swoim Pupilem, mały
pies powinien wiedzieć co jest dozwolone,
a co nie! Ale żeby się tego nauczyć, musisz
świadomie i zdecydowanie używać słowa
„nie”. Pamiętaj, iż nigdy nie pójdzie ci to
łatwiej niż ze szczeniakiem! Trening z małym
Pupilem zacznij jak najszybciej. Pokaż zwierzakowi swoją dłoń, jak tylko będzie chciał
ją złapać zamknij ją i stanowczo powiedź:
„Nie!”. Po krótkim czasie, znowu otwórz dłoń
i powtórz całe ćwiczenie. Szczenięta uczą się
bardzo szybko. Teraz otwórz dłoń, oferując
jedzenie dla psa i powiedzieć „Bierz“. Nauka

tej komendy nie powinna trwać długo, zanim
pies nauczy się czekać na swój posiłek. Realizację treningu właściciel psa powinien zacząć
w środowisku dobrze znanym pupilowi (najczęściej w domu), później można rozszerzyć
teren nauki na bardziej otwarte przestrzenie
(np. park). Możesz być pewien, że komenda
„Nie!“ będzie działać w każdych warunkach,
każdego dni, jest tylko jeden warunek
ćwiczenia muszą być powtarzane dosyć
regularnie. Dobrze wytrenowane polecenie
nie raz może uratować życie twojego psa,
kiedy znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji.
Dyscyplina
Twoim obowiązkiem jest, nauczenie szczeniaka, aby wiedział, gdzie są granice tego
co może robić. Zdarzają się przypadki,
w których ignorowanie pewnych zachowań
psa może być wystarczające, do tego, żeby
zwierzak stał się zbyt nachalna i „arogancki” w kontakcie. W takim przypadku trzeba
stanowczo zareagować, powiedzieć „dość!”
i zostawić psa. Pupil powinien poczuć się
jakby stracił wszystko co dla niego jest ważne.
Zatem osiągnęliśmy nasz cel, ukaraliśmy
niegrzecznego domownika! Jeśli jednak takie
działanie nie pomoże i nasze ignorowanie
nie powstrzyma ciągłych wymian ulubionych kapci? Wtedy pomocne nam będą inne
metody. Nie zawsze uda nam się „zawstydzić” psa, który może w ogóle nie interesować, czy odchodzimy, czy też nie. W takich
przypadkach trzeba stosować technikę tzw.
„odcięcia”. Sytuacja taka nie jest naturalnie
dramatycznym problemem, kiedy będziemy
działać zdecydowanie. Możesz ograniczyć
psa poprzez frontalne zbliżanie się do niego,
przez pochylanie się, albo przytrzymywanie
go. Jeżeli to nie będzie wystarczające, to
problem można rozwiązać mocnym chwyce-
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niem lub przewróceniem na ziemię. Brzmi
to bardzo szorstko, jednak wygląda gorzej
niż jest to w rzeczywistości. Obserwując
opiekę dorosłych psów nad szczeniętami
można zauważyć identyczny sposób interakcji dyscyplinujących. Komunikaty takie
są bardzo jasne i nie muszą być powtarzane
wielokrotnie. My, ludzie, może nauczyć się
kilku bardzo cennych rzeczy od naszych
psów w odniesieniu do działań wychowawczych Pupili. Dlatego – niczym rodzic – dobry
właściciel powinien jak najszybciej pozbywać
się złych nawyków u swojego szczeniaka.
Zawsze pamiętaj: kiedy młody pies psoci się
wygląda to słodko i uroczo, jednak tak wychowany dorosły pies może sprawiać bardzo
duże trudności. Tylko zwierzak, który nauczył

się dyscypliny jako szczeniak zaakceptuje ją
jako dorosły osobnik.
Nie wiem, czy wiesz: charakter psa powoduje, iż nie żywi on żadnych pretensji. Jest
to kolejny aspekt, w którym ludzie, mogliby
nauczyć się kilku rzeczy od naszych małych
przyjaciół. Nie powinno się na dłuży czas
odtrącać malucha, stosując taki zabieg
jako karę za złe zachowanie! Jest to bowiem
bardzo szkodliwe dla relacji człowiekpies.
Bardzo istotne jest nie ignorowanie aktu pojednania i skruchy, który oferuje nam pies –
pokażmy, że akceptujemy ten gest i chcemy
być przyjaciółmi. Mechanizm ten na pewno
jeszcze bardziej wzmocnieni przywiązanie
psa do nas.
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Trening w domu
Szkolenia w domu jest jednym
z najważniejszych zadań, które szczeniak musi
opanować, aby uchronić twój dywan przed
przykrą niespodzianką, a tym samym twoje
nerwy. W ciągu pierwszych kilku tygodni życia
malucha, trzeba jednak dużo cierpliwości…
W ciągu pierwszych kilku tygodni życia maluch trzeba jednak mieć dużo cierpliwości…
oraz mopa do sprzątania ;-) Czeka nas masę
obowiązków. Szczeniaka należy regularnie
wynosić na dwór, w tym w nocy. Cała noc bowiem, jest zbyt długa, aby mały piesek mógłby
zostać kompletnie „czysty”;) U większości
szczeniąt wydalanie kału i moczu następuje
bezpośrednio po śnie, karmieniu (także
w przed i w trakcie pożywiania). Gdy tylko
zwierzę wypróżnia się, ważne jest, aby chwalić
go entuzjastycznie. Oczywiście ta zasada nie
tyczy się załatwiania w domu, wtedy trzeba
powiedzieć stanowczo: „nie” i natychmiast
zabrać pupila na zewnątrz, np. do ogrodu.
Jak tylko wypróżnia się lub oddaje mocz na
zewnątrz, znowu trzeba go jasno i zrozumiale
pochwalić. Kiedy znajdziemy „niespodziankę”
po jakimś czasie, to pamiętajmy, że nie należy
krzyczeć na zwierzaka, ponieważ nie skojarzy
faktu wydefekowania się w domu z czymś
nagannym.
Na noc bardzo pomocą może być psia buda.
Dobrze przeszkolone szczenięta raczej starają
się unikać zanieczyszczenia swojego miejsca
snu.
© Happy Dog/Interquell GmbH
Südliche Hauptstraße 38 · D-86517 Wehringen
Telephone +49 (0) 8234 9622-418
bok@vitapol.pl
Więcej informacji o świecie Happy Dog uzyskasz
na www.happydog.pl

WYCHOWANIE | 

Najważniejsze zasady…
Ten rozdział zawiera w sobie tylko kilku zasad,
jednak są one kanonami w edukacji małego
psa, bez których w przyszłości współpraca z
ludźmi byłaby dla niego bardzo trudna. Istotne
jest to, aby uczyć poprzez zabawę, której
istotą przecież jest przywiązanie psa do naszej
osoby. Jeżeli uda ci się zaciekawić pupila i
uwiarygodnić siebie jako dobrego towarzysza,
to możesz być pewny, że pies będzie coraz
szybciej uczył się, co więcej będzie Ci posłuszny. Będąc panem swojego pupila musisz być
również odpowiedzialny za jego ochronę w niebezpiecznych sytuacjach, a najlepiej gdybyś
nauczył swojego psa zapobiegać niebezpieczeństwom. Sam pies nie będzie zachowywać

się agresywnie wiedząc, iż jesteś w stanie
zapewnić mu ochronę. Trzeba raz jeszcze nadmienić, iż bardzo dużo zależy od nas samych.
Dobrze wytrenowany pies z pewnością nie
będzie sprawiał nam tylu kłopotów, jak zaniedbany w tej kwestii Pupil. Kluczowe dla psa są
lata dojrzewania, wtedy właśnie powinniśmy
poświęcić maksymalnie dużo czasu na wytrenowanie naszego zwierzaka. Dzięki prawidłowemu połączeniu konsekwencji, sympatii oraz
kompromisu z pewnością osiągniesz sukces.
Uzbrój się w cierpliwość i wciąż zachęcić pupila
do pracy zobaczysz, że działania te są warte
wysiłku!
Powodzenia!
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Przykład w celu określenia właściwej ilości pokarmu:
Wiek pupila: 12 tygodni, obecna waga: 2,5 kg = dzienna dawka karmień 70 g, podzielonych na 3 dania

*Wiek w miesiącach
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Ilość jedzenia w gramach na dzień (rozłożona na kilka posiłków)

20

6-8*

9 - 12 *

20

20

25

30

0,75

17 - 22

15

12 - 16

20

10

20

4-7

8 - 11

0,5

0,25

Aktaulna waga szczeniaka w kg

130
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185

8

170

10

Posiłki dziennie

2

2-3

3

3

3-4

4-5

OD YWIANIE
JAK ŻYWIĆ SWOJEGO PUPILA

Wiek w tygodniach

Mini Baby+Junior
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Ilość jedzenia w gramach na dzień (rozłożona na kilka posiłków)
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Aktaulna waga szczeniaka w kg

Maxi Baby

Przykład w celu określenia właściwej ilości pokarmu:
Wiek pupila: 12 tygodni, aktaulna waga: 10 kg = dzienna dawka 260 g, na 3 posiłki dziennie

* Powyżej 23 tygodnia
(6 miesiąca) należy
powoli wprowadzać
karmę Maxi Junior 23

17 - 22*

12 - 16

8 - 11

4-7

Wiek w tygodniach

290

315

12,5

Ilość jedzenia w gramach na dzień (rozłożona na kilka posiłków)

45

55

1,5

35

1

Aktaulna waga szczeniaka w kg

Przykład w celu określenia właściwej ilości pokarmu:
Wiek pupila: 12 tygodni, aktaulna waga: 10 kg = dzienna dawka 260 g, na 3 posiłki dziennie

* Powyżej 23 tygodnia
(6 miesiąca) należy
powoli wprowadzać
karmę Medium Junior 25
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8 - 11

4-7

Wiek w tygodniach

Medium Baby
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Aktaulna waga M�ody Pies w kg
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25
2

2-3
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260
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300
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415
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30
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600
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Ilość jedzenia w gramach na dzień (rozłożona na kilka posiłków)

220

12,5

10

Aktaulna waga M�ody Pies w kg

Przykład w celu określenia właściwej ilości pokarmu:
Szczeniaki 18 miesięcy, aktualna waga: 15kg=dzienna dawka pożywienia 260g, podzielona na 2-3 posiłki

13 - 18

8 - 12

6-7

Wiek w miesiącach

Maxi Junior

680

80

Posiłki dziennie

Przykład w celu określenia właściwej ilości pokarmu:
Młode psy: 8 miesięcy, aktualna waga: 15kg = dzienna dawka pożywienia 255g, podzielona na 2-3 posiłki

120

7,5

5

Wiek w miesiącach

Medium Junior

2-3

2-3

2-3

Posiłki dziennie
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Szczenięta ras średnich i dużych
powyżej 6 miesiąca życia rosną wolniej.
Faza 1: Szczeniak ➤ Idealny zastrzyk białka
i energii dla szczeniąt do 5 miesięca (włącznie).
Jednoczenie zmienisza się ich zapotrzeDziała pozytywnie na optymalny rozwóju zdrowych
bowanie na białko. Dzięki doskonale
mięśni, ścięgien, stawów i kości.
dobranym składnikom w diecie możemy
zapobiec problemom z metabolizmem
2: M�ode psy ➤ Stabilizacja gospodarki
zwierzaka i tym samym chronić jego zdro- Faza
białka w organizmie, która szczególnie pozytywnie
wie.
działa na rozwój ras wrażliwych. Powyżej 6 miesiąca
życia.

OPTYWAMLNA
GOSPODARKA
PROTEINOWA

=

ZDROWY
ROZWÓJ

mini
Baby+Junior
29

Medium

Faza 1

Medium baby 28

maxi

Faza 2

Medium junior 25

Faza 1

Maxi baby 29

Faza 2

Maxi junior 23

100%

gwarancja

jakości

prosto

z

Niemiec

Witaj w domu
zdrowego zwierzaka!

W Happy Dog używamy tylko
surowców najwyższe jakości
ze sprawdzonych źródeł.
Z wyrazami szacunku

Georg Müller,
Właściciel - Manager
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