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Vaš uspeh temelji izključnona tem, kakšenodnos si

boste ustvarili s svojimpsom, kar pomeni način učenja,

postavitev pravil ter seveda pravilna socializacĳa, kije

ključna.

Najbolj kritičnoobdobje v življenjuvašega kužkaje čas,

koje šemladiček. Prvi vtisi,ki jih kuža dobi, sodolgotra-

jni,zato je še kakopomembno, da so ti trenutki,kar se le

da vedno pozitivni.Pomoč in pravilno usmerjanje že od

samega prihoda v nov dom, bo imelo trajen učinektako

na sam odnos kottudi na kasnejše pasje življenje.

Za uspešno vzgojo in odnos skužkomje koristno,da na

svetgledate znjihovega vidika.

Čestitke
za novega
pasjega
prijatelja!
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Psi se tako kotvse ostale živalskevrste med seboj zelo

razlikujejo,pa vendar ne le po videzu,ampak tudi,kako

vidĳo svet.

Če razumemo njihovomotivacĳo, čutila in sposobnosti,

bomo dosti lažje razumeli njihovoobnašanje ter

potrebe.

Velikonapak se v odnosu med psi in lastnikipojavi ravno

zaradi nezadostnega razumevanja psa. Normalno je,

da vsakposameznikna drugo osebo gleda izsvoje

perspektive in si stvari razlaga, kotjih sam čuti,moramo

pa razumeti, da nekodrugo živobitje istostvar lahko

doživlja na čistodrugačen način.

PASJ I
POGLED NA SVET
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Ljudje na svet gledamo skozisvoje oči, saj je naše primarno

čutilo vid, medtem koje pri psu smrček tisti,ki igra glavno

vlogo. Kadar človek in pes stopita v novo okoljeali prostorbo

človekvidel zočmi in ugotovil,kaj se tam dogaja, pes pa bo za

istougotovitev uporabil smrček,torej bo vse prevohal.

Vohanje je za psa užitek,z vohom se sprosti in umiri.Omogoča,

da se v okoljupočuti varno in povišuje njegovo samozavest.

Dejstvo je, da ima človek okoli6milĳonovvohalnih receptorjev,

pasji nos pa, kar 300milĳonov,zato psi vohajo od 10.000–

100.000bolje kotmi.

Seveda pa se razlikujemotudi pri ostalih čutilih,tako imajo psi

v primerjavi z nami izjemno razvit tudi sluh,kar pa ne velja za

njihov okus.

SVET
VONJA
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Psi med seboj komunicirajopreko telesne govorice, to seveda

vključujepoložaj telesa, repa, ušes inoči. Velikokratmed

človekominpsompride do nerazumevanja prav zaradi razlikev

komunikacĳi,pessinapačno razlaga naš namen, mi pa napačno

preberemo njegovo govorico.

Da se temu izognete,je najbolje, da se naučite razumeti svojega

psa.

TELESNA
GOVORICA
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Najlažje vam bo, če si osnovnoopremo priskrbiteže

pred prihodommladiča. Pripravili smo kratekseznam

opreme, ki jo boste zagotovo potrebovali:

• Ležišče (mehka blazina, posteljica, škatla z visokimi

stranicami obložena zodejico)

• Vsajdve posodici:ena za vodo,druga za hrano

• Hrano za mladiče

• Priboljški – žvečljivkeza zaposlitev psa

• Ovratnica ali oprsnica zobeskom,kjer je vaša

telefonska številka in ime psa

• Povodec

• Transportniboks,košara ali zatič za varnostni pas

• Igrače za mladiča (trše igrače za dentalno nego,

žogice, plišaste igrače, frizbĳi,…)

• Izdelkiza nego (šampon, krtača, glavnik, izdelkiza

nego ušes in oči)

• Sredstva proti notranjim in zunanjimzajedavcem

SEZNAM
OSNOVNE OPREME
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Prvi vtis je zelopomemben, zato bodite pozorni,kokužkapredstavite

preostalim družinskimčlanom bodisi da so to otroci, psi ali drugi hišni

ljubljenčki.Takojprvi dan kužkudovolite, da prostore, v katerih bo živel

razišče in prevoha, saj se bo tako počutilbolj sproščeno.

Komladiček pride v nov dom, je ključnega pomena, da takojzačnete

zučenjem. Prvih nekaj tednov se je treba posvetitipredvsem sobni

čistoči,grizenju ter socializacĳi.

Že na začetku se je potrebno odločitikjebo pes spal. Najlažje je,

če ga imate kar v svojispalnici, v posteljiali v zaboju z visokimi

stranicami, kjerse bo mladič počutil varno, hkrati pa sliši,vonja in vidi

svojodružino,kar ga pomirja.

Že na začetku bodite striktniglede hranjenja. Mladička hranite

izključnos hrano za mladiče, ločeno od ostalih psov.Človeška

hrana od mizenikakorni primerna za mladiča in tudi za odraslega

psa ne, saj je soljena, začinjena in običajno polna konzervansovin

ojačevalcev okusa.

KUŽEK
JE PRIŠEL V NOV DOM, KAJ PA SEDAJ
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Mladič mora imeti svojprostor,kjerse bo prehranjeval. Zraven

uravnotežene prehrane mora imeti ves čas na voljo svežovodo.

• Ležišče (mehka blazina, posteljica, škatla zvisokimistranicami

obložena zodejico)

• Vsajdve posodici:ena za vodo,druga za hrano

• Hrano za mladiče

• Priboljški – žvečljivkeza zaposlitev psa

• Ovratnica ali oprsnica z obeskom,kjer je vaša telefonska številka

in ime psa

• Povodec

• Transportniboks,košara ali zatič za varnostni pas

• Igrače za mladiča (trše igrače za dentalno nego, žogice,plišaste

igrače, frizbiji,…)

• Izdelkiza nego (šampon, krtača, glavnik, izdelkiza nego ušes in

oči)

• Sredstva proti notranjim in zunanjimzajedavcem

KUŽEK
JE PRIŠEL V NOV DOM, KAJ PA SEDAJ
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Že takojna začetkukužkanavadite, da opravlja potrebo zunaj,
tako,da ga celotniproces naučite čimhitreje.Olajšalo vam bo, če
si napišete tudi urnik,ter kužkaves čas opazujte. Če vmes nimate
časa, pa ga omejite z ograjico ali kletko.

Večkrat,kotbi imel priložnostopraviti potrebno znotraj, dlje časa
bo potreboval, da se bo tega naučil. Če se kužekpo nesreči polula
v prostoru,ga ne kaznujte,saj v začetku še ne razume, kje je
prostorza potrebo.

Gr
iz
en
je Grizenje je normalniproces odraščanja.

Mladički grizejo,kadar menjajo zobe, za razvoj čeljusti,za zabavo
in raziskovanje okolja.Menjava zob poteka nekjemed tretjimin
šestimmesecem.

Kužkaje treba navaditi, da roke,hlače in čevlji nisonamenjeni
grizenju inobdobje, koje to še mogoče, se zaključinekje pri
osemnajstem tednu.

Nikoline kaznujtemladička, saj bo tako izgubil zaupanje v vas. Na
lep način ga naučite, kaj lahkogrize in kaj ne.

Ča
sj
ez
as
oc
ia
liz
ac
ĳo

Socializacĳa pomeni, da kužkaprivadimo tako na okolje,v katerem
bo živel kottudi na vse dražljaje v njegovi okolici.

Kritičnoobdobje socializacĳe se zaključinekjemed dvanajstim in
štirinajstimtednom starosti.Kužkanavadite na različne ljudi, otroke,
pse, druge živali, promet, zvoke,razne naprave v stanovanju ali hiši,
vožnjo z avtomobilom, kletko.

Če boste kužkapravilno navadili na okolje,bo odrastel v čudovitega
spremljevalca, kibo vedno sproščen. Psi, ki jim tega primanjkuje, čez
čas vedno postanejo težavni, nestabilni in prestrašeni.

Vsakemukužkupa je vseeno treba dati dovolj časa, da se prilagodi
in spozna okolje v svojem tempu. Nikolipsa ne prisilite v situacĳo, ki
mu ni všeč ali ga straši.
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Pasji mladiči potrebujejo drugačno prehrano kotodrasli psi,saj

rastejo in se razvĳajo, zatomora biti hrana zanje bolj kalorična.

Hrana za mladiče mora vsebovati višjidelež kakovostnegamesa, več

zdravihmaščob in več naravnih vitaminov termineralov.

Naturavetal hladno stiskanahrana omogoča enakomerno rast

mladiča. Naturavetal hrana za mladičkeje popolnoma naravna

z visokimdeležem svežega mesa, dodano posušenozelenjavo,

sadjem, zeliščiin začimbami, takoda dobi mladič vse hranilne

snovi,beljakovine, maščobe, ogljikovehidrate, vitamine, minerale in

elemente izključnoiznaravnih sestavin.

PRAVILNA
PREHRANA PASJEGA MLADIČA

www.kosmatincki.si

Naroči tukaj
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Naturavetal ponuja dva okusahladno stiskanehrane za mladiče:

lososa in piščanca. Oba okusa sta uravnotežen obrokza mladiča, kar

pomeni, da vam khrani ni potrebno ničesar dodajati.

Če želite mladičku nekolikopopestriti jedilnik se lahko odločite za

kombinacĳohladno stiskanehrane Naturavetal in popolne mokre

hrane Naturavetal v pločevinkah,ki je na voljo v treh različnih okusih:

govedina, koza in jagnjetina.

PRAVILNA
PREHRANA PASJEGA MLADIČA

www.kosmatincki.si

Naroči tukaj
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Briketi soproizvedeni s postopkomekstrudacĳe, kar pomeni,

da so obdelani na več kot130°C,sampostopekpa lahko

traja 20minutali več. Pri takšnihtemperaturah se uniči

večina temperaturno občutljivihvitaminov,prav takopa

pride do denaturacĳe beljakovin.Vitamine inmaščobe

je potrebno kbriketomdodati po končanem postopku

ekstrudacĳe, zato so v briketihle sintetičnododani vitamini.

Denaturacĳa beljakovinpri visokih temperaturah pomeni,

da beljakovine spremenĳo svojooblikoin zato jihorganizem

psa ne more izkoristitiv celoti.

Hladno stiskanipeleti Naturavetal so proizvedeni s

postopkomhladnega stiskanjapri 40°C,postopekpa traja

le 4minute.Takšennačin obdelave omogoča, da se vse

hranilne snovi ohranĳo in jihni potrebno dodajati v sintetični

obliki.Hladno stiskanipeleti v želodcu ne nabreknejo (se

ne napihnejo), ampak se hitro in učinkovitoprebavĳo.

Posledično je iztrebekmanjši,prav tako ja manjše tveganje

za zasukželodca.

RAZLIKA
MED BRIKETI IN PELETI TER MENJAVAHRANE
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Ni vsakmladič že od rojstvahranjen znaravno hrano,

vendar je takokotvečina primerov začel na ekstrudirani

hrani (briketi) s sintetičnododanimi vitamini inaromami.

Prehod iz takšnehrane na naravno hladno stiskanohrano

brez dodatkov je popolna sprememba. Briketov nikoline

mešamo s peleti , saj sicerv želodcupsa nastane zelo

različna kaša, kijo je težkoprebaviti in to lahko povzroči

nelagodje v želodcumladička.

Če mladička hranimo npr.4xna dan, na začetku en obrok

briketzamenjamo shladno stiskanimipeleti, čez nekaj dni

damo dva obroka pelet, nato tri in na koncuvse štiriobroke.

Ta prehod naj traja med 7 in 10dni.

RAZLIKA
MED BRIKETI IN PELETI TER MENJAVAHRANE
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• Mladiča hranite vsaj 3xna dan – manjši obrokivečkrat

na dan.

• Mladiču je potrebno zagotovitimir pri prehranjevanju.

Zagotovite munjegov kotiček,za katerega ve, da je

njegov in,da bo tam dobil hrano.

• Pretopla oziromaprehladna hrana lahkoprimladiču

povzročiprebavne težave.

• Če imate doma že psa, naj potekahranjenje odraslega

psa innovega mladiča ločeno.

• Vprimeru neješčosti mladiča, mu po 15minutah hrano

odvzemite. Obrokmu ponudite ponovno čez eno uro.

• Posodica za hrano naj bo zmeraj čista.

• Vzpostaviteritemhranjenja, hrano mladiču postavljate

na enako mesto in ob približnoenaki uri.

REŽIM HRANJENJA:
NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN
PRI HRANJENJU MLADIČA
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Velikokratljudje začnemo pse česati, striči kremplje, jihkopati in

dvigovati, ne da bi jihprej dejansko naučili, saj mislimo,da imajo

vsipsi to radi ali pa da morajo enostavno to vse dovoliti.

Ne glede na tokakozahtevna je nega vašega psa, je najbolje,da

se ji posvetite vsak dan, za nekaj minut.Takobo vaš kužekveliko

bolj sproščen inbrez stresa.

NEGA

www.kosmatincki.si

Psi so izredno socialne živali inpotrebujejo družbo.Pomembno

je,da od začetka psa navadimo, da je lahkosam doma, ter da

to zanj ni stresno.Vedno začnite z učenjem, koje kužekutrujen in

nikdar takrat,kadar ima največ energĳe.

Kužkupredstavite ograjico ali kletko,v kateri se bo počutil še bolj

sproščen tako,ne bo imel možnostiuničevanja ali lulanja po

stanovanju.

SAM DOMA

15

https://www.kosmatincki.si


Mladički neverjetno radi grizejo in tega jih lahkona enostaven način odvadimo

spreprostimi in enostavnimi igračami. Sledite navodilom in sami izdelajte svojo

hobotnico:

NAREDI SAM:
PASJA IGRAČA HOBOTNICA

www.kosmatincki.si

Izrežite pravokotni kosblaga
poljubnegamateriala in barve.

1.
Na vsaki strani pravokotnika izrežite4
trakce in odrežite polne kote.

2.
Na sredino blaga postavite žogico,ki
predstavlja glavo hobotnice,trakce pa
poljubno zvežite ali spletite v kitke,ki
predstavljajo lovke.

3.
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Vsemnovopečenim pasjim staršem svetujem,da prehrani mladiča

namenĳo posebno pozornost.Ni vseeno s čim se prehranjuje vaš

mladič. S kakovostnoin naravno prehrano vse od začetka poskrbite

za vitalno, zdravo in veselo življenjesvojega kosmatinca tudiv starosti!

Naturavetal hladno stiskanahrana:

• Vsebujeveč kot65%delež svežega mesa pred sušenjem

• Je monoproteinskahrana za mladiče (izberete lahko okus

piščanca ali okuslososa)

• Je visokoprebavljiva hrana, zato se je hrani manj kotbriketov

• Hladno stiskanahrana ne nabrekne v želodcu kotbriketi,zato je

tveganje za zasukželodca velikomanjše

• Naturavetal hladno stiskanahrana ne vsebuje glutena, pšenice,

soje inmlečnih izdelkov.Prav tako ne vsebuje barvil, konzervansov,

ojačevalcev okusa, umetnihdodatkov, polnil, živalskih in rastlinskih

stranskihproizvodov.

NATURAVETAL
HLADNO STISKANA HRANA ZA MLADIČE

www.kosmatincki.si

Za več informacij o Naturavetal hladno
stiskani in mokri hrani zamladičke nas
lahko kontaktirate:

041/601-417
info@kosmatincki.si

Ali svoj izdelek

Naročite tukaj
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