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Пристигнување на кученцето во вашиот дом
Откако кученцето ќе пристигне во Вашиот дом, треба да му одредите место каде ќе
спие, да му определите посебно место каде што ќе му го поставите неговото креветче, кое
може да го набавите од некој петшоп или, пак, тоа може да биде некоја корпичка ‐
импровизација на креветче.

Пожелно е да не го пуштате да се учи да спие со вас на вашиот кревет затоа што
подоцна таа навика тешко може да ја одвикне, а пожелно е уште од првите денови да се
научи и да му се покаже каде е местото на кое тоа треба да спие.
Во периодот кога ќе посакате кученцето да не ви се шетка низ дома ќе треба да го
научите да отиде во креветчето и таму да седи.

Исто така, по пристигнувањето на кученцето во Вашиот дом треба да му определите
место каде тоа ќе јаде и ќе има поставено чинивчиња за храна и вода. Водата не
кученцето ќе треба постојано да биде свежа и неколкупати да ја менувате. Се
препорачува под чинивчињата да имате поставено заштитна мушама или пак весник да не
случајно кученцето ја истури храната или пак водата. Еве некои од чинивчињата што
можете да ги најдете во некој петшоп и ви ги препорачуваме како идеални предмети каде
што ќе ги користите за храна и за вода за кученцето.
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1.1 Во првите неколку дена ....... во првите неколку дена, особено навечер кученцето ќе
знае да заквичи/заплаче, но тоа нека не ве плаши и збунува, а причината е одвоеноста
од мајката и тоа што сè уште не е научено на новата средина, сè што треба да
направите е да го погалите и да направите да не се осеќа само, купете му играчки
(коскички, мечиња , топчиња) за да се занимава и по ден‐два тоа ќе се научи на вас и
на новата средина и нема да го има тој проблем со плачење/квичење навечер. Ве
советуваме да го прошетате навечер кученцето за да се истрча и да потроши повеќе
енергија за да се измори и со самото тоа ќе биде помирно и ќе си заспие веднаш.
1.1.1

По пристигнувањето можете веднаш да го искапите
кученцето, се разбира во млака вода и со специјален
шампон за кучиња, никако не смеете да го бањате
кученцето со шампон за луѓе, кој може да направи
големи проблеми на крзното на кученцето. Шампон за
кучиња можете да најдете во секој петшоп околу вас.
За секој тип крзно има различен шампон, имаме
шампони за малечки кученца, за кученца со бело
влакно, за кученца со остри влакна, за долги и кратки влакна, така што
одберете го шампонот во во зависност од расата на кучето. Капењето на
кученцето, колку и да ви изгледа тешко и проблематично, воопшто не е така, сè
што треба да да направите е да го поставите во кадата, легенче, тушкабина или
слично, да ја избалансирате водата (млака), да го држите со едната рака
кученцето, а со другата да го туширате, и да внимавате во пределот на главата,
избегнувајте да го туширате на главата и
внимавајте да не му влезе вода во учите. Откако
ќе го истуширате со млаз вода, ставете шампон
(дозата ја пишува на етикетата на шампонот),
нанесете го шампонот на телото на кученцето, но
никако на главата и никако во пределот на очите
и ушите, измасирајте го крзното со шампонот и
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потоа добро исплакнете го. Ако наидете на отпор на
кученцето, се мисли на плачење, отпор и сака да
избега, не карајте го, туку со кратки паузи и галење
продолжете со капењето. Откако ќе го искапете,
земете пешкирче кое ќе биде само за него и
избришете го добро, можете и да го исушите со фен
меѓутоа многу кученца се плашат од фенот па пробајте со игра да го залажете и
да го исушите со фенот. По капењето и сушењето, не се препорачува кученцето
да се вади надвор од причина што може да настине, треба да помине неколку
часа во топла просторија и од кога ќе забележите дека целото крзно е исушено
тогаш можете да го извадите надвор.

2. Програма за правилна исхрана
Ви препорачуваме поголемиот дел од исхраната на Вашето кученце да биде дехидрат,
а под дехидрат се подразбира специјално подготвена купечка храна. Денес на пазарот во
Македонија постојат повеќе брендови на купечка храна. Овој тип храна е специјално
избалансирана храна и ги има сите состојки и витамини кои кученцата треба да ги внесат
при исхрана и со самото тоа што ќе им давате ваков тип храна ги избегнувате сите
проблеми околу готвење и слично. Секој тип и бренд на храна си има таблица на грамажа,
т.е. добивате специјално подготвена мерилица за да знаете од колку грама треба да го
раните вашето кученце според возраста и тежината која ја има во моментот. Со растот на
кученцето од секој 1 или пак 2 месеца и грамажата на дехидратот се зголемува, па затоа
Ве молиме при купување храна (дехидрат) да побарате од вашиот продавач да ви ја даде
мерилицата и секако таблицата за хранење за која пишувавме погоре.
Од типовите, т.е. брендовите за дехидрати храни кои се на пазарот денеска, како
подобри брендови и квалитетни, пред сè, Ви ги предложуваме следниве....
Royal Canin SuperPremium dog food.
http://www.royalvet.rs/
Purina ProPlan SuperPremium dog food
http://www.purina‐proplan.com/
Eukanuba SuperPremium dog food
www.eukanuba.rs
Belcando Premium dog food
www.belcando.de
Brit Premium dog food \ Brit Care SuperPremium dog food
http://www.brit‐petfood.com/
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Денеска постојат и повеќе типови конзервирана храна, односно храна со лименки
која може да ја најдеме во поголемите маркети и во петшоповите. Овој тип храна е добар,
но не се препорачува да се дава често, од причина што кученцето знае да се научи само
на ваков тип храна и потоа ќе имаме проблем при исхраната, а може и да се напомене
дека овој тип храна може и да направи проблем со столицата на кученцето.
Препорачуваме да се дава еднаш до двапати во неделата. Од подобрите брендови на
храна, од овој тип ви ги издвојуваме брендовите на Педигри Пал, Белкандо, Вискис и
слично.
Овој тип храна може и да го даваме на нашите кученца заедно со дехидратот или
пак да го измешаме заедно, а истиов тип конзервирана храна може и да се најде во
форма на паштета, кој, исто така, може да го даваме заедно со дехидратот.

‐ Домашно подготвена храна .....
Честопати на нашето кученце сакаме да му дадеме и домашно приготвена храна
меѓутоа и честопати грешиме притоа. Од домашна храна на кученцето смееме да му
даваме варен ориз со морковчиња, пилешко месо ‐ стек, кисело млеко, јогурт, рендано
јаболко еднаш во неделата, мисиркино месо и супа, но никако не смее да му даваме
зрнеста храна како боранија, гравче, леќа и слично, од причина што со самото тоа ќе му
направиме големи проблеми околу варењето на храната и секако проблеми со столицата.
Компирот, исто така, не се препорачува да се дава на кученце и пред сè и најважно
никако не смееме на кученцето да му даваме коски, особено не пилешки коски кои знаат
да бидат многу опасни .
‐

Ви препорачуваме поретко да му давате на кученцето домашно приготвена
храна од причина што ќе се научи на неа и потоа ќе го одбива дехидрато,
односно готовата храна и ќе наидете на проблем во кој ќе треба секојдневно да
му готвите на кученцето.

‐

Повеќе околу правилната исхрана на вашите миленичиња можете да погледнете и
да прочитате на нашиот ФОРУМ, во кој ќе прочитате и најразлични дискусии и
дебати по однос на исхраната на милениците од сите видови на раси.
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‐

Линк до форумот и до оваа тема :

http://forum.kupimilenik.mk/index.php?board=6.0

3. Прошетки и стекнување на хигиенски навики.
Еден од најголемите проблеми со кој треба да се справуваме по доаѓањето на
кученцето во нашиот дом е секако стекнувањето и учењето на кученцето каде да си ги
извршува физиолошките потреби. Но, сепак, тоа не треба да ве плаши, од причина што
постојат методи и начини со кои лесно и за неколку дена ќе можеме да го научиме
нашето кученце каде му е местото за тие потреби. На почетокот кога ќе го земеме и кога
еднаш ќе ни направи беља, треба со весник направен како стапче да го скараме
кученцето и да го плеснеме и тоа со самото тоа што ќе се исплаши од звукот на весникот
ќе знае дека направило грешка и нареден пат нема да го повтори истото. На почетокот
додека стекне навики за потребите, ќе поставите весници во еден дел од куќата каде што
ќе мислите дека е најидеално за да ги извршува потребите и на секоја беља ќе го ставаме
кученцето на весниците за да знае дека таму му е местото за таа работа. Потоа по краток
период ќе си стекне навики и самото кученце ќе сака да го прошетате надвор каде што би
си ги извршило потребите, ќе гледате да го прошетате и да го извадите надвор 5 минути
од кога ќе му дадете да јаде. Ќе ги забележите и симптомите на кученцето кога ќе сака да
мочка или да кака, ќе почне самото да биде нервозно, да се врти во круг или со некои
симптоми со квичење или гребење на вратата ќе ви дава сигнали дека треба да го
извадите надвор, но бидете трпеливи и сигурно за 3‐4 дена ќе го научите вашето кученце
околу хигиенски потреби.
Препорачуваме да го шетате кученцето
неколкупати на ден по јадење, кога ќе имате
можност и кога ќе бидете на место каде што
може да го отпуштите од поводник – пуштете го
кученцето да се истрча, внимавајте да не зема
предмети однадвор и да не изеде нешто што не
треба, внимавајте од причина што честопати се
фрлаат отрови низ сите паркови, следете го со
поглед кученцето и научете го да не зема ништо
од надвор, бидете строги кон него ако нешто
земе и покажете му доминација, тоа е
единственото решение за да го научите на
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правилните работи. Не дозволувајте тоа да доминира со вас, туку обратно.
По прошетката можете да го избришете кученцето со влажно марамче (кое треба да
биде без алкохол за да не го иритира крзното) и со тоа да ја отстраните прашината или
некоја нечистотија која настанала од прошетката, слободно можете да му ги исчистите и
нозете дали во када со млака вода или со некоја влажна крпа, сеедно.

Се надеваме дека со овој текст и со оваа кратка програма малку ви помогнавме при
некои теми за одгледувањето на кученцето и ви доловивме неколку поважни работи.

За сите останати теми поврзани со правилното одгледување на кученцата, како и теми
за воспитувањето, дресури, хигиена, ветерина, изложби и слично можете да најдете на
нашиот ФОРУМ на КупиМиленик.Мк низ низа дебати и совети напишани од нашите
членови и посетители, кои ќе ви помогнат при одгледувањето на вашето кученце.

Линк до форумот на КупиМиленик ‐ http://forum.kupimilenik.mk/

‐

За сите прашања или консултации, Ве молиме слободно да нè исконтактирате на следниве
контакти....

info@kupimilenik.mk
www.kupimilenik.mk
skype : kupimilenik.mk
Facebook : Kupi Milenik
contact: 078‐43‐57‐58

Искрено Ваши,
КупиМиленик Тим © 2010
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