
Jak pečovat o štěně

Padlo rozhodnutí a vy jste si přivezli své vysněné štěňátko. Gratulujeme. Většina chovatelů
vám prodá štěně ve věku od 2 do 6 měsíců. Takové dvouměsíční štěně je ještě opravdu malé
miminko a je třeba mu věnovat náležitou péči. V první řadě si připravte byt, předpokládáme,
že své nové štěně takto malé nezavřete ihned do nějakého kotce na zahradě. Každý chovatel z
našeho klubu vám zcela  jistě podá vyčerpávající  informace o tom, co s ním máte dělat  a
nedělat, ale je dobré si několik věcí připomenout. 

K  přípravě  bytu  patří  odstranit  z  dosahu  štěněte  všechny  nebezpečné  věci,  kabely,  sklo,
ovladače  elektroniky,  mobilní  telefony,  jedovaté  rostliny  a  podobně.  Dále  musíte  mít
připravené potřeby pro štěně,  misky, pelíšek,  mnoho hraček, obojek,  vodítko ,  krmení.  Je
dobré si  na cestu se štěnětem od chovatele  vzít  nějaký prostředek proti  zvracení.  Většina
barzojů  miluje  jezdit  autem,  ale  malé  štěně  s  plným  bříškem  vás  může  zaskočit  náhlou
nevolností v autě, která nezřídka končí i současnou nevolností vaší a je to pak patová situace
co s tím... 

Je vhodné zůstat s vaším malým štěnětem pár dnů doma, než ho zcela opustíte nezbytnými
odchody do práce. Většina malých štěňat snáší tato opouštění dobře, za chvíli si zvyknou, jen
musíte počítat s tím, že patrně pár věcí jaksi zničí a to zcela určitě. Barzoj je velmi čistotný již
od útlého věku, ale štěně má samozřejmě nárok konat potřebu častěji. 

S volbou krmiva by vám každý chovatel měl poradit a je dobré pokračovat v tom, co krmil
chovatel. Musíte si prosím uvědomit, že barzoj je velký chrt s rychlým růstem. Jeho potřeby
na kvalitu stravy jsou značně vysoké. Co do mladého barzoje dáte to se vám určitě neztratí.
Ať už zvolíte průmyslově vyráběnou stravu nebo klasické krmení, vždy musí být kvalitní. Je
spousta různých návodů jak a čím krmit, na to si ale určitě časem přijdete sami, ale pokud
zvolíte  průmyslově  vyráběnou  stravu  vždy  se  snažte,  aby  to  bylo  krmivo  označené  jako
superpremium, pro štěně určitě. 

V období výměny zubů je štěně velmi ohrožené nedostatkem minerálních látek, především
kalcia. Je vhodné a to při jakémkoliv způsobu krmení, v období od 3 měsíců do 7 měsíců věku
štěněte přidávat minerální látky především kalcium. 
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