Spoločne s kúpnou zmluvou ste dostali do rúk šteniatko z „Rematy“. Vítam Vás v našej
už pomerne početnej remaťáckej rodine a verím, že vzťahy so mnou ako chovateľkou
zostanú po dlhé roky pekné a úprimné. Som rada za každú informáciu o mojich
odchovancoch. Do každého šteniatka vkladám kus svojho života, kus svojho srdca a preto
vždy rada počujem ako žijú a ako sa majú, hoc aj ako už dospelí psíci. Nikdy nezostanú
naše dvere pre Vás zatvorené. Či sa bude jednať o rady týkajúce sa zdravia, chovu,
výstav alebo ak len budete chcieť zdieľať svoju radosť z toho ako nášho remaťáka či
remaťáčku úprimne ľúbite, kedykoľvek sa môžete na nás obrátiť.
Zhrnula som niekoľko základných rád na začiatok (niektorí to už ovládate, pre
niektorých sú to veci nové a neznáme) .. tak poďme na to:
Dostávate šteniatko približne vo veku 8 týždňov – šteniatko je od 2 týždňa pravidelne
každé dva týždne odčervované (prvé dve odčervenia pastou pre šteniatka, dalšie
tabletkami – všetko je poznačené v pase šteniatka). V približne 6,5 – 7 týždni sú
šteniatka zaočkované prvou očkovacou látkou, čo je tiež zaznamenané v pase ako aj
termín ďalšieho očkovania. Každé šteniatko má svoj čip ktorý je zavedený na ľavej
strane na chrbátiku. Šteniatko dostane od nás pas ktorým sa preukazujete u veterinára,
či pri cestách do zahraničia alebo na psích akciách. V pase musia byť zaznamenané
veterinárom všetky povinné očkovania psíka. Odčervovanie pokračuje do 12 týždňa
každé dva týždne, potom do 6 mesiacov jeden krát každý mesiac a neskôr 1 x za rok
prípadne po vyšetrení trusu.
Slovenskí majitelia si pri prvej návšteve veterinára zmenia adresu a majiteľa psíka
v Cenrálnom registri spoločenských zvierat – www.crsz.sk. Nakoľko veterinár na tento
účel potrebuje Vaše rodné číslo musíte si uvedené urobiť Vy sami, nemôže to za Vás
urobiť chovateľ.
AKO SO ŠTENIATKOM...
- Bernský salašnícky pes je veľké plemeno, jeho vývoj je preto dôležitý, hlavne čo sa
týka vývoja kostry. Psy rastú rôzne, niekto rastie pomaly a súmerne, iný sa
„vytiahne do nohatej formy“ a rastie v skokoch raz predok raz zadok. :D V oboch
prípadoch treba dodržiavať v období rastu určité pravidlá. Čo sa týka stravy
doporučujem do roka až 15 mesiacov kedy sa vyvíja klbová sústava psa podávať
kvalitné granulované krmivo určené pre psy veľkých rás – prosím vyhnite sa
lacným granuliam z hypermarketov; pedigree a podobných značiek. Psík môže
občas dostať pochutinu ako je surový kurací chrbát /množstvo primerané jeho
veľkosti a veku/ alebo ryžu s hovadzím masom a podobne, avšak treba zobrať do
úvahy že musíme primerane znížiť dávku granulí aby sme psíka neprekrmovali,
čo je v raste veľmi podstatné. Preto ak šteňaťu granule sedia, prosperuje, rastie
pekne a stolica je ok .. nie je veľa dôvodov pridávať ku granuliam iné pochutiny.
Môže to narobiť viac škody ako osohu, ale to už je na človeku ako dokáže nástrahy
psích očí zvládnuť a trvať striktne na granuliach alebo aj pridať niečo iné... ľahko
sa Vám môže stať to, že šteňa začne granule odmietať a bude čakať hlavne na tie
občasné pochutiny, ktoré sú samozrejme pre neho zaujímavejšie a verte, že taký
pes má veľkú trpezlivosť a psie oči vedia na človeka pôsobiť veľmi intenzívne....
- Ako som už písala, psík v období vývoja nemá byť tlstý, šteňa má byť radšej štíhle
ako obézne. Tejto zásady sa prosím držte, samozrejme nesmie byť šteniatko
podvyživené. Výživový stav ľahko zistíte ak siahnete na rebrá šteniatka a je ich
bezproblémovo možné nahmatať, toto platí počas celého života psa. Doporučujem
dodržiavať dávkovanie granulí určené na vreci podľa veku a váhy šteniatka. Ak

zistíte, že šteňa aj z dávky určenej na vreci moc priberá skúste dávku znížiť
a opačne.
- U šteniatok sa stretávame občas s úchylkou požierania výkalov – ano aj
vlastných. Mám odskúšané, že keď som k dávke granulí pridala zeleninu a ovocie
(banán, strúhaná mrkva, u nás to bol dokonca aj pomaranč či iné citrusy) psík sa
zasýtil a časom už túto úchylku nemal. Môže sa tiež stať že máte pažravca, ktorý
granule nehryzie ale ich takmer z misky vysáva... aj takáto skúsenosť ma
neobišla. Pes dostal „spomaľovaciu misku“ – nájdete na internete, je to miska
ktorá má v strede také výstupy pomedzi ktoré musí pes jazykom vyberať žrádlo.
Dnes už náš pes rýchlik žerie elegantne pomaly a s kľudom.
STRAVA
Naše šteniatka z našich vrhov sú od 4 týždňa veku krmené granulkami Happy dog
Happy Dog Baby Lamb & Rice
http://www.happydog.sk/sk/produkty/junior/596896e97021f-baby-lamb--rice , ktoré
Vám doporučujem určite aspoň zo začiatku ponechať, kým si šteňa zvykne na nové
prostredie. Ak Vám granule vyhovujú, pes má ok stolicu, srsť a primerane priberá nie
je dôvod meniť značku. Od 7 mesiaca prechádza psík krmený touto stravou na
granule „Junior“ Happy Dog Junior Lamb & Rice:
http://www.happydog.sk/sk/produkty/junior/596898914c083-junior-lamb--rice.
Ak granule z nejakého dôvodu psíkovi nesadli, kľudne po pár týždňoch značku
zmeňte, avšak nech sú to vždy kvalitné granule určené pre veľké plemená. Zmena
musí byť postupná, postupne prisýpajte k starým granuliam nové až časom bude
dávka pozostávať len z novej značky. Je možnosť krmiť aj spôsobom BARF – surová
strava, toto je však komplikovanejšie na stanovenie dennej plnohodnotnej dávky,
preto to neskúseným majiteľom rozhodne neodporučam. Po ukončení kritickeho
obdobia rýchleho rastu po roku či roku a pol už u dospelého psíka môžete zvažovať aj
prechod na BARF.
POHYB
Šteniatko si donesiete domov a máte chuť sa celému svetu pochváliť akého krásneho
bernského medvedíka máte doma. A vyrazíte s ním na návštevy... A to musím
povedať STOP! Šteňa ešte nemáte zavakcínované všetkými vakcínami; to že dostane
očkovaciu látku ešte neznamená že nastúpila aj imunita; to trvá spravidla tak 3
týždne. Takže opatrne, návštevy nech prídu pekne ku Vám, ale bez psíkov
a mačičiek, len ľudia. Šteňa bude spoznávať nový domov, je to pre neho veľmi veľa
nových vzruchov, musí sa naučiť žiť bez mamy a svorky súrodencov, musí si zvyknúť
na Vás nových ľudí ktorých nepozná, na priestor, na pachy, jednoducho toto všetko je
pre to malé stvorenie tak vyčerpávajúce... musíte mu umožniť a nechať priestor aby
sa s tým všetkým v kľude stotožnilo. Sústavne návštevy a rozruch v novom domove
šteniatku nepridávajú na pokoji a má tú aklimatizáciu o to ťažšiu. Deti sa chcú
s psíkom hrať, naťahovať ho na rukách, stále ho budiť a podobne... toto tiež treba
regulovať. Malý psík je rozkošný, ale je to živé stvorenie, ktoré potrebuje svoj kľud
a deti sa musia naučiť, že to nie je hračka. ♥
PRIESTOR ZA BRÁNOU
- Keď šteňa absolovalo všetky očkovania, je čas aby spoznalo svet za „bránou“ .. je
čas aby sa začalo učiť na vodítko a na ruch v okolí domova. Kým krátko po
príchode domov šteňaťu stačilo pobehať okolo domu, či po dome a bolo unavené
a zaspinkalo, časom šteňa samo bude vyhľadávať nové vzruchy ktoré potrebuje
k dobrej socializácii. Prechádzky s takým miminom nesmiete preháňať – beh pri
bicykli, či dlhá túra alebo dennodenné behanie po schodoch nie sú pre šteňa
rozhodne dobré, krátka prechádzka po rovnom teréne však áno. Tiež treba začať
navštevovať npr. dobrý cvičák kde psíka a často ešte viac majiteľa naučia ako sa
správať k ostatným psom či ľuďom. Dávajte pozor na svoje šteniatko, útok

cudzieho psa v tomto veku vie napáchať nenapraviteľné škody. Je na Vás, akému
psovi dovolíte sa k Vášmu šteňaťu priblížiť a tiež ku komu môže ono. V tomto
veku základy poslušnosti zvládnete tiež doma pri bežnej dennej činnosti. Za malý
úplatok a obrovskú pochvalu Váš malý pes spraví všetko a keď budete stále
opakovať sadni .. on si skutočne sadne a bude vedieť čo to znamená, tak je to aj
s privolaním a ostatnými povelmi. Začiatočníkom pomôže ten cvičák, skúsenejší to
s berňákom zvládnu aj sami je to pes veľmi chápavý a rozumný.
DOPLNKY VÝŽIVY
- Vo veku okolo 3 mesiaca ja doporučujem ku žrádlu pridávať aj doplnok výživy na
vývin klbov. Je na Vás, či budete takto postupovať, alebo sa poradíte
s veterinárom a npr. doplnky nedávať. Sú na to rôzne názory, ja mám osvedčené
podávanie prípravku STRIDE PLUS, či už ako prevencia u šteniat, aj ako
liečebný produkt u chorých a starých psov rozlišuje to dávka. Je možné pridávať
aj vitamín C – cetebe.
Prajem Vám veľa radosti a veľa spoločných šťastných rokov s berňákom z Rematy
a ďakujem za opateru a lásku ktorú im venujete. ♥
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