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Plemenitba 

  Jen čistokrevní jedinci s průkazem původu psa, 

  splněné požadavky chovatelského klubu (výstavy,    

     zkoušky z výkonu,  zdravotní vyšetření, aj.), 

  výběr psa ke krytí dle doporučení poradce chovu, 

  vlastnictví nebo možnost výběru chovatelské stanice               
(mezinárodně chráněný název). 
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Hárání a krytí 

  U zdravé feny 2x ročně v šesti měsíčních intervalech  

     po dobu 15 – 25 dnů, 

  projev:  neklid, zájem o psa, otok zevních pohlavních   

     orgánů a krvavě zbarvený výtok z pochvy (přezky), 

  k 1. krytí dochází mezi 8 – 12 dnem, překrývání  

     zhruba 2 dny po prvním krytí. 
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Březost  

 Trvá 63 dní (dle plemen), 

  dostatečný přísun krmiva a přídavných látek pro fenu 

     (hodně bílkovin, minerálních látek, vitamínů), 

  dostatek pohybu hlavně v poslední fázi březosti, 

  v první polovině březosti je nutné fenu odčervit   

     a zbavit vnějších parazitů. 
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Porod 

  Před porodem dezinfekce kotce a nejbližšího okolí, 

  zajistit dostatek čisté vody, 

  délka porodu 2 – 15 hodin, 

  štěňata si fena sama ošetří, 

  po porodu vyčistit boudu a nechat odstranit evidentně 

     slabá, nevyvinutá a abnormální štěňata. 
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Odchov štěňat 

  Kvalitní krmivo a voda pro fenu = dostatek mléka, 

  klid v okolí kotce, 

  přikrmování od třetího týdne (mléko, krupice, 

     vločky, rýže, zelenina, maso, granule), 

  kupírování prutu nebo úprava vlčích drápů 3. den   

     života štěňat, 

  odstavení od feny a prodej od 7 týdne, 

  před prodejem štěňata natetovat nebo načipovat, 

     naočkovat a odčervit. 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 351 – 352.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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