
Nové štěně doma. 
 
 
Tak nastal den D a nový chovatel si nese štěňátko domů. Nesmíme zapomenout, že taková 
změna prostředí, kdy je štěně vytrženo ze své psí smečky od svých sourozenců a od psí mámy 
je velká zátěž. Štěně navíc přichází do úplně nového prostředí, které nezná. Jsou tam neznámé 
zvuky, pachy a také lidé. Velmi vhodné je vzít si od chovatele kus hadříku, který má pach 
původní smečky a umístit ho do nového pelíšku. Ze začátku bychom také měli důsledně 
dodržovat krmné návyky z původního prostředí. Přibližně devítitýdenní štěně by mělo 
dostávat krmení 4x denně, ve dvanácti týdnech stačí krmení 3x denně a postupně pak můžeme 
přejít na dvojí krmení za den. V dospělosti krmit jednou denně z fyziologického hlediska 
nedoporučuji. Vhodnější je krmnou dávku rozdělit na dvě s tím, že  větší část dáváme před 
odpočinkem a menší část před jakoukoli zátěží. Obvykle základní informace o výživě nový 
majitel dostává od chovatele. Ze začátku, jak jsem již zmínil, je  dobré dodržovat původní 
návyky. Následně postupně přecházíme na kompletní komerční krmení. Štěně v růstové fázi 
má velké nároky na správné krmení. Tato skutečnost se týká hlavně velkých a obřích plemen 
jako jsou např. ohaři, labradoři nebo dogy. O výživě by se toho dalo napsat velmi mnoho. Ve 
zkratce lze uvést několik zásad, kterými bychom se měli řídit a tak si být jisti, že děláme vše 
dobře. Velmi důležité pro růst pohybového aparátu je již období kolem 8 týdne věku. Dochází 
k růstu kostí do délky, růstu a vyzrávání kloubů a vazivového aparátu. V tomto období by 
štěně mělo být spíše štíhlejší, aby nedocházelo k přetěžování nevyzrálého pohybového 
aparátu. V krmné dávce by všechny živiny měly být ve vyváženém poměru. Tím mám na 
mysli poměr tuků, sacharidů a proteinů. Každá skupina plemen psů co týče velikosti  má své 
specifické nároky na skladbu živit. Zde narážím například na fakt, že krmení výhradně 
masem, tedy čistými proteiny, je spíše na závadu a nepřinese požadovaný efekt. Nesmírně 
důležitý je poměr minerálních látek v krmné dávce. Konkrétně se jedná o poměr vápníku 
a fosforu. Pokud jsou totiž tyto minerálie v nepoměru, tak hrozí vznik hormonální dysbalance 
v organismu. V takovém případě pak můžeme naopak některé patologické stavy sami vyvolat. 
V kvalitních komerčních výrobcích je již zmíněný poměr živit od výrobce pro jednotlivé 
věkové a plemenné kategorie psů nastaven. Někdo se i přesto rozhodne krmit krmivem 
připraveným z domácích surovit. V takovém případě doporučuji řídit se příslušnou recepturou 
pro danou věkovou kategorii. Používáme-li komerční krmení lze přidávat ostatní krmení např. 
maso pouze do 5 objemových procent. Obecně bychom se měli vyhnout jakýmkoli surovinám 
a preparátům obsahující v nějaké podobě vápník či vitamín D. Tyto substance by štěně 
v podobě přídavku ke krmení nemělo vůbec dostat.Štěňata velkých plemen krmíme granulemi 
s označením "puppy large breed" přibližně do 10 měsíce věku. Pak přejdeme na krmení 
kategorie "adult". 
Příště si povíme základní informace ohledně tvorby imunity.  
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