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Egy kiskutya érkezése, megjelenése a családban rengeteg örömet tud hozni, de ennek bizony 

ára is van, ez pedig a felelősség. 

A kutyák önmagukat nem tudják ellátni, ezért nekünk kell gondoskodni róluk. Ezzel a pár 

sorral szeretnék segíteni a kezdeti időszakra vonatkozólag. 

 

Az első és legfontosabb dolog, hogy a jövevénynek biztosítsuk az alapvető dolgokat: 

fekvőhely (benti kutyáknak kosár, rongy, kintieknek zárt, szélvédett, hőszigetelt kutyaház), 

ennivaló, innivaló, ezeknek edény. Szakkereskedésekben, állateledel és állatfelszereléseket 

forgalmazó boltokban kapni lehet. Célszerű már előre gondoskodni ezek meglétéről. 

Kölyökkutyát 4-5 hónapos koráig ne hagyjunk 10 C alatti hőmérsékleten éjszakára kint. 

 

Ha megérkezett az eb, néhány nap akklimatizálódás után vigyük állatorvoshoz, kezdjük el 

vagy folytassuk az oltási programot (ami a féreghajtást is tartalmazza). Területenként változik 

a különböző betegségek gyakorisága, ezért legjobb az állatorvos javaslata szerint oltatni. 

Fontos tudni, hogy a védőoltások hatása csak 10-12 nappal a beadás után kezd kialakulni, és 

mivel a program több oltásból áll, addig vigyázzunk, hogy ne sétáltassuk más kutyák által 

látogatott helyeken, idegen kutyákkal ne érintkezzen. Ha azonban megkapta az utolsó oltását 

is, és eltelt az a 10-12 nap, keressük az alkalmat, hogy kutyaközösségbe mehessen a 

szocializáció alapjait megtanulni. 

Ne feledkezzünk meg már az első sétáltatásnál a kullancs elleni védekezésről (nyakörv vagy 

spot-on készítmények, melyet a kutya marjára kell cseppenteni) gondoskodni. 

A nyakörv mindig legyen olyan szorosan az eb nyakán, hogy ne fojtsa, de a fejét ne tudja 

kihúzni belőle. 

Az első év a kutyák fejlődése szempontjából a legfontosabb, ezért nem mindegy mivel 

tápláljuk ebben a korban. Ilyenkor alakul ki a csontozat, izomzat, idegrendszer, testalkat, 

immunrendszer stb. 

A lehető legjobb minőségű száraztápot javaslom legalább egyéves koráig. ABC-ben, 

hipermarketben, diszkontban nem lehet minőségi száraztápot kapni! 

Szakkereskedéseket, állatorvost érdemes felkeresni ez ügyben. Figyeljük a kiskutya székletét, 

hányás, hasmenés, levertség esetén azonnal vigyük az állatorvoshoz! 

És még egy nagyon fontos dolog, foglalkozzunk, játszunk vele, játékosan tanítgassuk, nagyon 

fogékonyak ebben a korban és nagyon igénylik a gazda közelségét! 
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