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CHOVÁNÍ
Tipy a triky

1.

Nepﬁíjemnû páchnoucí
dech mÛÏe mít
nejrÛznûj‰í pﬁíãiny.
Chcete-li proti nûmu nûco
podniknout, musíte nejdﬁíve
zjistit, v ãem tkví pﬁíãina
zápachu. V nûkter˘ch pﬁípadech
vám v tomto hledání bude
muset pomoci i zvûrolékaﬁ.

CHCEME 2.
svěží dech
Pes, kterému páchne z tlamy, je
pﬁinejmen‰ím stejnû nepﬁíjemn˘
jako ãlovûk s páchnoucím dechem. Psi
v‰ak bohuÏel nemohou cucat mátové
bonbony ani Ïv˘kat mentolovou
Ïv˘kaãku, aby pﬁestali b˘t svému okolí
na obtíÏ. Má-li se dech psa podobat
osvûÏujícímu jarnímu vánku, jsou psi
odkázáni na pomoc svého majitele.
K tomuto tématu jsme shromáÏdili
nûkolik tipÛ a trikÛ, aby vá‰ pes nebyl
nápadn˘ sv˘m páchnoucím dechem.
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Pﬁíãinou ‰patného
dechu mohou b˘t
problémy se zuby.
Nechte zuby svého psa vy‰etﬁit
u zvûrolékaﬁe. Pravidelné
odstraÀování zubního kamene
je úãinn˘m opatﬁením proti
zápachu z tlamy a dal‰ím
zdravotním problémÛm,
které mohou b˘t následkem
usazenin zubního kamene.

3.

Zdravé dásnû jsou
rÛÏovû zbarvené, vlhké
a dobﬁe prokrvené.
Zarudnutí, zbarvení a jiné
zmûny mohou b˘t pﬁíznakem
onemocnûní dásní, které
mÛÏe mimo jiné zpÛsobovat
nepﬁíjemnû zapáchající dech.

4.

Pﬁíãiny nepﬁíjemného
zápachu mohou b˘t
ov‰em hlub‰í – pak je
musíme hledat v tlamû nebo
krku psa. Proto nechte psa

dÛkladnû vy‰etﬁit u zvûrolékaﬁe.

5.

Dal‰ím dÛvodem
nepﬁíjemného zápachu
z tlamy psa mohou
b˘t Ïaludeãní obtíÏe. Sledujte
chování psa pﬁi krmení a také
jeho trus. JestliÏe zpozorujete
nûjaké odchylky od normálu,
mûli byste se poradit se
zvûrolékaﬁem.

6.

Zápach z tlamy
mÛÏe b˘t dÛsledkem
podávaného krmiva.
Napﬁíklad krmení s obsahem
ryb nebo dr‰tûk mÛÏe zpÛsobit
pomûrnû intenzivní v˘pary.
To je naprosto normální
a není to dÛvod ke znepokojení.
JestliÏe vám tento zápach
vadí, dávejte psovi jednodu‰e
jin˘ druh krmení.

7.

Pravidelná péãe o zuby
pﬁiná‰í do tlamy svûÏí
vzduch. V dobﬁe
zásobném specializovaném
obchodû s potﬁebami pro
zvíﬁata a u zvûrolékaﬁe
naleznete zubní kartáãky
a pasty pro psy.

8.

Nûkteﬁí v˘robci krmiv
nabízejí Ïv˘kací
kousky krmiva a dal‰í
pamlsky, které slibují u psa
men‰í zápach z tlamy.
Vyzkou‰ejte, zda budou
pﬁíjemnû vonící pamlsky
va‰emu psovi po chuti, a má-li
pes sklony k tloustnutí, takto
podávané kalorie odeãtûte od
kaÏdodenní krmné dávky psa.

9.

Citron, eukalyptus
a máta jsou „tajné“
ingredience, které se
pﬁidávají do krmení, aby mûli
psi vonn˘ dech. Zatímco ne
kaÏd˘ pes tyto intenzivnû vonící
pﬁísady konzumuje opravdu
s chutí, pokud mu je
pﬁimícháme v syrovém stavu
do krmení, vût‰ina psÛ je velmi
ochotnû pﬁijímá, jsou-li souãástí
pamlskÛ.

10.

VoÀav˘ v˘sledek
pﬁetrvává déle,
pokud dáme
psovi najednou hned dva nebo
tﬁi voÀavé pamlsky.
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xistuje nespoãet vûcí, které
mohou psovi nahnat
strach. Jak v˘raznû psi
projeví svoji nejistotu, závisí
samozﬁejmû pﬁedev‰ím na jejich
povaze. Existují psi, kteﬁí se
dokáÏou postavit se smrtící
odvahou tûm nejpodivnûj‰ím
situacím, a jiní, kteﬁí se pﬁi
nejjemnûj‰ím vánku okamÏitû
zdû‰enû schoulí do klubíãka.
ZÛstat v‰ak nûkde sám, to
pﬁedstavuje pro psa témûﬁ
nepﬁekonatelnou hrÛzu. Urãitá
ãást tohoto chování je u psÛ
jakoÏto zvíﬁat Ïijících ve smeãce
vrozená; to ale neznamená, Ïe
bychom nemohli chování psa
ovlivnit v˘chovou. S trpûlivostí,
citliv˘m v˘cvikem a podporou
prostﬁedkÛ pﬁírodního
léãitelství to jde dokonce
velmi dobﬁe.
Prozradíme vám tipy
a triky, které vám v tomto
pﬁípadû mohou pomoci.

