Víte, do kdy je pes štěně a kdy už je dospělý? Prozradíme, jak
se mění chování i péče.
Snad každý majitel psa jednou pronesl větu: „Kéž by zůstal malým štěňátkem.“ Přání je to sice
hezké, ale dosti nepraktické. S malým štěnětem je mnohem více práce než s dospělým psem,
který má zaběhlé určité povely a rituály. Poznat, kdy pes dospívá není tak složité. Postupně se
mění jeho nároky a potřeby. Stačí na jeho signály jen umět dobře reagovat.

Do kdy roste pes? Záleží na plemeni
Není tak snadné jasně říci, do kdy je pes štěně. Není to totiž stejné pro všechny psy, ale záleží na
plemeni a velikosti psa. Můžeme rozlišit 5 plemen psů:
Velmi malé plemeno psa (do 4 kg) – dospělost v 8. měsíci
Malé plemeno (5-10 kg) – dospělost v 10. měsíci
Střední plemeno (11-24 kg) – dospělost ve 12. měsíci
Velké plemeno (25-43 kg) – dospělost v 15. měsíci
Obří plemeno (44 kg a více) - dospělost v 18. měsíci až ve 2 letech

Obecně lze říci, že větším psům trvá déle, než se stanou dospělými na rozdíl od menších plemen psů.

Co dospělý pes potřebuje? Pomalý přechod na jinou stravu
Proč vědět, kdy váš pes dospívá? Především kvůli stravě. Když budete vědět, kdy se blíží jeho
čas, budete vědět, že je potřeba postupně přecházet na jinou stravu. Krmení štěněte a krmení
dospělého psa se zásadně liší.
Dospělý pes potřebuje jiné živiny a látky. Navíc přechod z granulí pro štěně na granule pro
dospělé psy musí být pozvolný. Pes si musí na nové granule přivyknout. Rychlý a nečekaný přechod
by psovy jen uškodil.

Do kdy je pes štěně: jak na změnu stravy
Při změně stravy se držte toho, kdy váš pes dospívá. V ten okamžik je připravený postupně poznávat
jiné krmivo. Štěně se krmí 4 – 5krát denně. Dospělého psa krmíme už jen 2krát denně.

Změna stravy krok za krokem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na přechod na jinou stravu bude stačit cca 1 týden.
Kupte granule pro štěně dle rady vašeho zvěrolékaře.
Do misky se štěněcím krmivem přidejte trochu krmiva pro dospělé a zamíchejte.
Další den přidejte větší dávku.
Opakujte celý týden.
Na konci týdne byste měli dát do misky jen granule pro dospělé psy.

Kdy je pes dospělý: změny v chování
Pes se nestane dospělým ze dne na den stejně jako my lidé. Postupně si na jeho chování můžete
všímat menších rozdílů. Jakých?
Pes si méně často chce hrát s vámi i hračkami.
Chce více prostoru pro sebe samého – nevyžaduje tolik pozornosti.
Umí perfektně všechny základní povely bez problémů.
Doma již neudělá potřebu, ani když je sám delší dobu.

Samozřejmě ne všichni psi se chovají stejně. Každého psa je potřeba posuzovat individuálně.
Hodně záleží totiž i na pánečkovi a na tom, jak se psovi věnuje.

Co patří ke správnému výcviku dospělého psa?
I když pes umí všechny základní povely již ve štěněcím věku, rozhodně to neznamená, že se již nic
nového učit nemusí. I s dospělým psem je potřeba důkladně pracovat. Proč? Jednak bude pes
více disciplinovaný a jedna jej také zabavíte.
Navíc při tréninku si se psem prohlubujete pouto. I dospělého psa je nutné motivovat. Pořiďte si
zásobu dobrot, které má pes rád. Po každém dobře odvedeném kousku ho odměňte. Mnozí trenéři
psů doporučují trénink zvaný klikr. Jedná se o pozitivní trénink spojený s podmíněným reflexem,
díky čemuž se bude pes snadněji učit.

