
Penikan ruokinta, hoito ja kasvatus.
1941
Kun koiranpenikka joutuu erilleen emästään, sen vastainen ke-

hitys on täysin riippuvainen siitä ruokinnasta ja hoidosta, mitä se tä-
män jälkeen tulee saamaan. Siksi on tärkeätä, että penikan omistaja
kiinnittää asianmukaista huomiota näihin ensiarvoisen tärkeisiin seik-
koihin. Kuinka usein onkaan sattunut, että lupaava penikka on ym-
märtämättömän ja väärän hoidon takia menettänyt mahdollisuutensa,
luontaisista edellytyksistä huolimatta, kehittyä ensiluokkaiseksi yk-
silöksi. Jotta tästä vältyttäisiin, on alempana esitetty eräitä tärkeim-
piä, kokemukseen perustuvia koiranpenikan ruokintaa, hoitoa ja kas-
vatusta koskevia ohjeita.
I. 15 uukilta.

//cn —s /c/c. kuokitaan 6 kertaa vuorokauclessa BäännölliBin vä-
liaanin. PääaBialliBin ravinto: vellit M puurot, Soinin un liBättv maitoa,
lrieman Bakeria, vilianneksia, etenkin porkkanaa, tomaattia, munennet-
tua perunaa, pinaattia, lanttua v.m. Ravintoarvon mukaan voidaan
eri rvkmitellä BeuraavaBti: nlira, verinä,
riiBi, kaura, maiBBi M ruiB. M vellejä valmiBtettaeBBÄ voiclaan
sekoittaa kalita, kolmea eri viljalajia keskenään, ttuuan tulee olla
liieman lämmintä, ei liian löysää. kuoretta, jaunettua linaa voillaan
invös antaa määrässä muunun ruokaan Bekuitettuna, sa-
moin kalaa (silakkaa ruotoineen, muiBta kaloista on rungot poiBtettava).
Velinä- ja ovat tänä aikana BuoBiteltavia, KoBka ne
vanvistavat ikeniä ja nampaita.

//cä s /c/c. Ruokinta rajoitetaan 5 kertaan vunrokauäessa.
I>ina tarjottava vuoroin keitettynä, vuoroin raakana, samoin luut.
Keitettyyn linaliemeen voidaan keittää puuro tai velli. Xvt voiclaan
myös antaa raakoja vasikanrustoja. vanvißtamißekßi on erit-
täin tärkeätä, että penikka Baa aineita, jatka vaikuttavat !uußtaa ke-
Inttäväßti. tällaisina annettakoon kalkkivettä (saaclaan apteekeista)



11. ttoito.

Eräitä neuvoja tavallisimpien sairaustapausten varalta.

3 keltaa päivänä 1 teelußikaNinen sekä BamanaikaißLßti Kalanmakßa-
2 teelußikallißta päiväßßä. Kaßka nykyään on

vaikeata Baa6a, voitaan Ben käyttää tai Xutrulia.
Kaita aineita un annettava koko penikkakautena. tavallinen liiiva
on erittäin terveel!ißtä nvkvißenä aikana, Knßka 8e korvaa muita ravinto-
arvoja, erittäinkin diivaa annetaan puoli teelußikallißta
Bellaiß6naan tai maitoon Bekoitettuna. koira Bvö omaa tai nevc»Ben
uloßtußta, 8e on tavallißeßti inerkkinä vitamiinipuutte«3Bta.

//cä —6 Ruokinta ainoaBtaan 4 kertaa vuorakaucleBBa.
Bvutetään runBaammin, Barnoin luita ruBtc>ia. Baa olla
vailitelevainpaa, vleenBä kaikkea taluu6eBBa eBiintvvää.
linnun, MnikBen M riiBtaeläinten luita ei Baa koiralle antaa.

//cä 6 /c/.'.—7 n. Ravintoa annetaan KolinaBti päiväBBä. Iltaruokin-
taa on vältettävä (ei klo 17—18 jälkeen). Kun kaira an vuoclen vanka,
riittää ravinnon antaminen KalicleBti päivänä. vainaan kyllä

antaa välipalana.

Koiranpenikalle on aluBta pitäen varattava unia paikkanBa,
8e voi olla raunaBsa M poiBBa itirniBten MloiBta. laikka on valittava Bi-
ten, ettei koira c Ie veclolle alttiina. lämpimät paikat, kuten eBiin.
uunin vieruBtat eivät ale BuoBiteltavia. penikkaa on pidettävä inanclnl-
-liBiinrnan palhon ulkona, talviBaikaan kuitenkin vain väliän aikaa ker-
rallaan tällöin n n KatBottava, että 8e on liikkeellä eikä makaa luineBBa.
Ba<leBäällä ei kairaa ale tarpeettomani vietävä ulaB. kaira KaBtuu,
8e on pvvnittävä KuivakBi, varankin Muri vatBanaluBta, lumi
KoBteuB nelpummin Mävät ioka on viluBtumiBelle arka. tämä
työ laiminlvö6äan, Biitä ovat KaikenlaiBet vatBantoiminnan näiriöt
BeuraukBena, vieläpä penikkataudin vaara tarjolla. vuosien van-
naa penikkaa ei ole Bvvtä peBtä eikä kylvettää, mutta Ben Bijaan an
Bitä darMttava Bitä UBeammin. Koiranpenikan karvat an piclettävä puli-
taana. viinen an käytettävä boorivai6etta, <?i mlBFä«>? ia/)au/c«6FF« laetta.

koiran Bvvßtä tai toiß6Bta joutuu epäkuntoon, voiclaan an-
taa niilitadletteM eßim. (Ne6ikan 1 tadletti 3:Bti päi-
väßßä veteen liuoitettuna. Kuurilla koirilla on ÜBeaßti matala, voi
päätellä Biitä, että kairan karvapeite an kiillotan M takkuinen, 8e laid-
tuu, on alakuloinen, ulc>Btuß on lövßää ia ruokalialu un nuono. tä-
män tapaißia oireita ilmaantuu, on viißainta antaa ulußtukßet lääkärin
tarkißtettavikßi; lääkäri Bitten määrää tarpeellißet lääkkeet.
on koetettava pääßtä mallclollißimman pian eroon, Billä ne heikentävät



koiran vastußtußkvkvä, voivatpa linkonaan pvsändvttää koiran ketii-
tvkßen. edellämainittujen oireiden lisäksi koiran knono on kuiva
ia lämmin, se on alakuloinen M Bsn silmäluomet ovat punaiset, on mi-
tattava sen kuume, joka otetaan peräßuoleßta. Xormaalilämpö on nuo-
rella koiralla n. 38,5—39 aietta kuumetta on, voi kv-
-Bvmvk,Beßßä olla vilußtumißtapauß, joka vaikeimmaßsa muodoßßa ke-
liittvv penikkataudikßi. täßßä tapaukß6Bsa on annettava
puoli asperiini- tai Bulfonamidpulveria Kolmaßti päivässä sekä Bamoin
kolme kertaa päiväßßä ruokalusikallinen laimennettua konjakkia tai
viinaa lämpimänä, killoin kun on mandollista M kyetään tekemään,
on tietenkin erittäin tenokaßta antaa penikalle amnadin-ruißke. Nutta
Ben määrästä ja Buorittamißeßta vaaditaan tietenkin eriknißtietoM.
Viißainta «n mali(lollißimman pian kääntyä lääkärin puoleen,
alkava penikkatauti Baaclaan manclnllißimman pian tukaliciutettua,
Billä vaikeamman muodon Baatuaan 86 Mttää elinikäißen Mlkensä
puntaa ÜBein mvnß kuolemaan. Lääkärin oikeaan aikaan »uorittama
enkäißevä rokotuß kykenee ÜBein enkäißemään penikkataudin punkea-
mißen.

111 XaB v a t u 8.»

Kun leikit koiras KanBBa tai jaloittelet Bitä, älä ärBvtä Bitä tai edeB
leiki ärBvttäväBti Ben KanBBa, Billä silloin Baat siitä vinaiBen, mil-
loinkaan deittele palloa, kiviä tai muita eineitä koirallesi, Billä tästä
on nvvin nelposti BeuraukBena n.s. aporttinulluus. aporttidullu koira
on aivan kelvoton käyttökoiraksi. — milloinkaan rankaiBe koi-
raasi, ellet itse ole tävBin vakuutettu Biitä, että koirasi on tietoinen,
miBtä Bitä milloinkaan kurita koiraasi, kun 8e makaa
vuoteellaan.

//uc)/?eFll'z/l/cFI nuori koira oppii verraten nelposti. aterioitten
jälkeen Bamoin Billoin kun 8e on nerännvt unesta, penikka on pääs-
tettävä ulos. kamoin on pidettävä nuoli Biitä, että kun penikka tulee
Bisällä levottomaksi ja alkaa nuuskia ympäri nuonetta, se on neti toi-
mitettava ulos. vadinko sattuu, on rangaistuksen seurattava neti,
muuten 8e on nvödvtöntä.

.108 penikka 08nittaa taipumuBta vieraitten inmiBten nävkkimiBeen,
se on rankaisemalla saatava luopumaan tästä, koska se vanliemmiten
voi kenittvä vihaisuudeksi ja puremisnaluksi.

pienestä pitäen on penikka mvöB totutettava kotieläimiin kuten
kanoinin, lampaiBiin v.m., jottei 8e niitä vankempana liätvvtä.

tärkeätä nuoren koiran KaBvatuk,BesBa on täsmällisyys. Koiran tulee
tietää, kuka on sen isäntä, ketä sen on Bokeasti toteltava. Kun koira
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on — 12 kk. ikäinen, olisi sen saatava asiantuntevaa opetusta tottele-
vaisuus- y.m. seikoissa. On siis erittäin toivottavaa, että jokainen koi-
ranomistaja pyrkisi siihen, että hänellä olisi täysin opetettu, isäntänsä
pienintäkin viittausta tinkimättömästi noudattava nelijalkainen ys-
tävä. Silloin vasta koiranomistaja tuntee saavansa koirastaan kaiken
sen hyödyn ja huvin, mitä hän on toivonut.

Margarita Särkkä
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