
Chovatelská stanice BONUM SOLE Hluboká nad Vltavou 

Informace pro nové majitele štěňat jorkširských teriérů s PP 

Noví majitelé při převzetí štěněte obdrží: 

 Kupní smlouvu 

 Očkovací průkaz 

 Potvrzení o kontrole vrhu veterinářem 

 Dokumenty k čipování – čárové kódy 

 PP – bude zaslán na adresu Vámi uvedenou v kupní smlouvě 

 Krmení pro první dny 

 Hračku s pachem původní smečky (prosíme i když bude z pohledu člověka špinavá, neperte 

mu ji hned po příchodu domu) 

 

Pár užitečných informací do začátku: 

 Drápky – nutné pravidelné stříhání (včetně vlčích drápů) 

 Zoubky – může se stát, že trvalý chrup začne vyrůstat bez vypadání mléčného (zvláště špičáků) 

– nutná konzultace s veterinářem a případné vytrhžeí mléčných zoubků 

 V případě, že nebudete štěně vystavovat a bonitovat, můžete se rozhodnou pro jeho ostříhání 

 Krmení – štěňátka doteď dostávala střídavě tvaroh a masový vývar s namočenými štěněcími 

granulkami, zvláště pak vhodné jsou vločky Happy Dog Flocken Vollkost (velký podíl masa, 

v žaludku nezvětšují již objem) – krmení pro první adaptační dny v novém prostředí majitelé 

obdrží, další krmení je již na nich; štěněti je nutné také zajistit neustále dostupnou misku 

s čerstvou vodou 

 Čip – štěňata byla ve věku 6 týdnů čipována; tento čip je nutno zaregistrovat např. 

na www.backhome.cz 

 Očkování – štěně je naočkováno ve věku 6 týdnů, přeočkování provádí nový majitel ve věku 

9-10 týdnů, dále dle očkovacího kalendáře a pokynů veterináře 

 Odčervení – štěně bylo 3x odčerveno (viz očkovací průkaz, dále pokračujte dle schématu a 

pokynů veterináře) 

 Ouška - Ouška je nutno pravidelně vystříhávat. Pokud ouška štěněti nestojí, je vhodné jejich 

podlepování, do stravy zařadit tvaroh, případně mazat ouška kalciovou mastí. Může se stát, že 

štěněti ouška již stály, ale v době výměny mléčných zubů za trvalé opět popadnou. Jedná se o 

přechodný stav. 

 Pelíšek – štěně potřebuje mít své klidné místo v novém domově, kam mu nebudou zasahovat 

ani např. děti 

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či potřeby rady např. s výstavami a uchovněním mě neváhejte 

kontaktovat: Lucie Černá +420 777 053 859, cerna.lucie@volny.cz 

Přejeme Vám hodně krásných šťastných chvil prožitých s pejskem! Budeme velice rádi, pokud nám 

emailem zašlete fotku štěněte a pár řádků o jeho adaptaci v novém prostředí. 
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