Jak i kiedy przestawić szczeniaka na pokarm dorosły?

Szczenię na przestrzeni kilkunastu miesięcy osiąga pełen rozwój fizyczny, który człowiekowi przeważnie
zajmuje kilkanaście lat. Jest to trudny okres, w trakcie którego szczenię ucząc się życia i świata przechodzi
intensywny rozwój psychiczny i fizyczny.
Piesek powinien być wtedy wsparty odpowiednio bardziej odżywczym pokarmem, który zmieniamy w
momencie wchodzenia w dorosłość.

W jakim wieku szczeniak przestaje być szczeniakiem?
Warto pamiętać, że szczenięta przestają nimi być w różnym wieku. Najwcześniej za dorosłe uznajemy
szczenięta ras miniaturowych i małych (ważące poniżej 10 kg), które przestawiamy na pokarm dla psów
dorosłych prawie zaraz po wymianie zębów mlecznych na stałe, czyli w wieku 8-10 miesięcy. Psy średniej
wielkości, które jako dorosłe osiągają masę ciała poniżej 25 kg, przeciętnie przestawiamy na jedzenie dorosłe w
wieku około 12 miesięcy. Psy ras dużych, karmimy karmą dla szczeniąt nawet do 1,5 roku. A największymi
rekordzistami są psie olbrzymy, czyli psy osiągające powyżej 45 kg dorosłej masy ciała, gdyż uznajemy je za
szczenięta do 2 roku życia!

Mniej odżywczy nie oznacza gorszy
Zarówno pokarm dla szczeniąt jak i dla psów dorosłych jest produkowany z najwyższej jakości składników.
Warto jednak pamiętać, że karmy dla szczeniąt są przynajmniej o 1/3 bardziej bogate w składniki odżywcze w

mniejszej porcji, co ma swoje uzasadnienie w okresie wzrostu. Gdy nasz pies dorośnie, taka koncentracja, może
wpłynąć na obciążenie organizmu, prowadząc np. do nadwagi. Dlatego gdy nasz szczeniak zbliża się do wieku
dorosłego, stopniowo przestawiamy go na nowy pokarm dla psów dorosłych, który dostarcza mu optymalnej
ilości składników na nowym etapie życia.
Szczenię na przestrzeni kilkunastu miesięcy osiąga pełen rozwój fizyczny, który człowiekowi przeważnie
zajmuje kilkanaście lat. Warto pamiętać, że szczenięta przestają nimi być w różnym wieku.

Czemu służy stopniowe przestawianie
Nową karmę powinno się wprowadzać na przestrzeni około tygodnia. Warto pamiętać, że pies przyzwyczaja się
do nowości na przestrzeni okresu dwóch tygodni, a ocenić to jak funkcjonuje na nowej karmie możemy
obiektywnie po pełnym miesiącu jej jedzenia od przestawienia. Możemy karmy mieszać, z coraz większym
udziałem nowej karmy w jednej misce. Psom wrażliwszym na zmiany poleca się podać karmy w dwóch
identycznych miskach (co posiłek zamieniając karmy stronami), codziennie zwiększając porcje nowej karmy i
zmniejszając starej. Takie karmienie wspomaga proces akceptacji nowości psom bardzo wybrednym.
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