KUN PIENEN ELÄMÄ ON SINUSTA KIINNI
MILLOIN PENNUN KÄDESTÄ SYÖTTÖ ON TARPEELLISTA ?
Jos vain mahdollista, pennut kasvavat parhaiten äitinsä maidosta. Kuitenkin mahdollisen maidon
puutteen, keisarin leikkauksen, emän hylkäämisen tai sairauden,pahimmassa tapauksessa kuoleman
takia, pennun käsinruokinnasta tulee kriittinen tarve.
MUUTAMIA ASIOITA JOITA TARVITSET ONNISTUNEESEEN KÄSIN RUOKINTAAN JA
PENTUJEN KASVATTAMISEEN:
• Vaaka
• Pumpulituppoja
• Keskoslaatikko
• Huonelämpömittari
• Esbilac Bene-Bac Tuttipullo sarja
• Emänmaito vastiketta, joka on laadullisesti mahdollisimman lähellä emänmaitoa
YLEISESTI, MITÄ HALUAT SAAVUTTAA ?
Tietysti sinun lopullinen tarkoituksesi on, että pennusta kasvaa terve, voimakas ja luottavainen
aikuinen koira. Saadaksesi pienen vastasyntyneen pennun tähän pisteeseen vaatii se Sinulta paljon
aikaa ja omistautumista asialle.
Tämän prosessin aikana, on kolme asiaa jotka edesauttavat saavuttamaan päämäärät:
1) Laatia sopiva, turvallinen ja suojaisa ympäristö
2) Syöttää oikeita ravintoaineita oikeaan aikaan
3) Sopiva yleishoidon ylläpito.
KESKOSLAATIKON TEKO
Erittäin pienet pennut tarvitsevat hyvin paljon unta. Tämän vuoksi on tärkeää ensin järjestää siisti ja
puhdas ympäristö, jossa pentu pysyy puhtaana ja lämpimänä.Tärkeää on muistaa että ensimmäisten
elinviikkojen aikana, pennut eivät osaa täristä. Tämä tekee kylmettymisestä vakavan vaaran, sillä et
voi tietää milloin pennulla on kylmä.
Keskoslaatikon teko on helppoa. Aloita aaltopahvilaatikosta. Ota lämmitysalusta/pussi, katettuna
vesitiiviillä materiaalilla, ja aseta se niin että se kattaa puolet laatikon pohjasta ja osittain seinämää.
Aseta lämpö alhaiselle ja tiivistä laatikko paperilla, kankaalla tai vaipoilla, varmistuen kuitenkin
siitä ettei pentu pääse eristyksen väliin.
Tällä tavalla pentu pääsee pois lämpötyynyltä/alustalta, jos siitä tulee liian lämmin. Jos on useampi
kuin yksi pentu ja ne alkavat imeä toisiaan, voit joutua erottamaan ne toisistaan jakamalla laatikko
osastoiksi. Jos näin on, pidä huoli siitä että molemmat pennut pääsevät lämpöalustaltaan pois, jos se
tulee liian lämpimäksi.
Keskoskaapin ilma saattaa tulla liian kuivaksi ja täten kannattaa asettaa avoin vesiastia laatikon
viereen. Pyyhkeen asettaminen 3/4 osaa laatikon päälle auttaa kontrolloimaan vetoa ja myös antaa
pennuille oman rauhan.

Tarkista lämpötila päivittäin, varmistaen sen olevan seuraavan mukainen:
0 - 5 päivää

30-35 astetta

5 - 20 päivää

27 astetta

20 - 34 päivää

Vähitellen vähentäen 21 asteeseen

ÄIDINMAITO VASTIKE JOKA HYVIN LÄHEISESTI VASTAA EMÄN MAITOA.
Saadaksesi pentu hyvään alkuun, pentu tarvitsee oikean maidonvastikkeen, jossa on riittävän
korkealaatuiset raaka-aineet. Pet-Ag:n GME ja Esbilac ovat äidinmaitokorvikkeita, jotka on
kehitetty olemaan mahdollisimman lähellä emonmaitoa. Niitä on saatavissa taloudellisissa
pulveripakkauksissa.
OIKEIDEN MÄÄRIEN RUOKINTA
Syötä pentuja lämpimällä GME tai Esbilacilla 2 ruokalusikallisen verran jokaista 120 gr kohti.
Pentujen punnitseminen päivittäin varmistaa oikean määrän saannin sekä painon seurannan.
Jaa päivittäiset syöttökerrat ja määrät 4-6 ruokintakertaan vuorokaudessa, jos kyseessä ovat pienet
pennut. Pennun kasvaessa voi ruokinta aikavälejä harventaa.Erittäin pienet pennut voi joutua
herättämään joka 2-4’s tunti.Kun pennut vähän kasvavat, ne kyllä ilmoittavat sinulle kun on ruokaaika ja ne ovat nälissään.
KÄSISYÖTÖN ALKEET, MUUTAMIA HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ
Pet AG:n tuttipullo sarjat on suunniteltu pentujen käsinsyöttämiseen. Jokaisessa sarjassa on 60 tai
120 ml pullo,useita suuttimia, sekä harja pullojen perusteellista puhdistusta varten jokaisen
ruokinnan jälkeen.
Tutit tulevat tarkoituksen mukaisesti suljettuina ilman reikää jotta sinä voit puhkaista sen kokoisen
pään kuin kulloiseenkin ruokintaan tarvitaan.Pentuja on eri kokoisia ja tuttien aukkojen on myös
oltava eri kokoisia. Todella pienet pennut tarvitsevat pienen reijän, josta maidonvastiketta hitaasti
tippuu tippa kerrallaan pidettäessä tuttipulloa ylösalaisin.
Joskus pennut saattavat olla liian heikkoja imeäkseen. Tällöin koita käyttää pipettiä tai silmätippa
pulloa. Kuitenkin, ennen kuin koitat näitä metodeja, tarkista asia eläinlääkäriltäsi. Hän saattaa
suosittelee niiden käyttöä tai ehkä jotain muuta vaihtoehtoista tapaa.
TUTTIPULLO SYÖTÖN NIKSI
Laita pentu lepäämään vatsalleen ja varovasti aseta tutti sen suuhun. Vedä hitaasti pulloa ylöspäin ja
eteenpäin jolloin pentu imee pää hieman etuasennossa sekä hieman ylöspäin. Tarkista että pentu
todella imee maidonvastiketta seuraten vastikkeen tasoa pullossa.
Jos maidonvastiketta tulee nenästä se tarkoittaa että tutissa oleva reikä on liian suuri ja
maidonvastiketta tulee liikaa. Käsin syötetty pentu yleensä lopettaa imemisen kun se on täynnä.
Ole varovainen yliruokinnan suhteen. Parasta on hieman aliruokkia pentua ensi päivinä. Pidä
päivittäistä kirjaa paljonko pentu syö.
OIKEA HOITO PENNULLE, SINÄ OLET NYT SEN ÄITI
Kuten ihmislasta, sinun tulee pitää pentua olkapäälläsi ja hellästi röyhyttää sitä. Lisäksi puhdista
silmät päivittäin lämpimällä kostealla pumpulitupolla.

Lisätäksesi ja edesauttaaksesi verenkiertoa ja vatsan toimintaa, sinun tulisi kevyesti hieroa alavatsaa
ja takapuolen aluetta lämpimään veteen kastetulla pumpuli tukolla. Tämä stimulointi on tärkeää ja
tulisi lopettaa vasta kun pennun silmät ovat auki ja se on aktiivinen.
Kun olet ruokkinut ja röyhyttänyt pennun, tarkista keskoslaatikon makuualustan siisteys ja jos
tarvetta, vaihda alustan täytteet puhtaisiin.
Aseta sitten pentu takaisin laatikkoon ja anna sen nukkua rauhassa.
Pidä huolta siitä että peset kaikki syöttövälineet kuumassa saippuavedessä ja huuhdo ne
huolellisesti.
MITÄ TEHDÄ RIPULIN SATTUESSA ?
Syyt ripuliin voivat olla stressissä, ruokavalion muutoksessa, yliruokinnassa tai sairaudessa. Heti
ensi oireiden alkaessa väheennä ruokittavaa määrää. Voit myös antaa pennullesi BeneBac Pet
Geeliä, hyödyllistä vatsabakteeria. Tämä voi vähentää ripulin voimakkuutta tai lopettaa sen. Joskus
pennun vatsan maitohappobakteeri toiminta ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt ja BenePac sisältää
näitä puuttuvia maitohappobakteereja ja auttaa vatsan toimintaa.
Kaikkien eläinten pennut kuivuvat, eli haihduttavat nestettä, erittäin nopeasti ja heillä on hyvin
vähän varaenergiaa, joten jollei ripulia saada kuntoon vuorokauden (24 t.) aikana, on syytä
välittömästi ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.
PENNUN SIIRTÄMINEN KIINTEÄÄN MUONAAN
Aloita tarjoamalla GME tai Esbilac:ia matalassa kulhossa heti kun pennun silmät ovat vähän auki ja
se on jaloillaan. Kasta sormesi kulhoon ja anna pennun nuolla sormeasi samalla ohjaten sitä kohti
kulhoa. Sinun on syytä olla tässä kärsivällinen.
Älä missään tapauksessa työnnä pennun päätä kulhoon !
Pentu saattaa pelästyä tätä ja pelästyminen voi aiheuttaa pennun sairastumisen. Valmistaudu siihen
että pentu tulee saamaan enemmän päälleen kuin itseensä ensimmäisillä syönti kerroilla.
Muista puhdistaa pentu huolellisesti heti ruokailun jälkeen. Kunnes pentu oppii litkimään kunnolla
on syytä jatkaa myös pulloruokintaa. Jokaisen oppitunnin jälkeen, pese pentu ja tarjoa vielä
maitovastiketta pullosta.
Kun kysymyksessä on pentue, heti kun ne ovat oppineet litkimään, ne pitää panna asumaan yhdessä
ja syömään yhdessä. Tämä on tärkeää pennun sosiaalista kehittymistä ajatellen.
Pentujen ollessa n. 3 viikon ikäisiä, aloita lisäravintona veteen liuotettuna koiran täysravintoa
(suosituksena Eagle Growth). Pennuilla saattaa kulua pari päivää ennenkuin ne oppivat syömään
täysravintoa.
Vähennä vähitellen veden määrää, jolloin pennut pikku hiljaa oppivat ja tottuvat syömään
täysravintoa kuivana.
Pidä aina vettä tarjolla !
N. 12 viikon ikäisille, varsinkin suuri rotuisilla, sinun on syytä siirtyä vähemmän valkuaista
sisältävään täysravintoon (suosituksena Eagle L&GBP) liian nopean kasvun estämiseksi. (Katso
lonkkavika artikkelista tietoa miten pennun luusto kehittyy Lonkkavika ).
10-12 kuukauden ikäisille voit siirtyä aikuiselle koiralle tarkoitettuun täysravintoon (suosituksena
Eagle Holistic sarja, Eagle Adult / Eagle Natural).
Kannatta muistaa se tosiasia, että pennut kehittyvät jo emänsä kohdussa. Ravintonsa ne saavat
emästään. Emän ravinto on yhtä tärkeää, jollei tärkeämpää, kuin pentujen ravinto. Tarkista ravinnon
laatu. Emä kuluttaa kanto aikanaan jopa 3 kertaa normaalia enemmän ravinteita. Jos et huolehdi
riittävästä ravinnon saannista, vaarannat pentujen kehittymisen. Pentujen kasvaessa, niiden tarve
korkealuokkaiselle ravinteelle kasvaa. Aineenvaihdunta kehittyy, ravinteen on pystyttävä

tyydyttämään kaikki pennun kehon ravinne vaatimukset. Korkealuokkaisella ravinteella varmistat
terveen ja vastustuskykyisen pennun kehityksen.
KERTAUKSENA PÄÄASIAT
• Vältä vetoa !
• Älä jäähdytä !
• Älä ylikuumenna !
• Ole varuillasi ripulin vuoksi !
• Tarkista laatikon pehmusteet ja puhtaus säännöllisin väliajoin !
• Pidä keskoslaatikkon lämpötilaa mahdollisimman lähellä annettuja ohjeita !
Käyta oikeaa emänmaidonkorviketta ! GME/Esbilac täyttää kaikki vaatimukset ja on erittäin lähellä
emän maitoa koostumukseltaan.
Älä häiritse pentuja muuta kuin syöttääksesi, röyhyttääksesi ja puhdistaaksesi näitä ! Tee tämä
selväksi myös lapsille. Tämä on varteenotettava neuvo sillä mitä vähemmän käsittelet pentuja, sen
parempi. Muista aina, että se aika jolloin pennut eivät syö, ne käyttävät nukkumiseen !
Jos sinulla on pieninkin epäilys ruokinta määristä, on parempi syöttää vähemmän ensimmäisinä
päivinä kuin liikaa, sillä pennun ruuansulatusjärjestelmä on erittäin herkkä sulatusongelmille. Voit
pikku hiljaa lisätä määriä täyteen ohjeen mukaiseen ruokintaan.
Jos syntyy mikä tahansa tilanne, jota et ymmärrä tai olet epävarma, ota yhteyttä eläinlääkäriisi,
parhaaseen ammatilliseen apuusi !
MUUTAMIA ASIOITA JOTKA JO EHKÄ TIEDÄT, MUTTA MAINITSEMME NE VIELÄ
KERRAN
Pennut eivät tarvitse vain ruokaa, hoitoa ja puhtaana pitoa, ne tarvitsevat hellyyttä. Paljon hellyyttä.
Koirat ovat sosiaalisia eläimiä, muodostavat laumoja ollessaan villeinä luonnossa. Ilman emää ne
katsovat nyt sinua huolenpitoon ja hellyteen. Anna niille paljon huomiota ja, kun ne ovat tarpeeksi
isoja, anna niiden tulla esille ja seurustella kaikkien vieraiden kanssa jotka tulevat kyläilemään.
Muista aina säännöllisin väliajoin tarkistaa eläinlääkäriltäsi mitä rokotuksia tai tarkastuksia
tarvitaan.
Lopuksi, saanemme onnitella sinua yhden uskollisen ja rakastavan yksilön kasvatuksesta.
Pet-Ag, Inc ja Eagle Pet Foods Inc.U.S.A:sta valmistavat täydellisen sarjan lisäravinne ja
täysravinne tuotteita koirille, kissoille ja muille eläimille.
Olemme heidän valtuuttamansa maahantuoja Suomen markkinoille ja lähteenä ravinnetuotteille ja
informaatiolle ammatti kasvattajille, lemmikki eläinliikkeille ja eläinlääkäreille koko maassa.
Kirjoittanut: Olli Wuorimaa

