Voeding

De pup is bij ons gewend PRO PLAN Puppy Small Protection te eten. U
krijgt van ons een zak mee naar huis.
Bij ons stond er voor de pups altijd eten (hardvoer) en vers water. Qua
hoeveelheid moet u zich (als richtlijn) houden aan de aanwijzingen op de
verpakking. Ziet u dat uw hond te dik of te dun wordt, dan moet de
hoeveelheid dus aanpassen.
Vanaf 6 maanden kunt u 2 maal per dag eten geven en vanaf 10-11
maanden 1 maal per dag.

We raden u af om zelf te gaan kokkerellen voor uw hond. U kunt nooit de
juiste hoeveelheid mineralen, vitaminen en sporenelementen toevoegen.
Zorg altijd voor een bak met vers drinkwater.

Verschillende merken voer
Alle merken die u kunt vinden in een dierenspeciaalzaak zijn prima. De kwaliteit van het voer
uit zich o.a. direct door de uitwerpselen van huw hond. Omdat kwalitatief goed voer minder
gebruik maakt van vulmiddelen, zal het beter verteren. Hierdoor zal de hond kleinere
“hoopjes” produceren.
Ook is de dagelijks te geven hoeveelheid voer die de producent aangeeft een redelijke
indicatie. Van kwalitatief hoogstaand voer hoeft men minder te geven.

Wat erg belangrijk is, is het percentage eiwit in de voeding. Een Parson Russell pup heeft
niet zo veel eiwit nodig omdat het een kleine hond is. Een eiwitgehalte tot 33% is voldoende.
Als uw pup volwassen is, is een eiwitgehalte van ongeveer 24% meer dan genoeg.
Geeft u een volledige voeding aan uw pup, dan is het niet nodig om er nog een
vitaminepreparaat aan toe te voegen, behalve als uw dierenarts het adviseert.

U zult zien, dat uw pup de eerste dag niet alles zal opeten. Dat is normaal, omdat hij
van omgeving is veranderd. Ook als uw pup de eerste dagen niet wil eten, heeft dit te
maken met de omgevingsverandering. Indien uw pup na 2 - 3 dagen nog niets gegeten
heeft, bel ons dan even. Zorg altijd wel dat er vers water staat.
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