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A diferència d’un gat que s’administra la quantitat d’aliment diari, el gos ha d’estar regulat per al seu amo i
evitar desviacions que ens portarien a problemes alimentaris i de comportament.
Els experts de HUSSE li recomanen les següents consideracions.
EL GOS MENJA A PART.
El gos, en condicions naturals, viu en grup amb un cap que domina als altres membres del grup. Els seus
drets com a cap li donen uns drets com per exemple menjar sempre el primer, fins i tot lentament, davant
dels altres membrés del grup.
A casa intenta reproduir aquest comportament amb la finalitat d’obtenir la posició de líder del grup. Aquesta
posició el conduirà a mostrar comportaments molestos com intentar controlar alguns llocs estratègics de la
casa com el dormitori, l’accés a diverses estances, sofà, etc.
Amb la finalitat d’evitar aquests comportaments tant per al bé del propietari com del gos és important donarli de menjar en llocs i temps diferents al del propietaris. Si no és possible donar de menjar en un lloc
diferent d’on menja la família és bàsic que sempre mengi després.
També cal tenir en compte que cal acostumat al gos que mentre mengi, vostè sempre li pugui retirar el
menjar sense que bordi ni mossegui.
NO MIRAR-LO MENTRE MENJA:
Per les mateixes raons que comentàvem abans, el fet d’observar-lo mentre menja li dona una posició de
cap del grup. Eviti fer-ho! o si ho fa, molt discretament. S’ha demostrat en diversos experiments (gravats en
vídeo) que certs gossos quan mengen mentre el seu amo els mira, ho fan de manera pausada, sense cap
pressa, i quan el seu amo és retira del lloc on estaven menjant comencen a devorar l’aliment sense
contemplacions.
ACOSTUMAR AL GOS A UNA CUANTITAT REGULAR D’ALIMENT AJUSTAT A LES SEVES
NECESSITATS.
Un gos en el seu estat natural acostuma a menjar molt ràpid i més quantitat de la que necessita per por a
que els seus congèneres li robin el menjar. Per tant el gos no acostuma a regular be les seves necessitats
energètiques. Tot sovint, canviar la quantitat de ració diària contribueix a una major descompensació
alimentària.
És imprescindible respectar les quantitats diàries d’aliment i sobretot controlar un cop al mes el pes del gos.
L’estabilitat és la millor manera de mantenir un equilibri energètic.

EVITAR DONAR DE FORMA REGULAR I CONTINUADA SNAKCS O LLAMINADURES.
Aquests tipus d’aliment s’han de donar com a premi per a reforçar la conducta del gos. S’han de donar
doncs de forma ocasional per ajudar a l’educació en general i premiar certes conductes.
EVITAR DONAR LES SOBRES DEL MENJAR DELS HUMANS.
Els residus o sobrés de nostre menjar solen ser massa grassos per al gos, i lògicament són molt llaminers
per als gossos i els incita a demanar-ne cada cop més.
És convenient que el gos és mantingui apartat de la taula i si no és possible és millor no deixar-lo entrar a
on s’està menjant.
PARTIR LA RACIÓ DIÀRIA EN 2 VEGADES I SEMPRE A LES MATEIXES HORES.
Fer-ho d’aquesta forma ajuda a controlar la seva tendència bulímica i el tranquil·litza. L’espai entre les dues
racions diàries pot ésser de 8 a 10 hores, per tant és convenient distribuir-lo entre mati i vespre. Donar
menjar 3 cops al dia pot ser convenient per a gossos de raça gegant, ja que no és convenient que
absorbeixin grans quantitats d’aliment abans de fer qualsevol activitat o exercici.
CANVIAR L’ALIMENTACIÓ DE FORMA PROGRESSIVA.
Si vol canviar l’aliment que li està donant al seu gos faci-ho de forma progressiva. El millor és una transició
d’un aliment a un altre durant 15 dies per evitar problemes intestinals.
S’aconsella barrejar l’aliment nou amb l’habitual ¼ (del nou) durant 4 o 5 dies, i ½ de cada durant el mateix
període per acabar amb ¾ (del nou) fins a arribar als 15 dies. Aquest sistema també és vàlid per al canvi de
menjar de cadell a adult.
L’alimentació doncs, no és només un component nutricional en la vida del gos, si no que també juga un
paper social. Comença des de cadell amb aquests consells per evitar possibles problemes posteriors més
difícils de corregir.
Tots els membrés de la família han de seguir aquestes pautes.
No s’ha de tenir pressa per educar socialment un gos, la costum i la constància fan que s’aconsegueixin els
objectius.
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