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L’alimentació del cadell es de vital importància per tenir un vida adulta saludable.
Un bona digestió i absorció de l’energia al començament de la vida d’un gos es bàsic per el seu futur i
garanteix un desenvolupament harmoniós i ajuda a prevenir futurs problemes de nutrició (obesitat,
problemes osteoaeticulars sobretot en races grans,etc.)
Des del naixement fins al deslletament, els cadells s’han de deixar amb la mare tant per què els hi aporta la
llet materna (anticossos i nutrients essencials) com per al seu període d’aprenentatge.
El deslletament es la transició de la dieta líquida (llet materna) als aliments sòlids i per a ells es un gran
canvi de comportament. El deslletament es sol produir al segon mes de vida de l’animal i es molt important
no fer-ho abans doncs el risc de tenir problemes es alt, sobretot si es fa abans de 6 setmanes. És a partir
d’aquest moment que se’ls hi ha de donar el millor aliment i començar a educar a la convivència amb
nosaltres.
HUSSE us ofereix productes desenvolupats específicament per a satisfer les necessitats de nutrició del
cadells tant de races petites, mitjanes o grans .
En néixer el pes d’un cadell pot variar entre 100 i 700 grams ( 1 a 5% de seu pes futur), però a l’edat adulta
les diferències de pes són molt més grans. (des de 1 Kg. d’un Chihuahua fins als 80 Kg. d’un Gran Danès,
per exemple)
Els gossos de raça petita ( fins 25 Kg) tarden uns 12 mesos en créixer, en canvi els de races mes grans
tarden de 18 a 24 mesos.
S’ha de tenir en compte també que les femelles sempre són mes petites i creixen més ràpid que els
mascles, sobretot en races grans.
LES PRINCIPALS NECESSITATS EN EL MOMENT DEL DESLLETAMENT :
En el moment del deslletament s’han d’ajustar el nombre i quantitat d’àpats al seu estómac, també cal tenir
en compte la textura de la croqueta ja que la formació total de la seva dentició no és completa fins als 7
mesos.
Fins que un cadell no arriba al pic màxim del seu creixement les necessitats de proteïnes, minerals com el
calci i el fòsfor són molt importants (sobretot per a formació dels ossos) Fins als sis mesos els cadells són
especialment sensibles a un excés de calci (taxa mínima en un aliment 1% i màxima 1,6%), per tant és
important no donar complements més enllà d’un pinso natural equilibrat. La proporció de Calci en el pH ha
de ser de 1,2 a 1,6.
La vitamina D permet l’absorció del calci en l’intestí i estimula la formació de l’estructura proteica dels
ossos.

Passat aquest pic de creixement la musculatura comença a desenvolupar-se de manera important i són
essencials les quantitats de proteïna (25 a 35%).
Al llarg del període de creixement l’energia necessària per al desenvolupament dels òrgans i l’activitat
constant del cadell és molt més important que l’edat adulta: el doble fins que arriba a la meitat del seus pes
final i desprès d’un 25 a un 50% més que quan és adult.
S’ha de triar un aliment de bona qualitat amb bons nivells d’absorció que permetin assegurar les
aportacions de nutrients a nivell intestinal.
Un pinso amb una digestibilitat de més del 85 %
Les croquetes han de estar ben cuites per evitar diarrees.
La presència de fructooligosacàrids en el pinso es un “plus” que assegura un sistema digestiu saludable.
Els pinso natural de HUSSE VALP compleix tots aquets criteris de qualitat que no podem passar per
alt si volem un gos sà i ben format.
L’ALIMENTACIÓ DELS CADELLS DE RACES PETITES: (menys de 25 Kg. en l’edat adulta)
El pic de creixement diari en gossos de raça petita arriba als 2/3 mesos i el màxim requeriment d’energia és
al 4/6 mesos.
La resposta nutricional és proporcionar un alt nivell de proteïna i energia durant aquest curt i ràpid període
de creixement .
Els indicadors de creixement que s’han de seguir són d’un augment de 150 gr. de pes per setmana en
gossos de menys de 10 Kg.; 300 gr. per gossos de 20 Kg. i 400 gr. per setmana en races de 25 Kg.
Aquest creixement comença a disminuir entre els 6 i 9 mesos.
La majoria de gossos d’aquestes races arriben al 50% del seu pes adult als 4 mesos, això pot servir com a
punt de referència per gestionar el nivell de racionament; si es supera aquest pes disminuir el racionament i
si es inferior augmentar-lo.
L’ALIMENTACIÓ DELS CADELLS DE RACES GRANS (més de 25 Kg. en l’edat adulta).
El pic de creixement en cadells de races mitjanes i grans és entre els 3 i 5 mesos ( 8 mesos en races
gegants) ; i el guany setmanal de pes és 1 Kg.
Fins als 5 mesos és convenient proporcionar un alt contingut d’energia en unes racions raonables degut a
la limitada capacitat digestiva del cadell, per tant, la concentració d’energia ideal en les croquetes es de 3,9
i 4,4 Kcal./gr.
Un bon indicador al és que el cadell no superi als 5 mesos la meitat del seu pes total en edat adulta.
Passats els 5 mesos la corba de creixement comença a disminuir lentament, però encara és important fins
als 18 mesos.
És important controlar el pes durant tot aquest període i seguir les instruccions del fabricant.
EL MOMENT DEL DESLLETAMENT
Es poden humitejar les croquetes amb aigua o llet per a tal de facilitar d’ingestió de l’aliment i facilitar el pas
de la llet materna al pinso natural.
ERRORS A EVITAR EN EL POST-DESLLETAMENT
L’enzim que permet un bona digestió de la llet disminueix dràsticament en l’intestí de manera que és molt
important deixar de donar-li llet per evitar diarrees al cadell.
Les dietes riques en carn no són bones per als cadells ja que la carn té un nivell baix en calci en
comparació al fòsfor. Tampoc s’han d’utilitzar suplements de vitamina D desenvolupats per a nens doncs
una mínima dosi (una gota) seria suficient per a un gos de 1000 Kg !!! i els riscos de sobredosi poden ser
catastròfics per al cadell.
ADAPTACIÓ DE LES RACIONS A L’EDAT I PES DEL CADELL:
Un cadell ha de menjar de 3 a 4 vegades al dia al tercer mes fins als sis mesos que és pot passar a 2
racions diàries com els adults.
L’EDUCACIÓ NUTRICIONAL
No deixar que el cadell s’autoalimenti, s’han de gestionar les racions amb rigor, en canvi sempre ha de tenir
a la seva disposició un vol amb aigua neta i fresca.
El cadell sempre ha de menjar després dels seus propietaris, i es molt important no donar-li menjar mentre
el propietari menja!!, això pot comportar fins i tot problemes d’obediència.
Intentar donar-li menjar sempre a les mateixes hores i quan al gos estigui tranquil.
Per a fer la transició alimentària a pinso natural d’adult es farà de manera gradual durant un mínim 15 dies.

TradeMark Service LE AB • Torstenssonsgatan 9 • SE-114 56 Stockholm • Sweden
E-mail: master@husse.com • www.husse.com

