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Opvolgingsboekje

Na 10 maanden heeft uw pup zijn volwassen gewicht en grootte bereikt.
Hij is klaar om over te schakelen op een voeding voor volwassen honden,
zoals Mini Adult. Hoe dan ook moet u het spijsverteringsstelsel van uw
hond de tijd geven om te wennen aan de nieuwe voeding. Om te
voorkomen dat hij spijsverteringsproblemen krijgt, mengt geleidelijk steeds
meer van de nieuwe voeding onder de oude volgens het onderstaande
programma:

Dag 1 en 2:
75% huidige voeding + 25% nieuwe voeding

Dag 3 en 4:
50% huidige voeding + 50% nieuwe voeding

Dag 5 en 6:
25% huidige voeding + 75% nieuwe voeding

Dag 7 en volgende:
100% nieuwe voeding

VOOR DE MINI PUPS:
Van de geboorte
tot het spenen

400g en 2kg

Van het spenen
tot 2 maanden

2kg en 10kg

van 2
tot 10 maanden

1, 3 en 8,5kg

10/2006 - Document non contractuel - Toute représentation, traduction, adaptation et reproduction, même partielle, par tous procédés, en tout pays, faite sans autorisation expresse préalable, est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires (loi du 11 mars 1957).

DE OMSCHAKELINGSPERIODE

Naam van uw pup :
Identificatienummer :
Geboortedatum :

HOE DIT BOEKJE GEBRUIKEN?

1 Hoe volgt u zijn evolutie?
• U kent het geschatte volwassen gewicht van uw pup? Zoek op de grafiek de gekleurde lijn die met dit
gewicht overeenkomt. Hier kunt u zich op baseren om het gewicht van de pup op te volgen.
• Weeg uw pup regelmatig en noteer zijn gewicht op de grafiek ter hoogte van zijn leeftijd. Door deze
punten te verbinden verkrijgt u de groeicurve van uw pup. Deze zou ongeveer gelijk moeten lopen met
de referentiecurve voor zijn geschatte volwassen gewicht.
• Evalueer ook steeds de lichaamsconditie van uw pup. Betast zijn zijden en heupen en vergelijk zijn
silhouet met de 5 mogelijke silhouetten die u verder in dit boekje vindt.

2 Hoeveel voeding geeft u uw pup?
Hou u aan de voedingstabellen die u op p. 15 terugvindt. Bij de omschakeling naar Mini Junior moet u
zeker een omschakelingsperiode in acht nemen. Hoe u dat het beste aan boord legt, vindt u ook verder in
dit boekje.
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Curven om de evolutie te volgen van het gewicht van uw pup:
Noteer zijn gewicht in de grafiek ter hoogte van zijn leeftijd.
Gewicht
in kg

Van 1 tot 10 maanden

10

Om het volwassen gewicht van uw pup te kennen, kunt u
zich baseren op de gegevens in de rassentabel op pagina 5
van de Praktische Gids. Het is normaal dat de groeicurve van
uw pup niet perfect overeen komt met de referentiecurve.
Het belangrijkste is dat ze ongeveer dezelfde vorm hebben.

9

10 kg*

8

7 kg*
7

Is zijn lichaamsconditie
ideaal?
Zeer mager
Ribben,
wervelkolom en
bekkenbeenderen
goed zichtbaar.
Mager
Ribben,
wervelpunten en
bekkenbeenderen
zichtbaar.

6

5 kg*

Ideaal

5

bovenaanzicht

Ribben, wervel-kolom
en bekkenbeenderen
zijn niet zichtbaar
maar u kunt ze
gemakkelijk voelen.

4

3 kg*
3

2 kg*
2

1 kg*

profiel

Overgewicht
Ribben,
wervelkolom en
bekkenbeenderen
zijn moeilijk te
voelen.
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* Bron: Onderzoekscentrum van Royal Canin
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GROEIFASE
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10
maanden

VOLWASSEN FASE

Zwaarlijvigheid
Opstapeling van
vetweefsel op
borst, rug en
staartbasis.

