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Gefeliciteerd met je nieuwe pup – en gefeliciteerd met je beslissing om de
adviezen van je fokker op het gebied van gezonde, natuurlijke voeding op te
volgen!
En wanneer je fokker je niet aangeraden heeft om op een natuurlijke manier
te voeden, dan gefeliciteerd met je beslissing om het beter te doen!
Misschien heb je aanwijzingen gekregen van je fokker over wat je aan je pup
moet voeren. Misschien heb je zelfs voor een paar dagen meegekregen. Het is
goed om deze voeding te gebruiken – de eerste dagen, zelfs als het geen
natuurlijke voeding is. Je pup heeft stress door de verandering van omgeving
en het is niet nodig om daar nog eens extra stress aan toe te voegen. Hij zal
zich binnen een dag of drie aanpassen aan zijn nieuwe omstandigheden en
dan hoef je niet langer door te gaan met het geven van onnatuurlijke voeding.
Je moet wel weten dat hij waarschijnlijk aan de diarree gaat wanneer je de
voeding verandert. Dat is niet iets om je zorgen over te maken (Lees "Poep
kijken" voor meer informatie.)
Wanneer je de fokker kunt aanbevelen aan anderen omdat hij/zij op een
natuurlijke manier fokt, trek dan een paar minuten uit om deze fokker toe te
voegen aan http://k9joy.com/education/breeders.html waar je mijn collectie
natuurlijke fokkers kunt vinden. Alvast bedankt!

Wat een wolvenouder zou doen...
Wanneer er pups geboren worden in een wolvenroedel, worden ze verzorgd
door het hele roedel. Op de allereerste plaats door de moeder maar de andere
teven staan ook klaar om bij te springen wanneer er iets met haar zou
gebeuren – door hun natuurlijke "schijn"zwangerschap zijn ze in staat om
melk te geven aan de pups!
De eerste 3-4 weken leven de pups uitsluitend van de melk van hun moeder
of een andere wolf. Als je zelf pups hebt, zorgt de moeder hiervoor en je
onderneemt niets om haar daar van te weerhouden. Door de melk krijgen de
pups niet alleen alle voeding die ze nodig hebben, maar ook weerstand tegen
alle ziektes die de moeder met succes heeft doorstaan. (Het immuun systeem
van pups functioneert namelijk nog niet goed. Voor hun weerstand zijn ze
afhankelijk van de moedermelk, daarom is elke vorm van vaccinatie niets
anders dan een verzwakking van de weerstand die ze al hebben. Pas wanneer
ze op een natuurlijke manier gespeend zijn, zal hun immuun systeem op de
juiste wijze reageren op een enting!)
Zo gauw als de pups kunnen lopen, beginnen ze te sabbelen aan de restjes
van de voeding die de volwassen wolven naar huis gebracht hebben. Hierdoor
krijgen ze de smaak van "echt eten" te pakken. Dit gebeurt meestal wanneer
ze 4-5 weken oud zijn, maar moedermelk blijft de belangrijkste voedselbron
tot ze een week of 7-8 oud zijn. Daarna krijgen ze gewoonlijk nog minstens
een keer per dag een extraatje van hun moeder tot ze ongeveer 12 weken
oud zijn, soms nog langer.
Om de omschakeling te begeleiden doen alle volwassen wolven mee aan een
natuurlijk "puppy voerprogramma" door hun eigen eten op te braken.
Wanneer de pups 6-7 weken oud zijn, beginnen ze te bedelen bij de
volwassen wolven en dit stimuleert het opbraken van halfverteerd voedsel.
Dit voerprogramma is over het algemeen de belangrijkste manier waarop
pups gevoed worden tot ze 12 weken oud zijn, maar het gaat vaak door tot ze
16-20 weken oud zijn terwijl ze daarnaast beginnen met het eten van "echt
voedsel".
Nadat ze 16-20 weken oud zijn, krijgen ze alleen "echt eten" en hun aandeel
van de buit die binnengehaald wordt door het roedel. Rond deze tijd krijgen
ze hun definitieve gebit.
Prima geregeld allemaal …
Terug naar het begin van deze sectie
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Een grote uitdaging voor een serieuze puppy bezitter...
Op de eerste plaats heb je waarschijnlijk geen moedermelk.
En misschien ook geen volwassen hond die voorverteerd voedsel aan je pup
geeft.
Hoe vind je een complete en gebalanceerde vervanging voor de moedermelk
en het opgebraakte voedsel van de volwassen leden van het roedel?
Lukt nooit. Maar we kunnen proberen om enkele van de belangrijkste zaken
zo dicht mogelijk te benaderen.
In de periode dat een pup 8-12 weken oud is, kan hij het rauwe, natuurlijke
voedsel zoals je dat aan een volwassen hond voert, nog niet zo goed verteren.
Hij zal het wel eten, maar hij is nog niet goed in staat om alle voedingsstoffen
er helemaal uit te halen.
Met het gevolg dat er kans is op ondervoeding…
Toch is het zo dat pups in de natuur "echt voedsel" eten vanaf dat ze 6-7
weken oud zijn. Ze kunnen het alleen nog niet zo goed verteren waardoor
veel voedingstoffen niet volledig benut worden. Een puppenmaag heeft veel
energie nodig om "echt eten" te verteren en daarom kunnen we dit het beste
’s avonds voeren zodat de pup ’s nachts kan rusten terwijl hij aan het
verteren is.
Gebrek aan voorverteerd voedsel is een grote uitdaging. We zijn niet echt in
staat om een goede vervanging te vinden. We kunnen echter tot op zekere
hoogte wel een aantal dingen doen om het verteringsproces te helpen:
1. We kunnen een gemalen brij maken van het eten. Hierdoor krijgen de
enzymen van de pup de grootst mogelijke oppervlakte om aan te vallen, en
wordt de vertering van het voedsel veel minder zwaar. Lang leve de
keukenmachine!
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