ChovatelskÃ¡ stanice Little Bull

BulteriÃ©r - mÃ¡me prvnÃ-ho bulteriÃ©ra
PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal MVDr.Simona MÃ¼llerovÃ¡ - CHS TrojskÃ½ kÅ¯Åˆ
ÄŒtvrtek, 06 listopad 2008

Asi ve tÅ™ech mÄ›sících se udÄ›lá bulíÄ•kovi na hlavÄ› mezi u&scaron;ima malá lysinka. Mohou být i dvÄ›, oddÄ›lené úzkým
prouÅ¾kem osrstÄ›né kÅ¯Å¾e. Lysinky mají vejÄ•itý tvar, jedna lysina je vÄ›t&scaron;inou kulatá velikosti mince. Tyto lysiny v 9
pÅ™ípadÅ¯ po roce zarostou, aniÅ¾ byste jim vÄ›novali pozornost. Zlep&scaron;ení vzhledu kÅ¯Å¾e mÅ¯Å¾ete docílit mazáním
sádlem nebo jinou bylinkovou mastí. RozhodnÄ› nemá Å¾ádný význam pouÅ¾ívat antibiotika, kortikoidy nebo dÄ›lat
se&scaron;kraby a kultivace na pÅ™ítomnost patogenÅ¯. Vykultivujete maximálnÄ› bÄ›Å¾nou mikroflóru.

Na ocase asi 8 cm od koÅ™ene je Å¾láza. ProtoÅ¾e je bulterier mimoÅ™ádnÄ› zmasilý a vÄ›t&scaron;inou nezaujme polohy
typické pro jiné rasy, sedí si na této Å¾láze a vzniká otlak. KÅ¯Å¾e olysá, je &scaron;edá a zbytnÄ›lá. V hor&scaron;ím
pÅ™ípadÄ› mÅ¯Å¾e dojít k infekci popraskané kÅ¯Å¾e, ale skoro vÅ¾dy jde jen o vadu osrstÄ›ní. Prevence a léÄ•ba spoÄ•ívá
bulteriéra do peÅ™in, aby sedÄ›l na mÄ›kkém a hlubokém podkladÄ›. OpÄ›t mÅ¯Å¾ete otlak o&scaron;etÅ™ovat sádlem nebo
bylinkovou mastí. VÄ›t&scaron;ina gauÄ•ových bulíkÅ¯ tento problém nemá.

Pokud je vá&scaron; pejsek zdravý a v kondici, Å¾ádný zku&scaron;ený rozhodÄ•í na výstavÄ› vám nevytkne lysinku na hlavÄ
a osezenou ocasní Å¾lázu. Jiná situace je, kdyÅ¾ pes má otlaky na loktech, kolenou, patách, dokonce infikované a
zhnisané. Takový pes je zjevnÄ› zanedbaný a vyÅ¾aduje veterinární o&scaron;etÅ™ení a více péÄ•e z va&scaron;í strany.

Mladý bulteriér je velice choulostivý na onemocnÄ›ní stÅ™eva. Narozdíl od RTW, pitÅ¯ nebo retrívrÅ¯ nemá tendence k
parvovirovému onemocnÄ›ní, ale biÄ•íkovci Guardie (Lamblie) mu zpÅ¯sobí dlouhodobé, recidivující potíÅ¾e. RovnÄ›Å¾ Ä•astÄ
kryptosporidie.

LéÄ•ba nebývá pÅ™íli&scaron; efektní, nejlépe pomÅ¯Å¾e Ä•as. AÅ¾ si &scaron;tÄ›nÄ› vytvoÅ™í vlastní imunitu. OnemocnÄ
jako stÅ™ídavé prÅ¯jmy, Ä•asto s krví, bez zmÄ›ny celkového stavu a bez zmÄ›ny chuti k jídlu. PrÅ¯jmy trvají alespoÅˆ 3 týdny,
nÄ›kdy nÄ›kolik mÄ›sícÅ¯.
Bez nespecifické léÄ•by by do&scaron;lo k závaÅ¾nému po&scaron;kození stÅ™eva a k moÅ¾nosti dal&scaron;í infekce,
která uÅ¾ má tÄ›Å¾&scaron;í prÅ¯bÄ›h, pÅ™ípadnÄ› váÅ¾nÄ› ohrozí Å¾ivot.

NejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í je správná Å¾ivotospráva. Je vhodné se drÅ¾et zku&scaron;eností svého lékaÅ™e, protoÅ¾e moje
postupy jsou odli&scaron;né od vÄ›t&scaron;iny kolegÅ¯. Jsem zásadním zastáncem klasické stravy, pÅ™ípadnÄ›
kombinované. Psa by mÄ›l léÄ•it jeden lékaÅ™, kterého byste mÄ›li bez výhrad poslouchat a nezkou&scaron;et vlastní
nápady.
Já pouÅ¾ívám upravenou klasickou stravu, byliny, homeopatika a v tÄ›Å¾&scaron;ích pÅ™ípadech i alopatickou léÄ•bu.

Vynikající prevence je od odbÄ›ru (od pÅ™ikrmování u chovatele) pouÅ¾ívat makrobiotika nebo probiotika a krmné doplÅˆky n
stabilizaci stÅ™evní mikroflóry. Tro&scaron;ku otrub nebo jiné vlákniny, krátce vaÅ™ený jeÄ•ný &scaron;rot, banány, Probican
pulvis, Ecovit, Hefe enzym, Pabu. Krmit stále dokola stejné druhy potravin, coÅ¾ u mne znamená dennÄ› aspoÅˆ kousek
mléÄ•ného výrobku, trochu syrového masa, drobek ovoce, zeleniny a uhlohydráty. PÅ™estávku mezi urÄ•itou skupinou
potravy udÄ›lat nanejvý&scaron; jednodenní. &Scaron;patnÄ› je napÅ™. 6 dní v týdnu vaÅ™ené maso a v nedÄ›li syrové, 6 dní
granule a v nedÄ›li maso (toto jsou konkrétní pÅ™ípady), tvaroh 1x týdnÄ›. Lep&scaron;í je 1 lÅ¾íce tvarohu dennÄ›, aspoÅˆ je
sousto masa dennÄ›.

Je&scaron;tÄ› jedna drobnost pro odbÄ›r, i kdyÅ¾ se netýká zdraví. Devadesát procent bulíkÅ¯ asi 2 mÄ›síce odmítá chodit na
vodítku. I kdyÅ¾ ho potáhnete, aÅ¾ mu do krve rozedÅ™ete prsty, i kdyÅ¾ mu naÅ™eÅ¾ete, nepÅ¯jde. MoÅ¾ná s jiným psem
vámi ne. Trénujte trpÄ›livost. AÅ¾ budete mít dítÄ› nebo staré rodiÄ•e, bude se vám to hodit.
Toto byly tÅ™i nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í problémy maliÄ•kého bulíka.
Informace a foto poskytla MVDr.Simona Müllerová - CHS Trojský kÅ¯Åˆzdroj: mazlicci.cz
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