
DOBILI SMO MLADIČKA 

 

Vsak nakup mladiča začenjamo s podmeno, da smo prinesli domov od zdravja  

prekipevajoče bitje in ne mačka v žaklju 

 

Vendar se glede na skrb vzbujajoče podatke, ki jih je že pred  časom objavil časnik Time, 

lahko pri čistopasemskem mladiču pogosto srečamo s prirojenimi težavami. Vir navaja cel 

seznam prizadetih pasem: 

 60% zlatih prinašalcev sčasoma zboli za kolčno displazijo, mnogi se skotijo z 

nespuščenimi modi, kar kasneje privede do karcinoma 

 še večji odstotek kolčne displazije prizadene nemške ovčarje 

 labradorci, ena najbolj priljubljenih pasem, so nagnjenji k nerazvitosti 

 70% škotskih ovčarjev ima težave z očmi in 10% jih oslepi 

 dalmatinski so pogosto gluhi 

 španjeli imajo nemalokrat težaven značaj 

 novofundlandci najpogosteje umirajo zaradi srčnega napada  

 angleškim buldogom morajo na svet pomagati s carskim rezom 

Še posebej poudarja, da gre v veliki večini prizadetih mladičev za vzrejo v »tovarnah« 

mladičev ali t.i. »puppy-mills«, od koder prihajajo mladiči tudi na naš trg. 

Vsi napotki holističnih veterinarjev se vedno začnejo s priporočili za najboljšo možno 

kvaliteto prehranjevanja mladičev, kar nujno ne zajema zgolj tovarniško pripravljene hrane. 

Uporabne jedilnike opisuje številna literatura, zato se bomo v nadaljevanju posvetili 

nekaterim zeliščnim in homeopatskih pripravkom, ki so lahko pri oskrbi mladiča zelo koristni, 

pa se nanje preprosto ne spomnimo.  

Bachove zeliščne kapljice so najmanj, kar naj bi imel vedno pri roki pasji skrbnik. Velikokrat 

omenjano »reševalno zdravilo« Rescue Remedy bo okrepilo življenjsko energijo pri 

slabotnem mladiču in pripomoglo, da bo mladič lažje prenesel šok, stres ali poškodbo. 

Predvsem pa je Rescue remedy nepogrešljiv, če gre za ločitveno tesnobo, ko mladiča ločimo 

od psice matere in zamenja znano okolje. 

Caluna vulgaris (jesensko resje) je prava izbira med Bachovimi kapljicami, če mladič 

neprestano zahteva pozornost, je hrupen, vsiljiv, uničuje predmete in se celo iztreblja, kadar 

ga skrbnik pusti samega. Lonicera caprifolium ( kovačnik) je odlično sredstvo, ko je mladič 

prizadet zaradi domotožja in se težko prilagaja novim okoliščinam. Lahko se jemlje v 

kombinaciji s pripravkom Juglans regia (oreh), ki pomaga sprejeti nove pogoje bivanja in 

novo okolje. Ta pripravek bo še posebej dobrodošel, če je za mladičem dolgotrajno in 

naporno potovanje. 

Larix decidua (macesen) bo mladiču pomagal vzpostaviti samozaupanje, odpraviti strah. 

Mladiči imajo v večini primerov težave ob izrastu zobovja. Ko so stari približno štiri mesece, 

se prične menjava mlečnega zobovja. Že naše babice so poznale zdravilne učinke kamilice in 

ta rastlina se še vedno uspešno uporablja pri srbeči, otekli in boleči dlesni. Če psiček pogosto 

sega s taco v gobček, je to v omenjeni dobi rasti zanesljiv znak neugodja. Čajno vrečko 

kamilice je potrebno prevreti, nato pa ohladiti v hladilniku. Hladno položimo na dlesni dva- 

do trikrat na dan. Homeopatski pripravki so lahko v veliko pomoč, ko gre npr. za zamudo pri 

menjavi zob. Takrat uporabimo pripravek Calcarea carbonica 6 CH, ki je primeren za 

debelušne in neaktivne mladiče; suhim in aktivnim mladičem bolj ustreza Calcarea 

phosphorica 30 CH. Chamomilla 6 CH pomaga pri lažjem izrastu zob, saj bolečina pri 

mladičku povzroča pretirano žvečenje, glodanje, strah, agresijo…. 

Prehladna obolenja pri mladičih niso tako redka, kot mislimo. Prvi znak je prozoren izcedek 

iz oči, kar pomeni prvi stadij bolezni. Najboljša izbira v takem primeru je homeopatski 



pripravek Aconitum 6CH, za ublažitev vnetja oči pa uporabimo homeopatske kapljice 

Euphrasia. 

V drugem stadiju prehladnega obolenja uporabimo Arsenicum album 6CH, če je kihanje in 

kašljanje pogostejše, izcedek pa je še vedno redek. Pes si v tej fazi drgne nos in okolico oči, še 

posebej, če je izcedek pekoč. Če poteka prehlad skupaj z visoko telesno temperaturo, mladič 

pa je slaboten, dobro učinkuje Gelsemium 6CH. 

Mladiči, ki prihajajo iz t.i. tovarn mladičev, iz množične reje torej, kjer živali ne zaščitijo pred 

nalezljivimi boleznimi, lahko pridejo v nov dom z okužbo s parvovirusom. Mladič je prizadet, 

neješč, bruha, ima diarejo, kjer je videti sledove krvi. Ob običajni veterinarski terapiji in 

nadomeščanju tekočine lahko mladičku ponudimo tudi homeopatsko podporo: Arsenicum 

album 30CH dvakrat dnevno, če mladič bruha in ima disko; Phosphorus 30CH dvakrat 

dnevno, če so v blatu sledovi krvi; China 30CH pa se uporabi, če je mladič tako zelo 

slaboten, da komaj dvigne glavo. 

Pri mladičih so zelo pogoste tudi prebavne težave. Pri tistih, ki še sesajo pri psici materi, je 

diareja lahko zelo hud zdravstveni problem, včasih celo usoden, zato naj takega mladiča 

obravnava veterinar. Če je mladič sicer ješč in je diareja milejše oblike, je zelo uspešen 

homeopatski pripravek Aethusa Cyanpium 6 CH. Mladič izloča redko zelenkasto blato z 

ostanki neprebavljenega mleka. 

Če imajo mladiči zaradi hitre rasti kosti težave, gre za vnetje pokostnice ali rahitis. Slednji je 

posledica pomanjkljive prehrane. Kosti so mehkejše, kot bi morale biti sicer, lahko se 

ukrivijo, okončine pa ob sklepih zatečejo. Poleg konvencionalnega zdravljenja homeopatski 

veterinarji priporočajo zelo učinkovito kombinacijo pripravkov: 

Calcarea carbonica 30 CH za debele, nedejavne mladiče; Calcarea phosphorica 30 CH za 

vzpodbujanje zdrave rasti kosti pri mladih psih; Acidum phosphoricum 30 CH za ojačitev 

kosti.  

Čeprav se na prvi pogled zdi, da imajo mladiči ogromno energije, se hitro lahko zgodi, da 

psička v dobi intenzivne rasti preobremenimo. Še posebej to velja za velike pasme. Mlade pse 

raziskovanje okolja neskončno zanima in pri tem nimajo nikakršne mere. Pretirane 

obremenitve se seveda lahko odražajo na kosteh in sklepih. Ena od resnih težav je kolčna 

displazija, o kateri smo v naši reviji že večkrat pisali. V primeru preobremenjenosti okostja, 

kar se odraža v utrujenosti in šepanju psa, lahko učinkovito pomaga Acidum phosphoricum 

30 CH. 

Običajno dobro hranjeni in oskrbovani mladiči nimajo resnih težav, vendar velja na koncu še 

nasvet: mladiča naj ob prihodu v novi dom vedno pregleda veterinar. 
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