
KANTAVAN JA IMETTÄVÄN NARTUN RUOKINTA
Laadukasta täysravintoa käytettäessä lisäravinteita ei tulisi käyttää tiineellä nartulla.

KIIMA
Nartun tiinehtymiseen vaikuttavat sen ja uroksen he-
delmällisyys sekä astutuksen oikea-aikaisuus/onnistu-
minen. Hyväkuntoisen, terveen nartun ruokavaliota ei 
tarvitse astutukseen tähtäävän kiiman aikana muut-
taa. Nartun ja uroksen hyvä yleiskunto ja ravitsemus-
tila ovat merkittäviä tekijöitä, joihin kannattaa satsata 
jo hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.

ASTUTUS
Astutuksen jälkeen nartun ruokavaliota ei ole tarvetta 
lähteä muuttamaan. Narttua ruokitaan samalla ruual-
la ja annoskoolla kuin ennen astutustakin. 

KANTOAJAN VRK 1-21
Tässä vaiheessa liikaruokkimalla voidaan vielä onnis-
tua lihottamaan narttua ja aikaansaada sitä kautta 
synnytysvaikeuksia. Oikein ruokitun nartun paino ei 
nouse ensimmäisen kolmen tiineysviikon aikana.

KANTOAJAN VRK 21-45
Kun tiineys on varmistunut aletaan nartun annosko-
koa suurentamaan. Edelleen pysytään samassa tutussa 
ja turvallisessa sekä hyvin nartulle sopivassa ruuassa. 
Annosta lisätään kuitenkin vähitellen 150% määrään 
alkuperäisestä ruokintamäärästä.

KANTOAJAN VRK 45-63
Narttu siirretään vähitellen sekoittamalla energiapitoi- 

sempaan ruokaan kuten Eukanuba Small Breed Puppy
(pienet ja keskikokoiset rodut) tai Eukanuba Working 
& Endurance (isojen rotujen nartut). 

Mikäli narttu ei suuren pentumäärän vuoksi pysty 
syömään lopputiineydestä suuria ruokamääriä jaetaan 
päivittäinen ateria useammalle ruokintakerralle tai an-
netaan nartun vapaasti syödä halutessaan, mutta mi-
tataan päiväannoksen kokoa. Mikäli narttu on haluton 
syömään voidaan käyttöön ottaa energiapitoinen val-
miste, jonka ruokintamäärät ovat pienemmät ja mais-
tuvuus kuivamuonaa parempi (esim. Eukanuba High 
Calorie-säilyke). Nartun ravitsemustilan säilyttäminen 
säännöllinen syömisen kautta on lopputiineydessä 
tärkeää, jotta sen yleiskunto pysyy yllä ja se jaksaa 
synnyttää ja maidontuotanto käynnistyy. 

SYNNYTYS
Synnytyksen jälkeen narttu voi paastota. Sen syömistä 
jälkeisistä se saa paljon energiaa ja niiden syöminen 
myös edistää supistuksia ja helpottaa loppujen pen-
tujen syntymää ja maidon erityksen käynnistymistä. 
Usein kuitenkin narttu saa runsaasta jälkeisten syön-
nistä ripulin. Antamalla nartulle synnytyksen jälkeen 
hyvin maistuvaa vatsan toimintaa tasapainottavaa 
ruokaa (esim. Eukanuba Intestinal tai Eukanuba Puppy 
Start) voidaan nartun toipumista ripulista nopeuttaa 
huomattavasti. Narttu tulisi myös saada normaalin 
syömisrutiiniin suhteellisen nopeasti synnytyksen jäl- 



keen, jottei maidontuotanto lakkaa ja pentuja jouduta 
lisäruokkimaan.

IMETYS
Imetyksen aikana nartulle syötetään energiapitoista 
ruokaa vähintään 150% annoksella normaalista, ison 
pentueen kohdalla jopa 300% annoskoolla. Suosit-
telemme Eukanuba Small Breed puppy tai Eukanuba 
Working Endurance. Nartun ruokamäärää aletaan las-
kemaan pentujen ollessa 6-viikkoisia tai emän alkaes-
sa itse vierottaa pentuja imetyksestä.

PENTUJEN KIINTEÄN RUUAN 
ALOITUS NOIN KOLMEN VIIKON IÄSSÄ
Pentujen kiinteään ruokaan totuttelussa on tärkeintä 
huolehtia siitä, ettei pentu saa vatsaoireita. Pyritään 
siis aloittamaan mahdollisimman paljon äidinmaidon 
kaltaisella ruokavaliolla, että vältetään suolistoshokki. 
Eukanuba Puppy Startissa on proteiini/rasvapitoisuus 
täsmälleen sama (KA) kuin äidinmaidossa. Pentujen 
vatsat saavat loivan laskeutumisen kiinteään ruokaan 
ja näin ollen vältetään penturipuli tai kivulias um- 
metus. Pentujen suolisto alkaa toimimaan optimaali-  

sella tavalla ja jatkossakin ruuan imeytyminen on huip-
puluokkaa. Lempeällä aloituksella kiinteään ruokaan 
minimoidaan myöhemmin ilmenevät ruuan imeyty-
mishäiriöistä johtuvat iho-ongelmat, vatsavaivat tai 
luuston ja nivelten kasvuhäiriöt. Totutteluruualla ope-
tellaan kiinteän ruuan syömiseen liottamalla nappulat 
velliksi, parin viikon totutteluvaiheen jälkeen (hyvissä 
ajoin ennen luovutusta) vaihdetaan pennut pikkuhiljaa 
sille penturuualle mitä niiden on tarkoitus kasvuaika 
omissa kodeissaan syödä.

TUOTTEET
• Eukanuba Small Breed Puppy,  pienten ja keskiko- 
  koisten rotujen narttujen kanto- ja imetysajan ruoka
• Eukanuba Working & Endurance, isojen rotujen  
  narttujen kanto- ja imetysajan ruoka 
• Eukanuba Puppy Start, pienten pentujen (2- 
  4vkoa) kiinteään ruokaan totuttelun erikoistuote 
• Eukanuba High Calorie,  tiivistetyssä muodossa  
  oleva energiasäilyke joka on erittäin maistuva
• Eukanuba Intestinal, vatsan toimintaa tasapainot- 
  tava säilyke ja kuivamuona
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