COM ALIMENTAR CORRECTAMENTUN CADELL
ACABAT DE NÉIXER
Immediatament després del part, la mare produeix un tipus especial
de llet anomenat CALOSTRE. Durant les primeres 24 hores després
del naixement, el calostre aporta immunoglobulines intactes, que
protegeixen els cadells de gos i de gat d’algunes malalties
infeccioses.
Normalment, les gates i les gosses donen als seus cadells: escalfor,
estímuls per defecar i orinar, immunitat passiva, nutrició, atenció
materna i seguretat. Si hem de tenir cura d’un animal orfe; ja sigui
com a conseqüència de la mort de la mare, la producció d’una
quantitat inadequada de llet o que aquesta sigui de mala qualitat, o
per problemes de no acceptació del cadell, caldrà atendre bé les
necessitats bàsiques de l’animal.
CAL MANTENIR BONES CONDICIONS AMBIENTALS:
Els animals orfes s’han de mantenir en un ambient net, calent i sense
corrents d’aire.
Temperatura adequada de l’habitació per a cadells de gos i de gat
orfes.
Edat (setmanes )
0–1
2–4
5–6
>6

Temperatura
29,5 – 32,2 ºC
26,7 – 29,5 ºC
21,1 – 23,9 ºC
21,1

Una humitat relativa d’aproximadament un 50% resulta eficaç per
prevenir la deshidratació i per mantenir la humitat en els conductes
nasals i el tracte respiratori dels cadells.

QUÈ CAL DONAR-LOS PER MENJAR ?
Actualment hi ha molts substituts comercials de la llet canina i felina.
Contràriament al que molta gent creu, la llet de vaca no és un aliment
equilibrat per a un cadell; té menys quantitat d’energia, greix, calci i
fòsfor que la llet de gossa o de gata. Per aquesta raó, els gossos
alimentats amb llet de vaca no modificada poden patir diarreas greus.
QUIN VOLUM DE LLET CAL DONAR A UN CADELL ORFE ?
Durant les dues primeres setmanes de vida, han de donar-se entre 13
i 17 ml per a cada 100grs. de pes al dia. Aquesta quantitat s’ha
d’incrementar a 20-22ml. per 100grs. de pes corporal durant la tercera
i quarta setmanes. Aquesta quantitat cal fraccionar-la en quatre o cinc
vegades al dia. Per exemple :
Edat

Volum
Dia

10 dies

Volum
a Pes
administrar
(per 100gr
per
corporal)
15ml/100gr 200gr

30ml

5

6ml

20 dies

20ml/100gr

60ml

5

12ml

300gr

/ Nº
Volum
Menjades al aliment
dia

Ha de preparar-se aliment fresc cada dia i escalfar-lo a 37,8ºC abans
de donar-lo.
Si alimentem amb biberó els cadells de gat i de gos, cal mantenir-los
en una posició vertical, amb el cap lleugerament inclinat, endavant i
amunt. El biberó ha d’aguantar-se de manera que el cadell no
ingereixi aire.
Després de cada menjada, i diverses vegades al dia, s’ha de fer un
lleuger massatge, amb un drap humit a l’àrea anal i genital del recent

nascut. Això simula les llepades de la mare i estimula la defecació i la
micció. La neteja i alimentació dels orfes ha de fer-se a intervals
regulars.
Cal pesar els cadells regularment: un cop al dia durant la primera
setmana, i després de dos a tres vegades a la setmana.
Podem començar a donar aliment semisòlid a partir de les tres o
quatre setmanes de vida. Es pot preparar una papilla amb llet per
cadell o aigua i aliment sec per a gossos.
A partir de les cinc o sis setmanes, els cadells ja poden consumir
aliment sec preparat per a gossos i gats joves (pinso).
PRODUCTES COMERCIALS
-

ESBILAC-1 llet en pols per a cadells des del naixement fins als
21dies.

-

ESBILAC-2-PAPILLA aliment complet per al deslletament de
cadells des de les tres setmanes als dos mesos d’edat.

