
SPECIFICTM CPD-M PUPPY MEDIUM BREED 

(10-25 kg телесна маса при възрастен индивид от породата) 

 

Препоръчва се за: 
 Периода на растеж при кученца от средни породи 

 Периоди на бременност и кърмене при всички породи 

 Анорексия 

 Период на възстановяване 

Свойства и обосновка на състава: 
 Повишените нива на енергия, протеини, витамини и минерали отговарят на изискванията за отглеждане на малки кученца от 

средни породи и подпомагат нормалното развитие на скелета. 

 DHA е омега-3 мастна киселина, която подпомага развитието на мозъка и зрението. 

 EPA и DHA са омега-3 мастни киселини с благоприятен ефект върху развитието на здрави стави, кожа и козина. 
 Кашата от цвекло е източник на ферментиращи влакна за подпомагане на полезната микрофлора и чревното здраве. 

 Псилиевата люспа е гелообразуващо разтворимо влакно, което абсорбира няколко пъти теглото си в течност и е известно с 

благотворния си ефект върху регулирането на дейността на стомашно-чревния тракт. 

Допълнителна информация: 
 Тази диета е много подходяща за кученца от средни породи. SPECIFICTM CPD-M Puppy Medium Breed е много подходяща диета 

от отбиването (5-6 седмици), докато кученцата не достигнат 80% от телесната маса на възрастен индивид от породата. От този 

момент кученцето може постепенно да бъде хранено с CXD-M Adult Medium Breed/CXW Adult All Breeds. 

 В периодите на бременност и кърмене, изискванията към енергията и хранителните вещества при кучките се увеличават. 

Следователно, CPD-M Puppy Medium Breed е подходяща диета за бременни и кърмещи кучки от всички породи. 
 Важно е да наблюдавате внимателно растежа на кученцето, за да избегнете прехранването. 

 Потребността от енергия и хранителни вещества може да се увеличи по време на възстановяване от операция, травма и 

анорексия. CPD-M Puppy Medium Breed подходяща като диета през тези периоди на висока енергийна нужда. 

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1616  

Суров протеин g 25.6 15.8 

Сурови мазнини g 14.3 8.9 

Въгрехидрати g (NFE) 43.7 27.0 

Сурови влакнини g  1.8 1.1 

Калций g 0.97 0.60 

Фосфор g 0.87 0.54 

Натрий g 0.26 0.16 

Омега-3 мастни киселини g 0.63 0.39 

EPA g 0.18 0.11 

DHA g 0.20 0.13 

Съотношение n-3:n-6 1:3 1:3 

Вода g 8.5  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 
Съдържание: 

Пшеница, рибено брашно, царевичен протеин, свинска мазнина, минерали, хидролизат на животински протеин, цвеклова каша, витамини и 

микроелементи (включително хелатни микроелементи), рибено масло, яйчен прах, лизин, псилиева люспа, метионин, треонин, триптофан, 

екстракт от розмарин. С естествени антиоксиданти (токофероли и витамин С). Не съдържа добавени изкуствени оцветители или 
ароматизатори. 

Ръководство за хранене в g/24 часа: 

Пример: Порода с очаквана телесна маса на възрастен индивид от 20 kg. Ако кученцето тежи 6 kg (и следователно не е достигнало 

половината от телесната маса на възрастен индивид от породата), дневната потребност ще бъде приблизително 235 g SPECIFICTM CPD-M 
Puppy Medium Breed. Когато тежи 12 kg (51-100% от телесната маса на възрастния индивид от породата), кученцето изисква 

приблизително 300 g на ден. 

Ръководство за хранене на подрастващи и възрастни кучета в g/24 часа: 

Телесна маса 0-50%* 51-100%* Възрастен индивид 

kg g g g 

2 105 80 50 

2.5 125 90 60 

3 140 105 70 

4 175 130 85 

5 205 155 105 

6 235 180 120 

8 295 220 145 

10 350 260 175 

12 400 300 200 

14 450 335 225 

18 540 405 270 

22 630 470 315 

25 690 520 345 

* % от телесната маса на възрастен индивид от породата 

В периода на кърмене, енергийната потребност зависи от броя на кученцата. За 2, 4 и 8 кученца увеличението на енергийната нужда е 1.5, 2 
и 3 пъти по-голямо от нормалното възрастно куче. Ежедневното индивидуално изискване може да варира в зависимост от фактори като 

порода, околна среда, сезон, активност и т.н. Ето защо е препоръчително да продължите да наблюдавате състоянието и телесната маса, като 

съответно коригирате количеството, с което животните се хранят. 

Ръководство за хранене на бременни и кърмещи кучки от дребни породи (>10 kg телесна маса при възрастен индивид от 

породата) в g/24 часа: 

Телесна маса Първите 2/3 от 

бременността 

Последната 1/3 от 

бременността 

Кърмене на 2 

кученца 

Кърмене на 4 

кученца 

Кърмене на 8 

кученца 

kg g g g g g 

10 190 260 260 350 520 

12 220 300 300 400 600 

14 245 335 335 450 670 

18 295 405 405 540 810 

22 345 470 470 630 945 

25 380 520 520 690 1040 

30 435 595 595 795 1190 

35 490 670 670 890 1335 

40 540 740 740 985 1475 

45 590 805 805 1075 1610 

50 640 870 870 1165 1745 

60 735 1000 1000 1335 2000 

70 825 1125 1125 1495 2245 

80 910 1240 1240 1655 2480 
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