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Plazenie

Dlhodobé odloženie

Cvik plazenie nacvičujem s mladým psom
nenásilne. Pri hre s motiváciou si ľahnem na
bok a psa povelom ľahni uložím k sebe.
Každý pes reaguje na nácvik plazenia inak,
preto skúšam tu najprijateľnejšiu metódu. U
mnohých psov stačí dať do dlane pravej
ruky väčší pamlsok, poťahovať ho pred
psom a ľavou rukou ho mierne fixovať s
povelom „plaz“. Najdôležitejšia je trpezlivosť a nenásilnosť a za každý malý posun
psa pochválime a odmeníme pamlskom. U
psa, ktorý je aportér, používame na poťahovanie loptičku, ale tak, aby ju pes nemohol
uchopiť. Odmena príde až po splnení cviku.
Pred nácvikom psa mierne unavím, ale len
do takej miery, aby to nebolo na úkor jeho
aktivity. Cvik plazenie je pre psa náročný,
preto ho cvičíme len krátko. Malé
prestávky s krátkym prebehnutím, a potom môžeme nácvik
zopakovať. Nesprávnym násilným postupom vypestujeme u
psa odpor, preto nesmieme
nácvik plazenia uponáhľať. Aj
v tomto prípade platí, že
„menej je niekedy viac“.

Tento cvik nacvičujem po ukončení cvikov
poslušnosti. V tejto fáze je dobré, ak je pes
unavený. Asi dva metre za miestom, kde
bude pes v odložení, zatlčiem kolík a psa
pripnem na dlhú šnúru (nepoužívam stopovaciu šnúru) a prevlečiem ju poza chrbát
psa za kolík, a tak šnúru uchopím do pravej
ruky. Psa uložím do polohy „ľahni“, potom
zadám povel „zostaň“ a postavím sa krok
pred psa. Ak sa pes snaží vstať alebo plaziť,
zatiahnem šnúrou tak, že protiťah ho vráti
do pôvodnej polohy. Aj v tomto prípade postupujem nenásilne, ale dôsledne. Vzdialenosť predlžujem len pomaly a snažím sa,
aby pes ležal v správnej polohe, neprevaľoval sa na bok resp. naťahoval zadné
končatiny. Dôležité je, aby bol pes pozorný,
jeho pozornosť upútavam motiváciou,
ktorou ho vždy pri príchode k nemu
odmením. Dávam dôraz na to, aby si
pes motiváciu
uchopil bez
zmeny
polohy.

Ľahostajnosť ku streľbe
Je dôležité oboznámiť mladého psa s
výstrelom, nesmie to byť z malej vzdialenosti, a na začiatku používame pištoľ ráže max.
6 mm. Pri hre s aportom vystrelí pomocník
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zo vzdialenosti minimálne 20 m v intervaloch 5-10 sekúnd. Hneď po výstrele nasleduje odmena v podobe uchopenia aportu.
Až keď je pes k výstrelu ľahostajný,
začneme s výstrelmi pri chôdzi, aj tu hneď
po výstrele nasleduje odmena. V prípade,
že pes zvládol aj túto fázu, začneme s
nácvikom ľahostajnosti k výstrelu v
dlhodobom odložení. Psovi dáme ľahnúť pri
nohe, pomocník vystrelí zo vzdialenosti asi
30 metrov, po výstrele nasleduje povel
„zostaň“ a ústna pochvala. Pomocník sa
posúva do vzdialenosti asi 20 metrov a párkrát vystrelí, opakujem povely a pochvaly.
Až vtedy, keď pes nereaguje na výstrel, sa
posúvam pred psa a postupujem ako pri
dlhodobom odložení. Pištoľ väčšej ráže ako
6mm začnem používať až vtedy, keď má
pes minimálne jeden rok.
❑

Delikátna chuť jeleňa

Prírodná chuť kuraťa

„Dary mora“

Marián Benko - výhradný dovozca krmív Fides a Euro-premium pre SR, zásielková a donášková služba:
www.euro-premium.sk, www.acana.sk, www.canutra.sk, www.orijen.sk,
mobil: 0905 133 168, 0903 768 625, tel./fax: 02 4445 3329.
Predajňa: Zátišie 10, 831 03 Bratislava 3, otvorené Pondelok - Piatok 1000 - 1700, Sobota 900 - 1300

