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Minden kutyafajta, legyen kicsi vagy
nagy, rövid vagy hosszú szõrû, esetleg
szálkás vagy drótszõrû, igényli a rend-
szeres kozmetikázást. A kutya szõrzeté-
nek ápolása nem luxus, hanem alapve-
tõ feladata minden gazdának! Termé-
szetesen egy rövid szõrû ebnél, mond-
juk egy dobermannál, ez sokkal ritkáb-

ban esedékes és jóval egyszerûbb fel-
adat, mint egy pompázatos szõrkoroná-
val rendelkezõ uszkárnál vagy pulinál. 

Mikor az ember végre kiválasztja azt
a fajtát, amellyel reményei szerint elkö-
vetkezõ éveit együtt kívánja leélni, sok
mindenre fel tud készülni szakkönyvek,
internetes böngészés segítségével. Ám
arra, hogy a kutyakozmetikában mi is
fog történni féltett kedvencével,

egyetlen könyv sem készít fel. Soroza-
tunkban nem részletekbe menõ kutya-
kozmetikus oktatást szeretnénk végez-
ni, célunk az, hogy a gazdákat megis-
mertessük azokkal az alapvetõ folyama-
tokkal, melyeket a kutyakozmetikus
ebükön elvégez az esedékes nyíráskor,
hogy semmilyen váratlan eseménnyel
ne kelljen szembesülniük látogatásuk
alkalmával.
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y o r k s h i r e  t e r r i e r

A gazda két szóban foglalta össze ebe
kinézetét: olyan, mint egy felborzolt
vécékefe.

Ha le is nyírjuk a szõrt, bontókefével
mindenképp át kell kefélni a kutyát, hogy
fellazítsuk a szõr tövénél esetlegesen
megbújó csomókat, és így szépen
kibonthatjuk azokat a részeket is, ahol
a szõr hosszabb marad.

A fül felsõ harmadáról kívül
és belül is lenyírjuk a szõrt,
elõször géppel, majd utána
ollóval igazítjuk szép, hegyes
V-alakúra.
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A yorkie szõrápolása bizony nem egyszerû feladat. A kiállítási
kutyák szõrét naponta fésülik, tekerik, speciális szerekkel ápol-
ják, hogy gyönyörû, földig omló szõrtakarójuk legyen. A házi
kedvencek gazdái számára több alternatíva is kínálkozik. Pró-
bálkozhatnak a napi fésüléssel, keféléssel, masnizással,
vagy dönthetnek a lenyírás mellett, mint
Cindy gazdája. Cindy szõre bizony nem jó
minõségû, túl puha, gyapjas, csomósodásra
hajlamos, nem igazi yorkie-szõr. A gazdi sokat
küzdött vele, ami egyiküknek sem volt jó, hi-
szen az ebnek fájt a csomók kibontása, a gazda
meg sajnálta kutyáját, így hát sokszor elmaradt
a fésülködés. Igazi kertben rohangáló yorkie-
ként idõnként érdekes növények jelentek meg a
kutya szõrében, mi is egy maréknyi királydinnyé-
tõl szabadítottuk meg. Nem tartott sokáig meg-
gyõzni a gazdát, sokkal boldogabbak lennének mind a ketten,
ha Cindy bundája divatos és praktikus rövid fazont kapna.

A kutya neve: Cindy

Fajtája: yorkshire terrier

Gazdi: Bartha Zsolt

Fotó: Ilovszky Kata
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A talppárnák közül
kinyírjuk a hosszú

szõrzetet, és
rövidre vágjuk

a karmokat.

A végbél tájékáról
lenyírjuk a hosszú
szõrzetet, hogy
az ürülék ne
ragadhasson bele.

A nyírógép fejét a gazda igényei szerinti
szõrhosszúságra állítva, a testen rövidre
nyírjuk a szõrzetet. Cindy megkönnyebbülten ment

a fürdõbe; a kimerült eb még kortyolt is
egyet a zuhanyból…

…de a szárításnak már nem örült annyira.

Cindy fáradt, de nagyon csinos! Praktikus
szõrbe „bújtatott” kutyaként várja a gazdit.

4

5

6

7

8

9

KKeeccsskkeemméétt,,  VVíízzöönnttõõ  uuttccaa  1100..  ((PPeettõõffiivváárrooss))  �� wwwwww..sszzeekkttooiikkuuttyyaasszzaalloonn..hhuu

IIlloovvsszzkkyy  KKaattaa
7700//2266--3377--339944

MMááttéénnéé  PPeerrjjééssii  EEddiitt
3300//3399--2299--333333

Nyitva: hétfõ–péntek: 9–17, vagy igény szerint hétvégén is.


