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Minden kutyafajta, legyen kicsi vagy nagy,
rövid vagy hosszú szõrû, esetleg szálkás
vagy drótszõrû, igényli a rendszeres koz-
metikázást. A kutya szõrzetének ápolása
nem luxus, hanem minden gazda alapvetõ
feladata! Természetesen egy rövid szõrû
ebnél, mondjuk egy dobermannál ez sok-
kal ritkábban esedékes és jóval egyszerûbb

feladat, 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. 

Sorozatunkban nem részletekbe menõ
kutyakozmetikus-oktatást szeretnénk vé-
gezni; célunk az, hogy a gazdákat megis-
mertessük azokkal az alapvetõ folyama-
tokkal, melyeket a kutyakozmetikus ebü-
kön elvégez az esedékes látogatásokkor,
hogy semmilyen váratlan eseménnyel ne
kelljen szembesülniük. 

Elsõként egy speciális mûveletet, a trim-
melést mutatjuk be.
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A szálkás szõrû tacskók testét finom aljszõrzet borítja, amit
a fedõszõr merevebb szálai „védelmeznek”. Amikor ez a fel-
sõ szálkás szõrzet túl sûrû lesz és várható, hogy hullani kezd,
azaz megindul a vedlés, ki kell tépkedni az elhalt szõröket.
Ezt a mûveletet trimmelésnek nevezzük, ami egyál-
talán nem fáj a kutyának! A trimmelést
a kozmetikus általában kézzel, ritkább
esetben trimmelõkéssel végzi. Fontos, hogy
soha ne vágjuk a szõrt géppel, mert akkor az
elhalt szõröket nem tövestõl szedjük ki,
illetve a fedõszõr felpuhul, amitõl az eb meg-
jelenése típustalanná válhat.

Szálkás szõrû tacskók esetében a trimme-
lés szükség szerint, átlagosan évente kétszer
esedékes, de a köztes idõszakban a gazdának
idõnként át kell kefélnie az eb szõrzetét.

A trimmelés 

A kutya neve: Süti

Fajtája: szálkás szõrû tacskó

Gazdi: Gyurkó Róbert,

Kecskemét

Fotó: Fehér Kálmán

Átfésüljük a bundát, ezzel fellazítva az elhalt szõrök tövét,
hogy a szõrhagyma könnyen elengedje azokat.

A kozmetikusok a hüvelyk- és mutatóujjukra
gumiujjat húznak, így jobban tapad a szõr.
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Fürdetés. Trimmelõs kutyát nem szükséges fürdetni minden
kozmetikázás alkalmával.

Pofaigazítás: a szakállat szép, csinos fazonra kell igazítani.

A fület fültisztító folyadékkal átitatott
vattával tisztára kell törölni belül.

A felesleges fülszõrt a hallójáratokból kézzel
vagy speciális csipesszel kell kiszedni.

Karomvágás

Megérkezett a gazdi, aki másik tacskójukat is elhoz-
ta. Míg Süti szálkás szõrû, addig Dui sima szõrû
tacskó, õ csak fürdetést, karomvágást és fültisztí-
tást igényel, utána azonnal mehetnek haza!
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