
Kui palju kutsika eest? 

 

Las ma ütlen teile paar sõna, jah, sina, inimene, kes 

kirjutab meili, et lihtsalt hinda küsida. Inimene, kes 

helistab ja pärast hinda kuulnud, teatab üllatuslikult: 

“Ma võin odavama kutsika mujalt osta”. Pöördun ka 

teie poole; inimene, kes paberitest ei hooli, sest ma 

tahan “lihtsalt lemmiklooma”. 

 

Ükski koer pole lihtsalt lemmikloom. 

 

Iga tõupuhaste kutsikate / koerte taga on kasvataja. 

Kasutan lemmikloomavabriku kasvataja eristamiseks 

suuri tähti. Hea mainega tõuaretaja ei areta koeri ilma 

paberiteta - selleks et kaitsta tõu terviklikkust. 

Registreerimine (paberid) on sugupuu dokumendid, 

mis dokumenteerivad vereliini ja võimaldavad uurida 

kõiki võimalikke terviseprobleeme, mis liinis 

esinevad. Kui ütlete kasvatajale, et te ei hooli 

paberitest, siis tegelikult ütlete, on see, et te ei hooli 

kutsika tervisest, vaid soovite kõige odavamat, mida 

võite leida! Kui otsustate osta kutsika hea mainega ja 

kvaliteetselt kasvatajalt, vastutab see kasvataja iga 

kutsika tervise eest; nii koerad, kui ka iga kutsikas, 

kelle nad on kogu oma elu jooksul müünud. See 



kasvataja jätab puhkuse vahele, veedab tihti unetuid 

öid ja suurem osa oma isiklikust majaruumist on 

muudetud koerte jaoks mõeldud ruumiks. Tõeliselt 

kirglik kasvataja kes armastab seda, mida ta aretab, 

paneb sellesse kogu oma südame ja hinge. Mitte 

ainult müügil olevatel kutsikatele, vaid ka igale 

kliendile kuulub tükk südamest ja kes on nüüd nende 

laiendatud pere liige. Kasvatajad tunnevad huvi ka 

pärast kodust lahkumist oma kasvandike pärast. 

 

Kasvataja käed on tööd täis. Sest see on elu mõte ... 

Sünnituse ja surma keskel on elu. Ratas, mis 

muudkui pöörleb. Kasvataja teeb teste, ultrahelisid, 

röntgenpilte, analüüse, hädaolukorral keisrilõikeid, 

vaktsineerimisi, ussitõrjet, registreerib pesakondi, 

mikrokiibib oma kutsikad ja laseb neid spetsialistil 

hinnata. 

 

Viimaseks, kuid sugugi mitte vähem, valib kasvataja 

perekonna, kellel on õnne, sest tal on vaid üks 

kutsikas. Jah, sa lugesid seda õigust. Tõeline 

kasvataja valib, kellele nad müüvad, kuna nad ei 

teeni müügist raha. Kasvataja tehtud investeeringut ei 

korva ükski kompensatsioon, nii et nad peavad olema 

kindlad, et see sobib. Mitu korda öeldes rohkem ei, 



siis jah ... Heal aretajal on erinevad kriteeriumid 

neile, kes soovivad oma vereliini jätkata, miks? Kuna 

aretust ei pea kunagi kergekäeliselt võtma, on see 

elustiili valik, mis on ette nähtud AINULT vähestele 

pühendunud inimestele, kes on valmis ohverdama. 

Kuna koer pole kunagi lihtsalt lemmikloom, on see 

kasvataja pärand, väikese poisi parim sõber, väikeste 

tüdrukute kaitsja, eakate teraapia, pereliige, kellegi 

kogu maailm !!! 
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