5. ENSENYAR A ON DEFECAR I ORINAR
EL COMPORTAMENT D’ELIMINACIÓ:
• Els gossos prefereixen llocs concrets a on eliminar, aquests són:
- Llocs amb olor a anteriors defecacions, mai en llocs de menjar o dormir.
- La terra els agrada més que les rajoles de dins de casa.
•

Els moments en que ells eliminen son:
- Normalment en estones similars del dia.
- Quan canvien d’activitat.

•

Pot ser que en tinguin ganes quan:
- De sobte deixen de realitzar l’activitat que estaven duent a terme.
- Comencen a olorar insistentment el terra.
- Comencen a caminar en cercles sobre si mateixos.

Objectiu :
Com que els cadells encara no controlen els seus esfínters, el que ens hem de
proposar en principi es FER COINCIDIR EL MOMENT QUE EL CADELL TE GANES
D’ELIMINAR, AMB EL LLOC ADEQUAT PER FER-HO.
Com mes vegades elimini en un lloc inadequat més lent serà l’aprenentatge, en
canvi, com més vegades aconseguim que ho faci en el lloc correcte, aquest es
convertirà més ràpidament en el seu lloc preferit. Ja serà més endavant i poc a
poc quan ell mateix comenci a aguantar-se per poder eliminar en el seu lloc
preferit, que, si ho hem fet bé, serà el que nosaltres haguem escollit.
Com ho hem de fer:
1.

Fixar-nos quan el nostre cadell te ganes d’eliminar: 15 min a 3 hores després
d’haver menjat i en canvis d’activitat. Fixar-nos quin comportament te
abans d’eliminar.

2. Així doncs, treure’l a fora després de tornar a casa, després de menjar,
després de despertar-se, i quan el veiem inquiet fent cercles en llocs on
defeca.
3. Hem d’esperar a fora fins que hagi eliminat. Després podem premiar-lo amb
un molt bé i jugant amb ell.
4. Quan el trobem començant l’acte, li hem d’estroncar amb una picada de
mans i dur-lo al lloc adequat, esperar fins que defequi i premiar-lo.
5. Creació d’uns horaris de menjar i passeig estables.
6. Tenir sempre el nostre company ben desparasitat.
7. Si ha d’estar molt de temps sense poder ser supervisat, serà inevitable que
elimini dintre, per tant el podem tancar en un espai reduït i cobert de paper
de diari, de manera que prefereixi aquesta superfície a les rajoles del terra.

Per eliminacions nocturnes es pot proposar un espai de control (transportin
amb lloc per dormir) i treure l’aigua una hora abans d’anar a dormir.
8. Hem de netejar els llocs a on se li ha escapat i no son el lloc adequat amb
detergents enzimàtics.
Que no hem de fer:
• Castigar-lo després de l’acte, no serveix de res si no és “in fraganti”.
•

Entrar-lo a casa abans de que hagi eliminat (ensenyaríem a eliminar dins
de casa).
Netejar els accidents amb detergents amb base d’amoníac. (s’han de netejar
amb detergents a base d’oxigen actiu, l’amoníac pot provocar la repetició de
l’acte al mateix lloc)

