
  
Chihuahua õpetamine

Chihuahua õpetamine algab hetkest, mil kutsikas uude koju tuleb. Chihuahua kutsika kodune õpe 
on oluline, kuna see teeb Sinu elu lihtsamaks! Kui kutsikas taipab, et tema on peremees, mitte 
vastupidi, siis oled sa tõeliselt hädas. Sest kutsikas teeb siis mida ja millal iganes soovib. Sellises 
olukorras tulevad kasuks Chihuahua kutsika treeninguks antavad nõuanded. Need aitavad õpetada 
kutsikale kombekat käitumist ja asetavad Sind õigele positsioonile kutsika suhtes. Õige treenimine 
eeldab erilist kannatlikkust ja püsivust. Aga pea meeles: Sinu Chiu tahab olla SULLE meelejärgi. 
Aeg, mille hetkel investeerida Chihuahua treenimisse tasub ennast hiljem mitmekordselt ära.

Nõuanded Chihuahua kutsika koolitamiseks

Siin on mõned põhilised Chihuahua treenimise soovitused:

1. Kui sul on lapsed, seleta neile, kuidas kutsikaga ümber käia. Lapsed peavad teadma, et 
kutsikale tuleb läheneda aeglaselt, lastes kutsikal ennast nuusutada. Kui seda neile ei 
seletata siis võib kutsikas neid näksata ja selle tulemuseks võib olla omakorda pikaajaline 
koerte kartus. 

2. Anna oma kutsikale mänguasju närimiseks. Et hoida teda eemal jalatsitest või muudest 
isiklikest esemetest. Sellisel viisil õpib kutsikas, mis on tema ja mis mitte. See peaks aitama
sul säästa päris mitu kingapaari. 

3. Õpeta selgeks põhilised käsklused nagu “istu” ja “koht” kasutades maiuseid ja mahedat 
hääletooni kui kutsikas teeb mida palutud. 

Chihuahua kutsika harjutamine kaelarihmaga

Kui tundub, et su kutsikas kardab kaelarihma siis proovi kutsikaga mängida tema lemmikmänge. 
Ainukese vahega, et pane talle kaelarihm kaela. Võid panna ka kaelarihma mõneks ajaks tema 
toidukausi kõrvale. Siis kutsikas näeb, et kaelarihm pole midagi ohtlikku ning peagi hakkab 
kaelarihm talle meeldima.

Esimene jalutuskäik 

Ei lähe kaua aega, kui Sinu Chihuahua saab aru, et rihm tähendab jalutuskäiku õues. See aga 
tähendab, et tavaliselt muutub su koer siis väga ärevaks. Sellepärast pead sa hakkama rihmaga teda 
harjutama juba varakult. Võti eduka rihmatreeningu juures on järjepidevus ja praktika. Nagu ka 
kõige muuga, mida kutsikale õpetad, vajab kutsikas praktikat. See aga tähendab, et pead kõike 
tegema üha uuesti ja uuesti. Ja nii iga päev natukene.

Chihuahua õpetamise nõuanded hädal käimiseks

1. Õpeta selgeks teatud sõna: iga kord kui soovid, et Sinu Chihuahua pissiks või kakaks ürita 
korrutada ühte ja sama sõna. Võid kasutada mis iganes sõna sulle meeldib nagu “pissi”, 
“potile”jne. Iga kord samu sõnu korrates saab sellest järjekordne käsklus sinu kutsikale ja ta
suudab lõpuks oma häda teha just siis kui kuuleb vastavat käsklust. 

2. Vii kutsikas iga kord samasse kohta. Kui sul on olnud enne koeri või kui oled rääkinud 
teiste koeraomanikega siis tead, et kui koer läheb vaiba peale pissile siis pissib ta samasse 
kohta üha uuesti ja uuesti. Miks? Sest nad tunnevad ära oma lõhna ja see ütleb neile et tuleb
sinna tagasi minna. Teades seda, pead sa tegema kahte asja: viima oma koera õue hädale iga
kord ühte ja samasse kohta - Su koer tunneb seal oma lõhna ära ja teab, et peab oma häda 
sinna tegema. Teiseks, kui su kutsikas teeb oma häda tuppa kogemata, siis ole hoolas ning 



pese see koht korralikult puhtaks, et sinna ei jääks tema lõhna. 
3. Võid piirata alguses oma kutsika liikumisruumi öösiti. Tavaliselt kutsikas oma asemele 

häda ei tee, seega on hea ta sulgeda kas oma pessa või kasti, jätmaks pesa ümber 
minimaalselt ruumi rändamiseks. Pea meeles, et pead oma kutsika välja viima hommikul 
esimese asjana aga mitte hiljem kui kell 10. Su kutsikas ei pruugi hoida häda terve öö kuid 
ta õpib kiirelt et tohib häda teha vaid õue. 

4. Jälgi oma koera hoolega: Sa ei saa eeldada, et su koer läheb uksele koputama kui soovib 
õue pissile minna. Kui elad oma majas siis võiks olla koera uks, et ta saaks ise vajadusel 
sisse - välja käia. Kui aga sellist lahendust pole võimalik rakendada siis püüa jälgida, mida 
su kutsikas teeb enne kui pissile läheb. Siis tead, mis märgid viitavad sellele, et peab kutsika
õue viima. Sa võid samuti õpetada kutsikat ukse juures küsima. Aga see on aeganõudvam 
protsess. 

5. Vii kutsikas õue kohe peale uinakut või enne seda kui hakkad temaga mängima. Kutsikas 
tahab tavaliselt siis oma hädasid teha. 

6. Nagu ka lastega, ära anna talle paar tundi enne magamaminekut juua. See on hea võimalus 
hoiduda öisest pissimisest. Seda ei saa rakendada kui kodus on palav ja koeral võib tekkida 
vedeliku puudus. Kui nii, siis peab vesi olema koerale kättesaadav öö läbi. 

7. Kui su kutsikas teeb häda õigesse kohta, anna talle sellest rohke kiitusega märku. Kasuta 
rõõmsat hääletooni, siis saab kutsikas aru, et tegi õigesti ja soovib ka järgmisel korral teha 
õigesti. 

Närimine

Koerad närivad mitmel põhjusel.Kutsikad uudistavad ja proovivad kõike oma suuga. Kõik mis 
leitakse läheb kohe suhu. Kui hakkavad vahetuma hambad leevendab närimine ebamugavustunnet 
ja aitab selle aja üle elada. Täiskasvanud koerad närivad lõbu pärast, et peletada igavust ja sest see 
meeldib neile. Närimine on loomulik nähtus ning seda on oodata igalt koeralt. Sinu töö on õpetada 
koera närima vaid temale närimiseks mõeldud asju. Veendu, et esemed mida kasutad on koertele 
mõeldud. Veendu, et esemed mida annad oma kutsikale või koerale närida, on tugevad ja kergelt 
seeditavad. Vali oma Chihuahua kutsika jaoks sobiva suurusega mänguasjad. Osta erinevaid 
mänguasju ja vaheta neid iga paari päeva tagant, et kutsikal oleks pidevalt midagi uut millega 
mängida. Siis on su kutsikal pidevalt uusi mänguasju ning sina säästad end uute ostmisest et 
kutsikat lõbustada.

Kui peaksid märkama, et su kutsikas närib midagi keelatut, kasuta valju ja kindlat hääletooni. Ka 
siia peaksid koerale õpetama kindla käskluse: “EI TOHI”, “EI”. Peale käsklust tuleb keelatud asi 
tema käest ära võtta või ta selle juurest eemale tuua.  Peale seda võta kohe mõni tema mänguasi 
ning julgusta teda sellega mängima. Kui ta mängima hakkab, kiida teda rohkelt.

Pea meeles, sa pead kutsika teolt tabama, et keelamine ja õpetus oleksid efektiivsed. Hea oleks 
omada ka närimist peatavaid tooteid. On erinevaid spray tooteid, mis piserdades esemetele jätavad 
kutsika jaoks ebameeldiva lõhna ning takistavad tal neid esemeid närimast. Leia õige lõhnaga 
toode, mis su kutsikale kohe üldse ei meeldi ja piserda esemetele.

Õigete esemete närima õpetamine võib päästa elu. Kutsikad närivad kõike: elektrijuhtmeid, 
mürgipudeleid, taimi, esemeid mis võivad põhjustada sisemisi vigastusi jne. Nad peavad õppima 
mis on hea ja mis on halb. Kõige ohutum on ennetus. Kõik kahjulik kutsikale tuleks tema ulatusest 
ära võtta. Kontrolli, et lilled, mis kutsika närimisulatuses on,poleks mürgised. Palju parem on 
intsidenti ära hoida kui seda hiljem ravida. Kui sa arvad, et su kutsikas näris või neelas midagi mis 
võib talle viga teha siis võta koheselt ühendust oma loomaarstiga.

  


