Vahtikoirien kuningas rottweiler on vahva, kestävä, rauhallinen ja hiljainen, mutta sillä on voimakas luonne. Se kiintyy omistajaansa ja pysyy
hänelle uskollisena. Rottweileria on koulutettava huolellisesti jo pennusta
alkaen, jotta siitä tulee tottelevainen koira.
Voittamatonta lihaksikkuutta
Rottweiler on liikunnallinen ja sen lihaksisto on
vahva, joten se tarvitsee myös paljon valkuaisaineita. Rottweiler saattaa kuitenkin lihoa helpostikin, jos se ei saa tarpeeksi liikuntaa. Koiran ruokaannoksia on säännösteltävä, jotta se pysyy ihannepainossa.
Lihasten ja nivelten terveys
Rottweiler on aina innostunut ja kova liikkumaan, oli
se sitten työssä tai kävelylenkillä. Nivelet ovat siksi
suuressa rasituksessa, ja nivelrikko, kasvuhäiriöt tai
osteokondroosi ovat rodulle tyypillisiä vaivoja.
Sydämen toiminta ja ikääntyminen
Ikääntymisen vaikutusten ehkäisy on tärkeää etenkin suurikokoisille koirille jo varhaisesta iästä lähtien, sillä niiden
elinajanodote on pieniä koiria lyhyempi. Sen lisäksi on tärkeää, että rottweilerin sydän pysyy terveenä. Rottweilereilla
on alttius sydämen sivuääniin, joten jos koskaan epäilet
koirasi sydämen kuntoa, ota viipymättä yhteyttä eläinlääkäriin.

Royal Canin
Taattua laatua ja
turvallisuutta.
Royal Canin toimii ehdottoman tiukkojen
vaatimusten mukaisesti, jotta se pystyy
varmistamaan tuotannon korkean laadun ja
tuoteturvallisuuden. Tavarantoimittajat valitaan
ennen tuotantoa tiukan seulonnan perusteella.
Myös ihmisruuaksi kelpaavien raaka-aineiden,
etenkin lihan, laatua seurataan tarkasti.
Tuotannon aikana ja sen jälkeen käytetään
laadunvalvontajärjestelmää, joka ulottuu
tavaranhankinnasta pakkausvaiheeseen asti ja
jonka avulla kaikkien raaka-aineiden alkuperä
on mahdollista jäljittää.
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– Sopimuksetonta aineistoa – kaikki osittainen tai kokonaisvaltainen esittäminen, kääntäminen, soveltaminen tai uudelleentuotanto missä
tahansa muodossa tai missä tahansa maassa ilman etukäteen annettua valtuutusta johtaa oikeustoimiin rikkojaa vastaan.

Koira, jossa
on luontaista voimaa

Rottweilerille
kehitetty ravintoohjelma

Urhean ja hurmaavan
koiran historiaa
Rottweiler on vanhimpia koirarotuja. Sen saksalaiset juuret ulottuvat
aikaan, jolloin sitä käytettiin sekä paimentamiseen että vartioimiseen.
Rottweilerit vahtivat keskiajalla lammaslaumoja ja puolustivat nautakauppiaita ryöstäjiä vastaan Bade-Württembergin alueella Rottweilerin
kylässä.
Näitä voimakkaita ja kestäviä koiria on käytetty työntekoon 1900-luvulta
lähtien, ja niitä näkee niin poliisi- kuin pelastusasemillakin.

Tiesitkö?
Rottweiler on aktiivinen ja urheilullinen
koira, joka tarvitsee
paljon liikuntaa. Se on
myös itsenäinen koira,
joka ei pidä sisällä
olosta. Rottweiler
tarvitsee lämpöä ja
päivittäistä harjausta.
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Ravinto-ohjelma kaikkiin elämänvaiheisiin

Hidastaa
syömisnopeutta

Lihasten toiminta

Ainutlaatuinen koko (+3 cm),
muoto ja koostumus

Ruokaan on lisätty L-karnitiinia,
mutta siinä on myös tavallista
enemmän lihasten kasvamiseen
tarvittavia valkuaisaineita.

Nappulan muoto sopii erinomaisesti
rottweilerin rakenteellisiin
ominaisuuksiin.

Energiapitoinen nappula
Paljon kaloreita
sisältävä ruoka täyttää
rottweilerin energiantarpeen,
mutta ei kuormita vatsaa.

Sydämen toiminta

Nivelten suoja
Auttaa tukemaan liikunnallisen
koiran sydäntoimintoja, sillä EPAja DHA-rasvahapot sekä tauriini
parantavat sydämen supistumista.
L-karnitiini lisää energian välitystä
soluihin, ja C- ja E-vitamiinit ylläpitävät koiran elinvoimaisuutta.

Kondroitiinin ja glukosamiinin sekä
EPA- ja DHA-rasvahappojen tavallista
suuremmat pitoisuudet auttavat
ylläpitämään nivelten liikkuvuutta.

noudattaminen
Älä anna koirasi liikkua
runsaasti, jos se on
juuri syönyt.

Sopii suurille leuoille

Ohjeiden
noudattaminen
Pitäydy suositelluissa
päiväannoksissa.

Vähintään kaksi päivittäistä ateriaa
Ruoka pitäisi antaa ainakin kahdella eri ateriakerralla,
sillä se vähentää vatsavaivoja.

Junior
8-18 kuukauden
ikäisille
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Yli 1,5 vuoden ikäisille
Täysikasvuiset ja vanhat
koirat

Suositeltava päiväannos (g)

Nappula sopii rottweilerin leuoille ja
lisää ruuan pureksimista.
Ohjeiden

Puppy
2-8 kuukauden
ikäisille

Aikuisen koiran paino (kg)
42
46
50
52

Energiantarve

38

40

56

60

Vähäinen 1)

460

475

495

525

560

575

610

640

Normaali

505

525

540

580

615

635

670

705

Korkea 2)

550

570

590

630

670

690

730

765

Erittäin
korkea 3)

640

665

690

735

785

805

850

895

1) Vähän liikkuvalle, steriloidulle tai ylipainoiselle koiralle.
2) Kylmään ilmastoon, paljon liikkuvalle, laumassa elävälle tai laihalle koiralle.
3) Laumassa elävälle koiralle.

Raaka-aineet: Riisi, kasvivalkuaisuute*, kuivattu siipikarjanliha,
eläinrasva, maissi, kasviöljyt (soija, kopra), hydrolysoitu eläinvalkuainen, kivennäisaineet, kasvikuidut, juurikaskuitu, kalaöljy,
tomaatti (lykopeenin lähde), natriumpolyfosfaatti, kaliumsitraatti, hydrolysoitu hiivauute (mannaanioligosakkaridin
lähde), tauriini, L-lysiini, äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin
lähde), L-karnitiini, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien
lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti
(kondroitiinin lähde).
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.

Korkealaatuisia
valkuaisaineita
Turvallista
ruuansulatusta
Parempaa ulosteen
laatua

Ravintoaineanalyysi: valkuaisaineet 26 %, rasvat 20 %, raakakuidut 3 %, ravintokuidut
6,7 %, tärkkelys 31,8 %, omega-6 3,2 %, omega-3 0,9 %, EPA ja DHA 0,5 %. Kivennäis- ja hivenaineet: kalsium 1 %, fosfori 0,7 %, magnesium 0,07 %, natrium 0,3 %,
rauta 202 mg/kg, kupari 20 mg/kg, sinkki 216 mg/kg, seleeni 0,23 mg/kg. Vitamiinit:
A-vitamiini 27 000 KY/kg, D3-vitamiini 1 100 KY/kg, E-vitamiini 600 mg/kg, C-vitamiini
300 mg/kg. Muut ravintoaineet: kondroitiini ja glukosamiini 1 200 mg/kg, L-karnitiini
225 mg/kg. Energiasisältö: ME NRC 74 (Atwater) 4 260 kcal/kg ME NRC 85 (Atwater)
3 853 kcal/kg ME (mitattu) 4 110 kcal/kg.

