
VAJALIKUD PROTSEDUURID KOERA TERVISE HEAKS 
 
 
Ussirohud 

  
Esimese ussirohu saab kutsikas juba kasvataja juures ja sageli annab kasvataja ka teise portsu ise. 
Seda tuleks kasvatajalt küsida, mitu korda ta on kutsikale ussirohtu andnud. Kui kasvataja andis ühe 
korra, siis tuleks ise anda kohe kutsika koju toomise järel teist korda. Edaspidi antakse ussirohtu 
vastavalt vajadusele: vähemalt kaks korda aastas, soovitavalt 3-4 korda aastas.  
Kutsikad saavad solkmenakkuse tavaliselt juba emaihus, kuna solge on ainuke parasiit, mis kandub 
emaverega loodetele, hiljem lisandub muidugi ka välise nakkuse oht. Koeralt võivad ussid nakatuda 
ka inimestele. 
  
  

Vaktsineerimine 

  
Kutsikaid vaktsineeritakse reeglina kolm korda: esimese vaktsineerimise teeb kasvataja umbes 7-
nädalaselt, mõned päevad enne kutsikate uutesse kodudesse minekut. NB! Kasvatajalt, kes müüb 
vaktsineerimata kutsikaid, ei tohiks koera võtta, sest see näitab äärmist hoolimatust oma loomade 
tervise suhtes!  
Edasi soovitame uutel omanikel oma kutsikat vaktsineerida 3-kuuselt teist korda ja 4-kuuselt 
kolmandat korda. Ülejäänud elu jooksul vaktsineeritakse koeri kord aastas.  
Ühekordne vaktsineerimine ei anna piisavat immuunsust. Vaktsineeritakse koerte katku, 
parvoviirusinfektsiooni, nakkusliku hepatiidi ja marutaudi vastu. Saadaval on ka vaktsiinid, mis 
annavad kaitset leptospiroosi ja mõnede kennelköha tekitajate vastu. Vaktsineerimata kutsikaga pole 
soovitav koerarohketes ja ka rahvarohketes kohtades käia. Nakkus ei liigu mitte ainult koeralt koerale, 
vaid ka inimeste kaudu.  
NB! Koerte (ja ka kasside) vaktsineerimine marutaudi vastu on Eesti Vabariigis kohustuslik. 
   
   
Kirbud ja puugid 

  
Kirburohtu tuleb kasutada kevadest hilissügiseni, sest kirpe võivad koerad korjata kõikjalt ning neid 
võib omanik ka riiete ja jalatsitega koju tuua. Kirburohtu tohib anda alates 12. elunädalast. Kutsikaga 
tuleks hoiduda võõrastest ja hulkuvatest koertest eemale. 
Külmal aastaajal on kirpude saamine üsna vähetõenäoline. Mõnedel koertel võib esineda 
kirbuallergia, selline koer peaks olema kirburohustatud aastaringselt.  
Kui teie koer on siiski kirbud saanud, tuleks lisaks koerale kirburohu panemisele ka ruumid korralikult 
puhastada, eriti aga koera ase või muud tema lemmikkohad.  
Suvekuudel peaks kindlasti kasutama puugirohtu, eriti kui koer liigub piirkonnas, kus on rohkesti 
puuke. Levinumad müügil olevad puugitõrjerohud annavad reeglina kaitse kuuks ajaks. Saadaval on 
ka puukborrelioosi vastane vaktsiin, mis katseb Teie lemmikut selle raske haiguse eest. Rohkem on 
probleem puukborrelioosiga Euroopa lõunapoolsetes riikides. 
Kirpudelt võib koer saada ka paelussi ja puukidelt puukborrelioosi või – erlihhioosi. 
 
 
Söötmine 

  
Esimesel neljal elukuul peaksid kutsikad süüa saama 4-5 korda päevas. Täiskasvanud koerad söövad 
1-2 korda päevas. Kõige lihtsam on anda kvaliteetset kuivtoitu . Samas tuleks silmas pidada, et koer 
vajab ka toorest liha. Kodutoidu eelistamisel tuleks kindlasti juurde anda vitamiinide-mineraalide segu. 
Mida vaheldusrikkam on koera söök, seda tervem ta on. Samojeedi koerte puhul on oluline jälgida ka 
seda, et kuivtoit ei värviks koera karva punaseks, kuna osa kuivtoite sisaldavad pigmenditugevdajaid. 
Kutsikate puhul on väga oluline, et kondi andmisel oleks see piisavalt suur, et nad ei saaks seda alla 
neelata ning seda tuleks anda alati peale põhitoidu söömist. 
  
  
Hooldamine 

  
Koera hooldamisel tuleks kasutada vaid koertele mõeldud šampoone, silma- ja 



kõrvapuhastusvahendeid, hambapastasid jne. Samojeedi koerte puhul tuleks kasutada valgetele 
koertele mõelduid šampoone ja süvapuhastavaid šampoone. 
Koertel tuleb lõigata ka küüsi, selleks on müügil spetsiaalsed koerte küünetangid. Liiga pikaks 
kasvanud küüned takistavad koera liikumist. 
NB! Õige hooldusega on võimalik mitmeid terviseprobleeme ära hoida või õigeaegselt avastada. 
  
  
Kasvatus  
  
Ärge häbenege küsida nõu oma kutsika kasvatajalt või loomaarstilt, eriti kui see on teie esimene koer. 
Esimese poole aasta vältel tehtud vigu on raske hiljem parandada. Hea oleks valida juba enne kutsika 
võtmist sobiva asukohaga loomakliinik ja „oma“ loomaarst, kes teie koera tunneks. 
Koeraga ei pea olema kuri ega karm, vaid konkreetne. Kui kutsikas saab varakult ”piirid” selgeks, on 
tema rahul ja teie elu rahulikum. 
Teenistus- ja jahikoerad vajavad pidevat tegevust. Neid ei saa sundida vaikselt päevade viisi toas või 
aias konutama. 
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