
Irány a természet!
4 SZABADTÉRI 
JÁTÉK TIPP
kezdő kutya gazdiknak, 
hogy még jobb legyen 
a közösen töltött idő. 

Szeretettel a 
Kulcs Patikáktól!



A tavaszi és a kora nyári hónapok közeledtével végre lehetőségük van a  
kutyás gazdiknak kivonulni a természetbe, és jókat sétálni kedvencükkel.
De mit is lehet még csinálni a szabadban egy kutyával? Ezzel kapcsolatban 
ad nekünk tippeket Farkas Szilvia szarvasgombász és kutyatréner.

Farkas Szilvia
szarvasgombász és kutyatréner

Hogyan is kezdte Szilvi a kutyákkal való  
munkát, röviden mesélt róla: 

“Kijelenthetem, hogy engem a kutyák vittek be az 
erdőbe! Kézműves tevékenységem mellé keres-
tem olyan kikapcsolódási lehetőséget, amit az er-
dőben a kutyáimmal tudok végezni. Így találtam 
rá a szarvasgombászatra. Idén a kilencedik sze-
zont kezdem mint szarvasgombász, és emellett öt 
éve képezek kutyákat is.
Eleinte a saját kutyusaimmal foglalkoztam inten-
zíven, majd szépen lassan jöttek az ismerősök, kollégák, hogy az ő kutyájukat is ké-
pezzem.

Mivel gyerekkorom óta foglalkozom állatokkal - különös szeretettel kutyákkal – ha-
mar kiderült, hogy nagyon eredményesek az általam vezetett képzések. Ezen a si-
keren felbuzdulva elkezdtem kidolgozni egy módszert kifejezetten szarvasgombász 
kutyák számára.” 

Szilvi képzéséről itt olvashatsz bővebben: 
www.szarvasgombaszkutya.hu/#trening

Szilvi szerint az alábbi 4 pont valamelyike közül választva mindenkinek 
élmény lehet a szabadban töltött idő.



Adja magát, hogy kutyánkkal nagyot sétálunk, kirándulunk. Bár nem tűnik bonyolultnak ez 
a tevékenység, mégis vannak szabályok, amikkel minden kutyatartónak tisztában kell lennie 
akár erdőben, akár mezőn sétál kedvencével.

Hogyan mozogjunk erdőben, mezőn a kutyával?

Az első és legfontosabb dolog, hogy a kutyánk minden esetben engedelmes, ránk figyelő, és 
nekünk megfelelni akaró és minket tisztelő legyen. Enélkül nem tudjuk a váratlan helyzete-
ket megfelelően kezelni.

Hogyan érjük el, hogy kutyánk engedelmes, minden körülmények között ránk figyelő 
legyen? 

Ma Magyarországon többféle képzés közül választhatunk, ezek közül az egyik legnép-
szerűbb az ún. engedelmes képzés, melyet a retrieverek számára fejlesztettek ki. En-
nek a módszernek a lényege, hogy a kutya önfegyelmét pozitív megerősítéssel alakítjuk, erő-
sítjük. A cél, hogy az állat mellett mi magunk vezetővé váljunk, ami elengedhetetlen feltétele 
a mindkettőnk számára elégedettséget, örömöt nyújtó közös sétának.

Amennyiben nem vagyunk még 
biztosak abban, hogy kutyusunk 
minden esetben biztonsággal 
sétáltatható szabadon, akkor egy 
10-15 méteres pórázzal sétáljunk 
ezeken a helyeken! Szerezzünk be 
sétáltató pórázt!

Tipp

1. tipp
Közös séta, kirándulás



Akármilyen egyszerűnek tűnik, mégis fejtörést okozhat, hogy milyen játékot játsszunk kis 
kedvencünkkel. Nyugodtan elengedhetjük a fantáziánkat, hiszen nem csupán a labda eldo-
básából állhat a közös játék, sokkal, de sokkal többféle lehetőségünk van.

A kutyáknak a játék sokkal több mint örömforrás ilyenkor, a közös játék során alakul ki 
a kutyus felelősségtudata, ragaszkodása gazdájához miközben dolgoztatva van.

Ha ki tudtok a szabadba menni, vigyetek magatokkal frizbit, kisebb-nagyobb méretű labdát, 
és mozgassátok meg magatokat is és a kutyát is.

De nagyon jó játék, amikor a kutya legkifinomultabb érzékszervét használjuk, azaz szimat-
munkát végzünk velük. Ehhez nem kell más, csak vigyünk magunkkal jutalomfalatot és ku-
tyusunk kedvenc plüssét vagy bármilyen szőrös játékát. A szabadba érve, a kutyusnak meg-
mutatjuk, hogy miről is van szó, majd azt rejtsük el, és indulhat is a játék, a keresgélés, a 
szimatolás. 

A négylábú kedvencek nagyon szeretnek szimatolni, keresni, és ha jutalomfalattal hálál-
juk meg a sikeres kincsvadászatot, akkor még pozitív megerősítést is kap a kutya, amely 
tovább növeli önbizalmát és hűségét. 

2. tipp
Játék, sok-sok játék a kutyával és szimatmunka!

Idén már több mint 80 Kulcs Patikában találsz vényköteles és szabadon választható termékeket kisked-
venceid számára. Széles választékkal várjuk a gazdikat, bármilyen állategészségügyi problémáról is le-
gyen szó: állatgyógyszereket, kisállatok számára fejlesztett gyógyhatású és kényeztető készítményeket is 
tartunk, ezenkívül gyógyszerészeink szakértő segítséget is nyújtanak, ha kérdéseid vannak.

Keresd állati patikáinkat a patikakeresőnkben, nyomd meg a tappancs ikont, hogy szűrj a listában!

Tipp

Keresd a tappancs jellel megjelölt 
Kulcs Patikákat országszerte!  

https://kulcspatikak.hu/patikakereso


Igazán egyedülálló tevékenység kutyusunkkal a szarvasbombászat. Szarvasgombászat so-
rán a kutyák természetes vadász ösztöneit alakítjuk, formáljuk miközben különleges kapcso-
lat alakul ki gazdi és kutyája között!

A szarvasgombászatot megtanulni szinte bármilyen kutyával el lehet kezdeni, hiszen mint 
mindig minden, a gazdin múlik ez is. Farkas Szilvi azt mondja, hogy ő mindig a kutya gazdá-
ján teszteli, hogy alkalmas-e a kutya a szarvasgombászatra.

„Nincs olyan kutya, amelyik ne tudná az orrát, a szimatát használni, és ne lenne képes a szar-
vasgombászatra.”

Szuper közös időtöltés, mely során kutyánk megtanít minket visszatalálni a természethez, 
megismerni, megtanulni az erdőt, a fákat, a növényeket, a lakóit. Hallgatni a madarakat, a 
csendet, az állatok neszezését a mai világban kivételesen fontos élmény.

A szarvasgomba a kutyáknak nem táplálék, számára ez egy munka, melyet örömből, a gaz-
diért tesz, így ha megvan a közös hang a kutyusunkkal, akkor nagyon gyorsan jön a siker, és 
kedvencünk igazi szarvasgombász lehet. 

3. tipp
Szarvasgombászat

Ha szeretnéd kutyáddal te is kipróbálni, Szilvinél megteheted:  
www.szarvasgombaszkutya.hu/termek/szarvasgombaszat-trening-es-kepzes/

Tipp



4. tipp
Kutyás sportok

Nagyon izgalmas és érdekes sportok érhetőek el ma már kutyáknak.

A legérdekesebbek egyike például az ún. Flyball, mely nem más, mint egy teniszlabda kilövő 
szerkezet. A sportban részt vevő kutyáknak 15-16 méter (51 láb) hosszú pályán egymást 
váltva kell leküzdeniük a 4 ugró akadályt, majd meg kell szerezniük a labdát a flyball gépből.  
A labdát ezek után vissza kell vinni a kiinduló pontra, az előzőleg teljesített négy akadályon 
át. A kutyáknak hiba nélkül és a lehető leggyorsabban kell a feladatot teljesíteniük.

Egy másik nagyon érdekes sport, melyet itthon egyre többen űznek, ez a mantrailing vagy 
személykeresés. Alapja az eltűnt, vagy szökött személyek kutyákkal való kerestetése. 
“A mantrailing arra a tényre alapoz, hogy minden ember egyedi kipárolgással bír a teste 
teljes felületén, így a nyomok nemcsak a földön, hanem a levegőben is megmaradnak. 
Míg a klasszikus nyomkövetésben a kutya mélyen tartott orral, a talaj mentén dolgozik, és 
feladata, hogy figyelmesen, a nyomvonalhoz ragaszkodva, az esetleges elhagyott tárgyakat 
jelezve kövessen, addig a mantrailingben magasra tartott orral, légszimattal, a légmozgás 
miatt akár a keresett személy haladási útvonalától több méterre eltérve követik a nyomot, 
gyorsabban, nagyobb területet átvizsgálva.”  
(forrás: www.kutyaegeszseg.hu/mantrailing-szemelykereses/)

A nagyon elszántak pedig kipróbálhatják a kutyás súlyhúzást is. A kutyás súlyhúzás sportja 
a régi időkre nyúlik vissza. Az aktívan szánt húzó kutyákat, amikor éppen nem volt feladat és 
pihenő idejüket töltötték, a gazdáig összemérték erejüket úgy, hogy a szánra jó nagy súlyo-
kat raktak. Ez az unaloműzés ma már aktív sporttá nőtte ki magát az egész világon.

Bármelyik sportot próbáljuk ki, fontos, hogy kutyánk enge-
delmes legyen, azaz figyeljen ránk, fogadjon szót és behívha-
tó legyen. Az engedelmes képzést Farkas Szilvi szarvasgom-
bász és kutyatrénernél is elvégezhető:  
www.szarvasgombaszkutya.hu/termek/engedelmes- 
trening-es-kepzes/ 

Ami még az engedelmességnél is fontosabb, hogy kutyánk 
egészségére mindenek felett figyeljünk, a fajtájának, súlyának, 
korának megfelelő vitaminokat, tápanyagokat adjuk meg neki. 
Ebben segítséget nyújtanak állati patikáink,  
melyekre szűrni a lenti ikonra kattintva tudsz:

Tipp

https://kulcspatikak.hu/patikakereso


MEGVÉD
A SZÍVFÉRGESSÉGET IS TERJESZTŐ SZÚNYOGOKTÓL

1 DOBOZ 3 PIPETTÁT
 TARTALMAZ, AMI 

3 HÓNAPRA ELEGENDŐ.

ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK FORGALMAZÁSÁRA JOGOSULTAK FORGALMAZHATJÁK!

Frontline® Tri-Act rácsepegtető oldat 2-5 kg-os// 5-10 kg-os// 10-20 kg-os// 20-40 kg-os// 40-60 kg-os kutyáknak; Hatóanyag(ok): Fipronil: 33,8 mg//67,6 mg// 135,2 mg// 270,4 mg// 405,6 mg, 
Permetrin: 252,4 mg // 504,8 mg// 1009,6 mg// 2019,2 mg// 3028,8 mg; A tájékoztatás nem teljes körű. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kér-
dezze a Boehringer Ingelheim képviseletét: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG Magyarországi Fióktelepe, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., Tel.: 06 1 299-8900  
• Fax: 06 1 299-8901, ah.hu@boehringer-ingelheim.com. Reklámanyag lezárási dátuma: RCV-CAN-0068-2022
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Az akcióban szereplő termékek eredeti ára patikánként eltérő lehet.

ÁLLATGYÓGYÁSZATI TERMÉK
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Akciós termékek és partneri ajánlat
a Kulcs Patikák újságban

KULCS KÁRTYA TULAJDONOSOKNAK EGÉSZ OKTÓBERBEN 20 % KEDVEZMÉNY 
AZ NRDOGS.HU WEBSHOPON 

BÁRMILYEN KUTYAFEKHELYRE VAGY KUTYÁS KIEGÉSZÍTŐRE.
A kedvezményt kizárólag teljes árú termékek esetén használható fel. A kiszállítás pedig 20.000 ft vásárlás felett ingyenes.

KULCS KÁRTYA TULAJDONOSOKNAK EGÉSZ MÁJUSBAN

20 % KEDVEZMÉNY 
AZ NRDOGS.HU WEBSHOPON 

BÁRMILYEN KUTYAFEKHELYRE VAGY KUTYÁS KIEGÉSZÍTŐRE.
A kedvezményt kizárólag teljes árú termékek esetén használható fel.

Részletek és kuponkód a kedvezményes vásárláshoz: www.kulcspatikak.hu/kulcskartya  
oldalon Kulcs Kártyaszámmal bejelentkezve! Az akció érvényessége: 2022. május 1-31.

Májusi kiemelt partneri ajánlatunk
Használd a mynrdogs20 kuponkódot!




