Šnavcer, ne glede na velikost in bravo, je pes, ki zahteva redno in pravilno nego. Če imate šnavcerja ali
šele razmišljate, da bi ga imeli, je prav, da to veste. Šnavcer ima zanj unikaten in odličen kožuh, ki ga
ščiti pred mrazom in pred vročino. Dobra dlaka je pomembna za zdravje psa! Dobra, zdrava dlaka je
prvi pokazatelj zdravja psa!
Zaradi vsega navedenega je treba vzeti v zakup, da šnavcer, ko govorimo o »vzdrževanju«, nikakor ni
poceni pes. Zelo redki so psi, ki imajo takšno dlako, da občasno (redko) trimanje zadošča, ker imajo
zelo malo podlanke (kar tudi ni dobro). Praviloma je treba za dlako poskrbeti s trimanjem ali stripanjem
ter odstranjevanjem podlanke vsaj enkrat na mesec in pol ali dva meseca, temeljito pa ga je treba
razčesati najmanj enkrat tedensko, še bolje pa dnevno. Najbolje in za psa najbolj naravno pa je vse to
opraviti vsak teden.
Samo dve poti sta: da se lastnik sam nauči redno in disciplinirano skrbeti za dlako ali da poišče dobrega
pasjega frizerja in ta uredi psa na vsaj 6 tednov ali največ 2 meseca (redno!).

Nedopustno je, da še vedno vidimo pse, ki imajo slabo dlako zaradi napačne skrbi zanjo in s tem
izgubljajo ne le na tipični šnavcerski lepoti, temveč predvsem izgublja pomembno zaščito šnavcerjeva
koža kot njegov največji organ. Še bolj nedopustno pa je, da naletimo na posamezne pse, ki tedne niso
bili razčesani in zaradi zavozlane dlake trpijo celo fizične bolečine ter imajo lahko težave pri opravljanju
osnovnih fizioloških potreb in pri hoji. Neredno vzdrževanje dlake (tudi krempljev) torej lahko kaj hitro
privede do stanja, ki ga je mogoče opisati z besedo »zloraba«. In ta je po zakonu kazniva.
Člani KLŠPS smo zavezani k morali in etiki pri lastništvu psa in si zato zelo prizadevamo, da se zgoraj
opisani primeri nebi nikoli zgodili.
Vse najpomembnejše o negi si lahko preberete na http://www.klsps.si/zdravje-nega/

