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Năm Tuất nói chuyện Chó 
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Chúc các bạn một năm Mậu Tuất An Khang và vui manh . 
 
Làm sao nuôi chó khôn ngoan và vân lời ? Chuyện dể thôi. Vào internet tìm mục : « Chien ». Trong 
nầy có đủ thứ giống chó, từ nhỏ đên to lớn . 
 
Tôi mê chó berger allemand và đả có nhiều con từ 1950. Trong SCBA, các bạn có thể tìm mọi màu 
sắt .Từ vàng, nâu, trắng đến đen thui. Chó của tôi vàng nâu với lông ngắng. Société Canine Berger 
Allemand (SCBA) sẻ cho các bạn tất cả các nơi hay nông trại chuyên nuôi và sản xuất về giống chó 
nầy. Tư nhân cũng có bán chó con nhưng khó kiểm soát giá trị. Không nên mua chó hạ cấp vì mình 
sẻ sống với nó hơn 15 năm …Khi đi mua chó con nên có người trong nghề đi theo để giúp mọi thứ khi 
cần. Giá chó đực cao hơn chó cái ! Khi muốn lấy giống ,chủ của chó cái phải trả tiền !!! ha ha ! 
       
Cách chọn chó con : xem gia phả (giấy khai sanh ) của cha mẹ để biết rỏ số điểm cao thấp . Chó cha 
có một số điểm và chó mẹ có một số điểm dựa theo thành quả của các cuộc thi tuyển . Champion là 
hạng nhất , nhiều điểm nhất . Giá tiền cũng theo tiêu chuẩn nầy …Khi đem về nhà , từ 4 tuần sau khi 
sanh . Khỏang thời gian nầy rất quang trọng . Không nên cho chó ra ngoài đường vì sợ ô nhiểm . 
Chải lông thường xuyên để gạt bỏ mọi thứ hại cho vệ sinh và sức khỏe của chó . Kiểm soát 4 bàn 
chân . Nên bôi thuốc sát trùng những nơi nghi ngờ . Ngay lúc ban đầu nầy nên tập cho chó đi tiểu 
ngoài sân hay trên giấy báo đả được để một nơi nhất định trong góc nhà . Nếu thấy cho sắp dở chân 
lên thì kéo nó ngay đến tờ báo . Nếu cho đái bậy thì la ngay : « Non » (không) ! Canh chừng để khi 
chó đái đúng chổ thì khen ngay : « c’est bien !ok ! » và vuốc ve nó . 
 
Điểm yêu thích của chó : ngay dưới cổ giửa 2 chân trước và chổ không có lông giửa 2 chân sau ở 
dưới bụng . Thưởng và khen là ở điểm nầy . 
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Không bao giờ đánh chó. Nếu cần thì lấy một tờ báo cuống trong để gây tiếng van mà thôi. 
 
Nên cho chó đeo một vòng xích bằng thép với 2 vòng tròn ở cuối 2 đầu : collier à nœud coulant . Khi 
chủ giật sợi giây thì chó bị siết cổ và hiểu ngay đó là một hình phạt .Chó sẻ hiểu và sẻ không làm trái 
ý của chủ . 

 
 

Lúc nhỏ : cho chó ăn buổi sáng và buổi chiều . Lớn lên 6-7 tháng , cho chó ăn một lần vào buổi chiều 
. Làm như vậy để chờ buổi sáng , chó sẻ đi cầu ngoài sân . Không làm bậy trong nhà .  Mọi điều 
muốn nói với chó là lúc còn trẻ trung nầy . Chó sẻ yêu người nào cho nó ăn và đi tập luyện cùng với 
nó . Không nên cho chó ăn quá nhiều vì sẻ mập, không tốt . 
 
Muốn ra lệnh hay sửa sai với chó ngay tức khắc hay chỉ không quá 1-2 phút sau. Nếu ra lệnh quá lâu 
sau thì chó không hiểu ý của chủ . Sau nầy chỉ là một thoái quen mà thôi . 
 
Nên đi đến các trung tâm huấn luyện ( centre d’ éducation canine) chuyên dạy cho chó thông minh 
hơn bình thường (obéissance) . Học vân lời, nhảy cao, tấn công, bảo vệ chủ nhân hay tìm kiếm mọi 
thứ (recherche d’objet). Vào khoảng 8 - 9 tháng thì tham dự các cuộc thi tuyển để lấy Chứng chỉ và 
Văng Bằng . Sau đó có thể tham dự các cuộc thi Concours toàn quốc . 
 
Con chó khi ra trường có thể hiểu tiếng nói của chủ Pháp ,Việt… và mọi dấu hiệu ra lệnh từ xa . Nó 
có thể bảo vệ chủ nhân hay tấn công mọi thứ theo lệnh của chủ. Khi con chó có đủ những điều hơn 
chó bình thường thì chủ nhân sẻ hài long và xem nó như con trong nhà .  
 
Riêng con chó của tôi, lúc ban đầu học ở một trung tâm huấn luyện gần nhà. Sau đó mổi tuần lại đi 
đến một trung tâm khác ở trong một rừng thông, cách xa Paris 50 km. Chổ nầy danh cho những 
người có chó tốt và muống tham dự các cuộc thi cao cấp. Mọi người đề có trang bị đồ nghề để huân 
luyện chó. 
 
Ngoài ra ,người ngoại quốc có lưu ý đến Chó Chùa ,Temple Dog hay Licorne .Theo Phong Thủy , chó 
nầy thường được để trước nhà , dinh thự để bảo vệ an toàn và uy thế cho chủ nhà . 
 
Thân chào. 

Hdtuyen 
(huấn luyện viên) 


