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راهنمای خرید بچه گربه در سال 1400

سالم به بریتیش کیتن خوش آمدید.
اینجا یک مجموعه خانگی است که بچه گربه های نژاد بریتیش و اسکاتیش فولد را با عشق به شما تقدیم میکند.
درصد خلوص نژادی بچه گربه ها  100درصد است .شما میتوانید عکس های مادر و پدر هرکدام از بچه گربه ها
را مشاهده کنید تا متوجه خلوص نژادی بچه گربه ها شوید.
متاسفانه هر بار که پیج اینستاگرام ساختیم ،اینستاگرام پیج را میبست .به همین دلیل تصمیم گرفتیم سایت
بریتیش کیتن را راه اندازی کنیم تا شما ما را راحتتر پیدا کنید.

درباره نژاد بریتیش شورت هیر
یک بچه گربه مهربان ،بازیگوش در عین حال آرام .اگر میخواهید اطالعات بیشتری راجع به این نژاد بدانید ،مقاله
بچه گربه بریتیش حتما به درد شما خواهد خورد .در این مقاله درباره خصوصیات و خلقیات بچه گربه نژاد
بریتیش صحبت شده است.

درباره نژاد اسکاتیش فولد
بچه گربه با ظاهر خاص که روی دو پایش می ایستد و گوش های خمی دارد .توجه کنید که قوانین بین المللی در
پرورش این نژاد ،پرورش دهندگان را از تولید بچه گربه ها با مادر و پدر اسکاتیش فولد منع کرده است .بریتیش
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کیتن متعهد به این قرارداد ،تمام بچه ها اسکاتیش فولد را از مادر اسکاتیش فولد و پدر بریتیش شورت هیر،
پرورش می دهد.
برای دانستنی های بیشتر راجع به این نژاد مقاله گربه اسکاتیش فولد را حتما مطالعه کنید.
بچه گربه وارداتی بخریم یا نه ؟
این نژاد یکی از معروفترین نژادها در سراسر جهان می باشد که معموال وارداتی هستند .خیلی ها برای خرید و
فروش گربه را از کسانی که بچه گربه را از خارج از کشور مانند روسیه می آورند ،خریداری میکنند.
ما این کار را نه رد میکنیم ،نه تایید .اما آوردن و جابجایی بچه گربه آن هم در یک مسیر طوالنی کار جالبی نیست
و ممکن است گربه اذیت شود .بعالوه گربه و مادر و پدرش قطعا با آب و هوای سرزمین مبدا خو گرفته اند،
ممکن است در هماهنگی با محیط جدید دچار مشکل شود.
بعالوه در خرید بچه گربه باید سالمت بچه گربه لحاظ شود ،کیت های مخصوص استفاده شود .در نتیجه اعتماد به
کسی که میخواهد بچه گربه را برای شما بیاورد کار سختی است .در خرید بچه گربه در ایران کار خیلی راحت تر
است.
شما پرورش دهنده را از نزدیک میبینید  ،با فضایی که او بچه گربه را در آن بزرگ میکند؛ آشنا میشوید .بعالوه
مستقیم بچه گربه را نزد دامپزشک میبرید.

خرید بچه گربه نژاد اصیل
بریتیش کیتن به عنوان یک مجموعه خانگی سالمت کامل بچه گربه ها را تضمین میکند .بچه گربه های بریتیش
شورت هیرو اسکاتیش فولد از بهترین غذاها با مهر و محبت صاحب گربه  ،بزرگ میشوند .تفاوتی که بریتیش
کیتن با دیگر پرورش دهندگان دارد ،همین است.
ما در تغذیه مادر و پدر این گربه های دوست داشتنی  ،فقط از برند رویال کنین استفاده میکنیم .غذای رویال کنین
یکی از برترین برندهای خارجی برای تغذیه گربه است .بعالوه به میزان الزم به عنوان مکمل غذایی از غذای خانگی
گربه استفاده میکنیم که ترکیبی از مرغ و سبزیجات است .در کنار آن هرروز به گربه ها قرص مولتی ویتامین و
قرص ضد ریزش مو از برند دکتر کالدرز استفاده میکنیم تا مادر بچه گربه ها هنگام شیر دادن اذیت نشود.
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یک نکته خیلی مهم در بریتیش کیتن آن است که بچه گربه ها ما وزن متناسبی دارند .فقر وزنی در بچه گربه هایی
که از دالل های گربه خریداری میشوند ،مشهود است .معموال الغر و استخوانی هستند و یا کیفیت موها مناسب
نیست .ما به بچه گربه ها شیر ،مرغ  ،و غذای مخصوص بچه گربه از برند رویال کنین میدهیم .

خرید بچه گربه آپارتمانی
خیلی از مشتریان محترم که از ما مشاوره میخواهند شاغل هستند و یا در آپارتمان زندگی میکنند .برایشان سوال
است که بهترین نژاد گربه آپارتمانی کدام است ؟ در پاسخ باید گفت گربه نژاد بریتیش و اسکاتیش فولد یکی از
انتخاب های شما خواهد بود.
گربه آپارتمانی باید آرام باشد و در عین حال تحمل زندگی در آپارتمان را داشته باشد .باید گفت چالش هایی که
شما در نگهداری از یک سگ در آپارتمان دارید ،در نگهداری از یک گربه آپارتمانی نخواهید داشت.
آنها به راحتی با فضا اخت میشوند .نیاز به بیرون بردن یا گردش ندارند .فقط باید ساعاتی را در روز به آنها
اختصاص دهید و با آنها بازی کنید.
البته این نکته مهم وجود دارد که تربیت شما و سالم بودن محیط زندگی بچه گربه که شما برای او فراهم میکنید
بسیار مهم است .او را لجباز نکنید  ،به موقع به نیازهایش توجه کنید  ،با او مهربان باشید  ،آرامش بچه گربه را
برهم نزنید .مطمئن باشید که او برای زندگی در هر شرایطی مانند آپارتمان با شما کنار خواهد آمد.

غذای مناسب برای بچه گربه بریتیش و اسکاتیش فولد
همانطور که میدانید گربه ها غذاهای مخصوصی به نام غذای خشک گربه دارند .در سال گذشته بخاطر افزایش
قیمت ها ،برندهای ایرانی تولید کننده غذای خشک گربه زیاد شده اند .اما متاسفانه از کیفیت خوبی برخوردار
نیستند .این را شما برای ما در مقاله غذای خشک گربه ایرانی نوشته اید .ما در این مقاله غذای خشک ایرانی برای
گربه ها را بررسی کردیم اما متاسفانه نظرات و فیدبک شما از تجربه استفاده از آنها خوب نبود.
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بهتر است از برند های خارجی استفاده کنید مانند غذای خشک گربه رویال کنین ،غذای خشک گربه جوسرا ،
غذای خشک گربه هپی کت که در بازار ایران یافت میشود .همین طور برند دکتر کالدرز یا وینستون که کمتر در
بازار پیدا میشود اما با کیفیت است.
دلیل این پیشنهاد هم واضح است فرض کنید یک غذای رویال کنین یک کیلویی در تاریخ  16مهر  1400مبلغ
پانصد تا ششصد هزار تومان است اما یک برند ایرانی با همان وزن حدود پنجاه هزار تومان

خودتان نتیجه بگیرید!
تفاوت  500هزار تومان با  50هزار تومان فقط نمیتواند ناشی از وارداتی بودن غذا و یا قیمت باالی دالر باشد.
قطعا کیفیت آن بهتر است  ،بسته بندی بهتری دارد و تمام احتیاجات بدن یک گربه در یک دانه از آن یافت
میشود .بعالوه تمام محتویات را روی جعبه نوشته اند درحالیکه در برندهای ایرانی فقر خیلی از مواد مورد نیاز یافت
شده است.

غذای خانگی برای بچه گربه بریتش شورت هیر
شما میتوانید در کنار غذای خشک گربه از غذای خانگی استفاده کنید .حواستان باشد گربه به چه چیزهایی حساس
است و چه موادی برای او مضر است .یک گربه کامال خانگی با گربه خیابانی که شما آن را به سرپرستی گرفته اید،
متفاوت است.
گربه خیابانی از بچگی معده اش به غذاهای مختلف و یا حتی فاسد عادت کرده است اما بچه گربه ای که فقط در
خانه بزرگ شده و شیر مادرش هم از بهترین مواد تشکیل شده ،نمیتواند هرچیزی را بخورد.
حواستان باشد گربه تستر نیست که هرچه پیش دستتان آمد به او بدهید و او بخورد .حتما قبلش مقاله غذای
خطرناک گربه را مطالعه کنید تا بدانید مواد مضر برای گربه چیست

دستور غذای خانگی برای گربه
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خوشبختانه بریتیش کیتن با رفرنس علمی توانسته مجموعه ای بیش از  10نوع غذای خانگی را برای شما معرفی
کند .مقاله تهیه غذای گربه به شما کمک میکند تا اگر میخواهید به عنوان مکمل برای بچه گربه خود غذا بپزید از
آن استفاده کنید.
حواستان باشد که به تنهایی و فقط از این رسپی ها استفاده نکنید و فقط به عنوان غذای مکمل گربه در کنار غذای
خشک بچه گربه آنها را یاد بگیرید.

هزینه نگهداری و خرید یک بچه گربه  +در یک ماه
خیلی ها سوالشان این است که ماهیانه یک بچه گربه برایشان چقدر هزینه دارد ؟
هزینه ها و لوازم بچه گربه به شرح زیر است :
خرید خاک برای توالت بچه گربه = از  30تومان تا  150تومان برای  10کیلو برای حدود  1ماه
خرید غذای خشک گربه برند خارجی = از  900تومان تا  1300برای  2کیلو
خرید تشویقی مانند مالت بچه گربه یا غذای کنسروی = از  30تومان تا  80تومان
خرید قرص مولتی ویتامین یا قرص ضد ریزش مو = از  300تا  500تومان برای حدود  6ماه جواب میدهد
خرید لوازم اساسی کلی مانند توالت گربه  ،بیلچه خاک گربه  ،باکس حمل گربه  ،برس شانه گربه  ،ناخن گیر بچه
گربه

مجموع هزینه نگهداری بچه گربه بریتیش شورت هیر و نژاد اسکاتیش فولد
در یک ماه نگهداری یک بچه گربه برای شما در تاریخ  16مهر  1400با تغذیه غذای خارجی گربه برابر است یک
میلیون و صد هزار تومان  .و با تغذیه غذای خشک برند ایرانی برابر است با دویست هزار تومان.
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به همه اینها خرید لوازم اساسی را اضافه کنید .برای یک بار باید آنها را بخرید و نیاز به خرید ماهیانه نیست.
مختارید از یک برند خارجی استفاده کنید و یا حتی از یک پالستیک فروشی لوازم متناسب را تهیه کنید.

ریزش مو در گربه بریتیش شورت هیر و اسکاتیش فولد
همه گربه ها ریزش مو دارند چون پوشش آنها از مو است .میتوانید با دادن مکمل ها و قرص های ریزش مو،
ریزش مو را کنترل کنید اما هیچوقت نمیتوانید ریزش را قطع کنید.
مواظب باشید ریزش مو شدید نشود و اگر ریزش موی سکه ای مشاهده کردید یا ریزش مو گربه غیر طبیعی بود
حتما به دامپزشک مراجعه کنید.
معموال گربه های شورت هیر که موی کوتاهی دارند مویشان کمتر به چشم می آید .به نسبت نژاد گربه پرشین
نیاز به برس کشیدن هر روز نیست .و یا موقع برس کشیدن بچه گربه موی زیادی نمی ریزد.
اما اگر میخواید یک گربه داشته باشید باید بدانید و خود را آماده کنید که موی او در هر جای خانه خواهد
نشست .روی مبل  ،روی فرش  ،جاییکه بیشتر میخوابد ،حتی موقع دویدن و یا موقع تمییز کردن خود.
میتوانید گربه بریتیش شورت هیر و اسکاتیش فولد را یک روز در میان شانه بکشید و ریزش موی او را مدیریت
کنید.

ارسال بچه گربه به سراسر ایران
هم میتوانید حضوری به شهر قم بیایید و بچه گربه را مستقیم ببینید و هم بریتیش کیتن بچه گربه را برای شما
ارسال کند.
ارسال بچه گربه بریتیش و اسکاتیش فولد به  3روش در برییتش کیتن وجود دارد و الویت با ارسال خصوصی
است.
ارسال بچه گربه با اتوبوس که جای مخصوص برای حمل پت دارد
ارسال بچه گربه با هواپیما
ارسال بچه گربه توسط راننده بریتیش کیتن
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چون بچه گربه در راه اذیت میشود بهتر است از اتوبوس که جای شلوغی است استفاده نکنیدو هم چنین برای
شهرها دور از پایتخت ناچاراً باید بچه گربه با هواپیما منتقل شود تا سریع تر به دستتان برسد.
اما امکانی که مجموعه بریتیش کیتن فراهم کرده و شما عزیزان هم از آن استقبال نموده اید .ارسال بچه گربه با
یک ماشین اختصاصی است که فضا آرام باشد و بچه گربه در باکس با آرامش کامل با راننده بریتیش کیتن به
دست شما خواهد رسید.
ارسال بچه گربه بریتیش و اسکاتیش فولد با ماشین اختصاصی فقط در شهرهای اطراف پایتخت امکان پذیر
میباشد .لیست شهرها :
خرید بچه گربه از تهران
خرید بچه گربه از گیالن
خرید بچه گربه از مازندران
خرید بچه گربه از کرج و البرز
خرید بچه گربه از مرکزی
خرید بچه گربه از اصفهان
خرید بچه گربه از سمنان
خرید بچه گربه از همدان

