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Avelsansvarig
Eva von Celsing

På SSRKs fullmäktige i maj så valdes Eva von Celsing till Avels-
ansvarig de kommande två åren. I detta nummer kommer lite 
text som riktar sej till klubbens uppfödare.

För några år sedan var jag på en kurs 

som leddes av en amerikansk professor. 

Vid det djursjukhus hon jobbade be-

handlades i princip bara krispatienter 

inom området högdräktiga och nyval-

pade tikar samt späda valpar.

Det var avancerade behandlingar 

där man många gånger tänkte för sig 

själv att det vore väl bättre att avliva. 

Men det fanns också många guldkorn 

och jag tänkte förmedla lite råd från 

den kursen som jag tycker passar in i vår 

skandinaviska kultur om bra miljö och 

omhändertagande av den späda valpen.

Inte slunga
Den nyfödda valpen kan ofta ha vätska 

i luftvägarna och man kan höra att den 

rosslar och det bubblar ur nosen. Den 

hjälp valpen ska ges är att man suger 

rent med pipett i svalg och nos. Det 

finns bra engångspipetter som du kan 

be din veterinär om. De används ofta 

i samband med hantering av blodpro-

ver. Det har visat sej att det som ofta till-

lämpats – att man lade valpen stadigt 

i händerna och i en slungande rörelse 

skulle få vätskan att komma ut från luft-

vägarna via munnen – påverkat hjär-

nan på mikroskopisk nivå då den också 

”slungades” av den centrifugalrörelse 

som skapades. Så den åtgärden rekom-

menderas inte längre. 

Värme
Betydelsen av att valparna hålls varma 

kan inte nog betonas. Då de föds är de 

utrustade med mycket små energidepå-

er som snabbt förbrukas om de är våta 

och blir kalla. Då finns inte längre kraft 

att leta efter mjölk eller att orka hålla sej 

kvar vid spenen för att trampa och suga. 

Detta är extra viktigt att tänka på vid kej-

sarsnitt då det kan dröja innan valparna 

kan läggas till sin mamma. Att då om 

möjligt hålla dem mot sin egen kropp 

är effektivt och förhindrar nedkylning

En liten värmedyna i en del av val-

plådan var något som rekommende-

rades. Man ser då om kullen söker sej 

till den eller vill kravla därifrån men 

valmöjlighet för valparna är bra. Valpar 

som ligger i en hög på varandra gör så 

när de behöver söka värme från varan-

dra och är ett tecken på att värme be-

hövs i deras närmiljö. En värmelampa 

som gör det ”outhärdligt för tiken” är 

inte alltid en optimal lösning.

Starka dofter
Tänk på att den enda möjligheten för 

valpen att hitta sin mamma är via sitt 

luktsinne. Det kommer att dröja några 

veckor innan synen och hörseln börjar 

utvecklas. Använd därför inte starkt 

doftande rengöringsmedel i valprum-

met som stör den instinkten.

Här kan det också vara på sin plats 

att påminna om den stress som man kan 

utsätta valpar för genom ”onödigt plock-

ande” hos valparna. Visst, när tiken ras-

tas och det är lämpligt att göra rent i val-

plådan, så måste ju valparna flyttas och 

man kanske passar på att väga, men låt 

tiken få vara i fred med kullen i största 

möjliga mån den första tiden. 

Adaptil
Adaptil är feromoner, kan sägas vara 

konstgjorda trygghetshormoner, som 

motsvarar just den doft från juverom-

rådet som har betydelse för valparnas 

bindning till tiken och påverkar deras 

trygghet. Adaptil finns på apotek och 

en del djurkliniker och rekommende-

ras i den beredning där en flaska med 

flytande innehåll skruvas på ett litet 

värmeelement i form av en stickkon-

takt. Den har också en rogivande effekt 

på tiken.

Syntocinon
Syntocinon är ett hormon i en be-

redning som bland annat finns som 

nässpray. Det används på humansidan 

för att stimulera mjölkfrisättning och 

kan med fördel användas på tik som av 

olika skäl (smärta, stress) har svårt att 

släppa ner mjölken. Man kan på hund 

ge ett pumpslag under tungan eller på 

insidan av kinden där preparatet snabbt 

tas upp och påverkar via blodet. Synto-

cinon är receptbelagt men din veteri-

när som får förmånen att besikta dina 

kullar kan kanske förskriva detta att ha 

i reserv inför en kommande valpning.

Foto: Lena Widebeck

Forts. på sidan 31 >>

Hundavel är ett stort område och ingen lär någonsin bli fullärd. 
Och det som var en sanning igår behöver inte vara det i dag.



Klipp inte päls
En del uppfödare berättar att de gärna 

klipper bort pälsen i juverområdet för 

att lättare hålla tiken ren inför valpning-

en. Gör inte det. Valpen behöver pälsen 

för att lättare få ett grepp och hålla sej 

kvar med sina framtassar när de diar.

Fortiflora
Fortiflora är ett så kallat probiotika som 

kan ges som ett näringstillskott. Det 

fungerar på så sätt att det ökar mäng-

den välgörande tarmbakterier som i sin 

tur ger ett ökat skydd mot skadliga och 

sjukdomsframkallande bakterier. Det 

försäljs i askar med 30 små kuvert och 

man ger ett per dag, något man kan på-

börja under dräktigheten. Det var något 

som man återkom till flera gånger och 

rekommenderade under denna kurs. 

Det är ju inte ovanligt att tikarna kan få 

lite magstörningar av flera faktorer. Sista 

dagarna innan valpning har en del svårt 

för att äta när de väntar stora kullar. An-

dra klarar inte av att konsumera flera ef-

terbördar och därtill rikligt med mat. 
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