Lev

LIVET GODT

VORES HVALPEGUIDE
Gør dem klar til den bedste start på livet
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Kære
hvalpeejer,

Tillykke med at du er blevet hvalpeejer!
Hunde er ægte venner, tillidsfulde følgesvende
og udfordrende træningspartnere.
Du begyndte din rejse ved at spørge dig selv om, hvilken
hund der ville passe til din livsstil. Dette er ikke et let valg,
da der er mere end 210 racer at vælge imellem, der adskiller
sig i størrelse, udseende og personlighed: fra den meget
lille Chihuahua til den kæmpestore Sankt Bernard, fra de
legesyge Fox Terrier til den elegante Dalmatiner. Vi er sikre
på, at du har fundet din ‘drømmehund’, og nu skal du til at
opleve den spændende periode med hvalp.
Blandt emnerne i denne Hvalpeguide er råd om diæt,
træning, miljø og sundhedspleje til din hvalp. Du kan
også lære om, hvordan EUKANUBA ernæring giver
din hvalp den bedste start på livet og støtter optimal
kropstilstand. For mere information og artikler, besøg
venligst www.eukanuba.dk.
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Taget sig af hunde
SIDEN 1969

EUKANUBA har taget sig af hunde
siden 1969, taget sig af deres
ernæringsmæssige velbefindende og
forstået den rette pleje, der støtter
en optimal kropstilstand.
Vores ernæringseksperter og
dyrlæger er dedikeret til nøje
sammensat foder i forhold til
livsstadie og racestørrelse og skaber
skræddersyede opskrifter, der
passer til alle de hunde, vi fodrer;
EUKANUBA Puppy, Junior, Adult,
Mature og Senior diæter. Vores
EUKANUBA-opskrifter anbefales
ofte af dyrlæger og topopdrættere.
Vores 10 år lange observation var
uvurderlig i forhold til at forme
vores viden. Den hjalp med at

belyse, hvordan forskellige
ernæringsmæssige komponenter
af en opskrift giver sundhed og
velbefindende, som bygges op
fra et livsstadie til det næste for
en bedre livslang virkning.
Vi bygger al denne viden og
ekspertise ind i alt vores tørfoder,
for at fremme et langt og sundt
liv til alle hunde, vi fodrer.
Vores passion og dedikation til
at skabe simple og troværdige
løsninger for et sundt og aktivt
kæledyr er fortsat drivkraften
bag, hvad vi gør i dag og hvad vi
vil gøre i lang tid frem.
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AT BYDE DIN NYE HVALP VELKOMMEN

DEN RIGTIGE

RACE FOR
DIG
At vælge at tage en hvalp med hjem
er en stor beslutning – en forpligtelse
på op til 15 år eller mere, som du ikke
bør gå ind i med lethed.
Når du har taget en positiv beslutning om at
adoptere/genhuse eller købe en hvalp, anbefales
det, at du vælger en hund/race, som passer til din
livsstil, hvor du overvejer faktorer som dit hjem, dine
omgivelser, dit arbejdsmønster, din familie, andre kæledyr,
budget, osv.
Kig i bøger og på internettet for at lære mere om
forskellige racer og deres specifikke behov
Tal med din dyrlæge, dine venner, din familie og dine
naboer, som ejer hunderacer, du overvejer

Når du har indsnævret dit udvalg, kan du
begynde at se efter egnede opdrættere. At
kigge på Dansk Kennel Klubs hjemmeside er et
godt sted at starte (www.dkk.dk).
Når du har lavet en favoritliste, er det en
god idé at mødes med opdrætteren såvel
som hvalpenes mor (og far, hvis det er
muligt).
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Se fremad

Din søde nye hvalp vil
snart være en fuldvoksen
hund, der kræver årevis af
hengivenhed, fodring, pleje
og træning
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AT BYDE DIN NYE HVALP VELKOMMEN

At vælge

EN OPDRÆTTER
Hvis du har valgt at købe en hvalp hos en opdrætter,
så husk at den opdrætter du vælger, vil have stor
indflydelse på din fremtidige hvalps velbefindende.
Så vær forberedt på at stille nogle spørgsmål, der vil
hjælpe dig med at træffe et oplyst valg.
Hvis det er muligt, så bed om referencer hos andre
ejere. Hvor det er muligt, bør du finde en Kennelklubgodkendt opdrætter - Kennelklubben har den mest
omfattende og opdaterede liste af opdrættere og
Kennelklub-godkendte opdrættere, som har hvalpe
med stamtavle.
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AT BYDE DIN NYE HVALP VELKOMMEN

VURDERING AF

OPDRÆTTEREN
OG DERES
HVALPE
Kennelklub-godkendte opdrættere og andre ansvarlige
opdrættere bør gøre følgende:
Følge anbefalede retningslinjer for opdræt
Sikre at hvalpen ses sammen med dens mor, så ejeren får en
indikation af, hvordan hvalpen sandsynligvis udvikler sig
Være klar til at svare på dine spørgsmål om opdrættet
Give nye ejere skriftlig information om socialisering og
træning af deres hvalp
Være tilgængelig som kontaktperson gennem
hvalpens liv, for at sikre at hunden og ejeren har et
godt og givende forhold
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AT BYDE DIN NYE HVALP VELKOMMEN

MOR & FAR ELLER

MODER OG FADER
Du bør kunne møde moderen (og muligvis faderen).
Du bør undersøge deres fysiske
fremtræden og spørge om og
vurdere deres temperament.
Spørg om deres alder, hvor mange
kuld faderen har avlet og hvor
mange moderen har født.

Er begge forældre sunde? Har
opdrætteren nogen relevante
resultater fra helbredstests for
hvalpens moder og fader? Dette
er meget vigtigt – særligt hvis der
er helbredsrisici forbundet med
racen, f.eks. hoftedysplasi.

KULDET
Undersøg om der har været
helbredsproblemer i dette eller
tidligere kuld. Spørg om kuldet
er blevet testet for nogen kendte
arvelige problemer
Spørg hvilke
socialiseringsaktiviteter, der er
udført med hvalpene til dato

*For mere detaljeret information om en plan for jævnlig
ormekur og vaccination, bedes du kontakte din dyrlæge

Forhør dig om deres spisemønster,
hvad de spiser og hvad
opdrætteren anbefaler, når
hvalpene er vænnet fra
Forhør dig om ormekure og
vaccinationsskema*
Sørg for at alle registreringspapirer
er på plads
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AT BYDE DIN NYE HVALP VELKOMMEN

AT VÆLGE DIN
HVALP
Når du konfronteres med en masse hvalpe,
som alle konkurrerer om opmærksomhed,
er det ikke let at vælge en, der skal være din
følgesvend i mange år frem. Du skal foretage en
rationel vurdering:
Han eller hun?
Det vil hjælpe dig med at indsnævre dit valg, hvis du allerede har
taget denne beslutning, før du ser hvalpene

Temperament og personlighed
Du bør allerede have gjort dig nogle overvejelser om dette på
forhånd, så du sikrer dig, at den race du vælger, passer til dig
og din livsstil

Fysiske egenskaber
Sørg for at din nye potentielle hvalp er sund og aktiv.
Hvis du har planer om at udstille eller avle på din hvalp
i fremtiden, bør du sørge for at diskutere dette med
opdrætteren og få en god forståelse for helbredstests
og racestandarder
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At vælge en hvalp er
en stor og følelsesladet
beslutning
Forskellige hvalpe kan vise
forskellige karaktertræk (livlig,
reserveret, legesyg) – men
hvordan du træner hvalpen, vil
have en fundamental indflydelse
på dens adfærd i
fremtiden
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AT BYDE DIN NYE HVALP VELKOMMEN

TIDLIG
UDVIKLING
Din hvalp er sandsynligvis 8 uger gammel, når du
møder den første gang. Ved hjælp af dens mor og
opdrætteren vil den allerede have taget nogle vigtige
skridt mod at blive en velbalanceret og socialiseret
hund.
Den neonatale periode (Fødslen - 2 uger gammel)
I de første dage af hvalpens liv var den helt afhængig
af, at dens mor gav den mad og holdt den varm. Men din
opdrætter har håndteret den blidt og introduceret den til
menneskelig kontakt
De første mælketænder udvikler sig i slutningen af
dette stadie, og din hvalp vil være begyndt på at
lappe væske i sig, tygge på blødt mad og endda
logre med halen

Overgangsperioden (2 - 3 uger gammel)
De sensoriske evner og motoriske færdigheder
udvikler sig hurtigt, når fysiske ændringer giver
din hvalp mulighed for at se, lugte, smage og
føle deres nye verden for første gang. Ved
slutningen af denne periode har hvalpen
lært at gå. Din opdrætter har sørget for,
at det sikrede opholdsområde er stort
nok til at hvalpen kan bevæge sig væk
fra soveområdet for at tisse og have
afføring
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I dette stadie er et

stabilt og velkendt
miljø at udforske vigtigt
for en hvalp
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AT BYDE DIN NYE HVALP VELKOMMEN

TIDLIG
UDVIKLING
Bevidsthedsperioden (3 - 4 uger)
Hvalpen vil være begyndt på at spise uden at die, og det
er muligt, at dens mor er begyndt at afvise at give den
mælk. På dette følsomme tidspunkt er din opdrætter
måske begyndt at introducere den til fast føde

Begyndende socialisering (4 - 8 uger)
Din hvalps første gøen og bid vil være sket – og den vil
have lært, hvordan det føles, at det samme bliver gjort
mod den!
Jo flere forskellige positive oplevelser din hvalp har
haft, før den fylder 8 uger, jo mere forberedt vil den
være på at håndtere livets daglige oplevelser. Din
opdrætter ved dette og vil have håndteret den på
jævnlig basis
For at forberede hvalpen på livet uden sin mor,
vil den være afvænnet fra at die hos moderen
og være tilvænnet at spise fast føde, og den
vil nu selv kunne spise og drikke.
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Menneskelig
kontakt

er vigtigt for effektiv
sundhedspleje og
soignering, så det er
afgørende, at din hvalp
bliver vant til det fra en
tidlig alder
23
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AT BYDE DIN NYE HVALP VELKOMMEN

Forberedelse til
DIN HVALP
Hvalpesikring af dit hjem
Før du tager din nye hvalp med
hjem for første gang, skal du sikre
dig, at dit hjem er forberedt til
hvalpen

Her er nogle vigtige tips, der kan
hjælpe med at holde hvalpen
sikker:
Opbevar alle rengøringsmidler
og kemikalier uden for hvalpens
rækkevidde
Opbevar ting, der kan gå i
stykker, i sikker afstand til hvalpen
Gem eller overdæk elektriske
ledninger, så hvalpen ikke tygger i
dem
Hold børns legetøj væk fra gulvet
(kan sluges)
Brug en overdækning og/eller et
beskyttende hegn, hvis du har en
pool eller jacuzzi

Turen hjem
Tag et håndklæde med, når du
henter din hvalp. Gnid det op ad
mor og de andre hvalpe i kuldet,
så du kan tage noget af deres
duft med hjem og derved gøre
hvalpens nye miljø mere velkendt
Tag også nogle papirservietter
og en plastikpose med – bare
i tilfælde af at din hvalp bliver
køresyg. Overvej at købe en
transportkasse, der passer til
hundens størrelse, da dette vil
give et sikkert og velkendt miljø
at rejse i, nu og i fremtiden
Før I kører, så tilbring lidt tid
sammen med hvalpen i bilen, så
den vænner sig til at være der
Din hvalp vil være naturligt
nysgerrig. Lad hvalpen gå sikkert
på opdagelse ved at holde alt
skadeligt udenfor rækkevidde

Nogle planter er giftige for
hvalpe. Anemoner, vintergækker,
påskeliljer, og tulipaner blot nogle
af dem. Sørg for at disse er uden
for rækkevidde
Ofte er en hvalps anden tur i en
bil for at besøge dyrlægen — gør
derfor den første tur til en positiv
oplevelse
25
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AT BYDE DIN NYE HVALP VELKOMMEN

SOVE- OG
SPISEOMRÅDER
Vælg et godt sted, hvor din nye hvalp skal sove.
Det er vigtigt, at den kan se familien og ikke ligger
for afsides og at den har en passende hundeseng
at sove i. Du skal også vælge et sted, hvor hvalpen
kan spise og hvor der er plads nok til maden. Sørg
for at der altid er frisk vand tilgængeligt
Skab faste sove- og spisepladser, da dette hjælper
hvalpen med at vænne sig til dens nye hjem.

AT VÆLGE ET NAVN
TIL DIN HVALP
Navnet skal være kort. Et navn på to stavelser er bedst, da det
er kort og ikke bliver forvekslet med kommandoer på én
stavelse såsom “nej” eller “sit”
Vær konsekvent. Alle familiemedlemmer bør bruge
det samme navn til hvalpen
Et kort navn på to stavelser vil forhindre
forveksling med kommandoer på én stavelse
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Hvalpens

SUNDHEDSPLEJE
AT TAGE SIG AF DIN HVALPS HELBRED
NOGLE ALMINDELIGE ORME
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SUNDHEDSPLEJE FOR HVALPE

AT TAGE DIG AF DIN

HVALPS HELBRED
Din hvalps første besøg hos
dyrlægen
Vi anbefaler, at du tager din
hvalp til dyrlægen, kort efter den
er kommet hjem. Besøget vil
sandsynligvis indeholde:
En kropsundersøgelse, inklusiv
undersøgelse af hvalpens hjerte,
lunger, pels, muskler, øjne, ører og
mund

Beslutningen om at sterilisere/
kastrere
Kontakt din dyrlæge, hvis du
overvejer at få hvalpen kastreret,
eller hvis du ønsker at avle på den,
når den bliver voksen.
Dyrlægen er den bedste til at
rådgive og kan informere dig om,
hvad der er den bedste mulighed
for dig og din hvalp

Muligvis en fæcesprøve for at se
efter indre parasitter
En række spørgsmål og svar
De skemalagte vaccinationer

NOGLE ALMINDELIGE

ORME
Indvoldsorme

Der findes forskellige indvoldsorme
og andre orme, såsom
hageorme, rundorme, piskeorme,
bændelorme og lungeorme, der
kan påvirke din hvalps helbred.
Den ormebehandling din dyrlæge
vil ordinere, vil hjælpe dig med
at beskytte din hvalp mod disse
parasitter*

Zoonotiske sygdomme
Nogle indvoldsorme, der inficerer
hunde, kan forårsage zoonotiske
sygdomme (Hvilket vil sige, at
de kan overføres fra hund til
menneske)
Selvom om risikoen for at pådrage
sig en sådan infektion er lav, er
det vigtigt at huske, at zoonotiske
sygdomme kan overføres fra dine
kæledyr til dig og din familie.
Nogle parasitter kan forårsage
alvorlig sygdom og børn er særligt
modtagelige for zoonotiske
sygdomme

*Kontakt venligst din dyrlæge for uddybende rådgivning, da ormemedicin
kan variere, afhængigt af hvor udsat hvalpen er for en infektion.

31

2

SUNDHEDSPLEJE FOR HVALPE

En sund hvalp

BETYDER EN
SUND FAMILIE
Beskyt også din familie
Heldigvis kan du reducere din og din families risiko for
at pådrage jer zoonotiske sygdomme ved at give hvalpen
en bredspektret ormeprodukt

Sund hvalp
Tag jævnligt din hvalp til undersøgelse hos dyrlægen
Giv din hvalp jævnlig beskyttelse mod parasitter med passende
ormebehandlinger

Sund familie
Sørg for at børn vasker hænder, før de spiser og efter de har
leget udendørs med deres kæledyr
Gør hurtigt rent efter din hvalp, for at reducere risikoen for
at familien bliver eksponeret for ormeæg
Undgå at din hvalp slikker børn i ansigtet
Sørg for at børn har sko på, når de leger udendørs, i
områder hvor hunde besørger
Tildæk børns sandkasser, når de ikke er i brug
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SUNDHEDSPLEJE FOR HVALPE

LOPPER
Lopper er blodsugende parasitter, der
kan ernære sig, formere sig og lægge æg
på din nye hvalp. De kan forårsage ubehag
og kløen, hvilket kan indebære kradsen, bid
og hårtab.
Hunlopper kan lægge op til 50 æg om dagen.
Æggene falder fra hundens pels og ud i
omgivelserne, såsom hundens seng, tæpper,
møbler og haven. Lopper kan ende med at angribe
hjemmet og kan også bide mennesker.

LOPPER,
LOPPER ALLE
VEGNE
De optimale forhold for lopper er varme og
fugtighed, hvilket gør dem til et helårigt
problem. Det mest effektive program til
loppebekæmpelse vil derfor involvere en
integreret tilgang, der både reducerer
lopper i omgivelserne og på dit kæledyr.
Hvis du har en kat i huset, så husk også
at behandle den.
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SUNDHEDSPLEJE FOR HVALPE

INTEGRERET

LOPPEKONTROL
Som retningslinje vil et integreret program til
loppebekæmpelse bestå af:
Et middel mod voksne lopper til at slå voksne
lopper ihjel på din hvalp. Brug det i starten af
loppeprogrammet og derefter, når du finder lopper på
din hvalp
En loppebehandling til at bryde loppens livscyklus.
Det forhindrer voksne lopper i at producere levedygtige
æg og forhindrer at loppelarver udvikler sig til voksne.
Brug en gang om måneden hele året
Jævnlig rengøring af gulve og hvalpens seng
for yderligere at reducere loppepopulationen i
omgivelserne

Hvis du er i tvivl, så bed om yderligere råd hos din
dyrlæge.
95% af loppepopulationen udgøres af æg, larver
og pupper – de forbliver skjult, indtil de udvikles
og hopper på hunden! Voksne lopper udgør
kun 5% af den samlede loppepopulation. For
at opnå den bedste beskyttelse mod lopper,
bør alle hunde (og katte) på husstanden
behandles, for at stoppe loppernes
formeringscyklus.
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SUNDHEDSPLEJE FOR HVALPE

DAGLIG PLEJE
Det er spændende at få en ny hvalp ind i sit
liv. Du kan sikkert ikke vente med at vise din
nye hundeven frem til dine venner.
Her er nogle ting, du kan gøre, for at din hvalp kan falde
bedst muligt til i sit nye hjem:
Lær børn, at de ikke må være voldsomme overfor
hvalpen – ingen trækken i ører, knurhår eller hale
Vær rolig og stille omkring din hvalp
Giv hvalpen en varm, blød seng (eller kasse/
transportkasse) et hyggeligt afsides sted
Giv din hvalp et blødt legetøj eller to, der ikke kan gå i
stykker (store nok til at de ikke kan sluges)
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DET BASALE TIL

DIN HVALP
Herunder er listet de basale ting, som du altid bør have til rådighed
for din hvalp:
Mad- og vandskåle
Rustfrit stål er lettest at holde rent
og går ikke i stykker. Helst med en
skridsikker bund

Halsbånd
Du bør kunne have plads til to
fingre under halsbåndet, når
din hvalp har det på. Undersøg
pasformen ofte, da hvalpe
vokser hurtigt! Tag dig af det,
hvis halsbåndet strammer. Vi
anbefaler at fjerne halsbåndet
midlertidigt, når hvalpen sover
i transportkassen, for at undgå
risikoen for at det sidder fast i
tremmerne

Snor
Til toiletture eller til at tilbringe tid
et sted, der ikke er indhegnet, skal
din hvalp bruge en passende snor
og sele

Støvsuger og fnugrulle til tæpper
og møbelbetræk
Medmindre du strategisk har valgt
en race, der fælder mindre, vil der
være hår alle vegne, hvor din hvalp
har været

Motion
Når din hvalp har fået alle sine
vaccinationer, vil I kunne besøge
hundeparker og strande sammen
– bed din lokale myndighed om en
liste af hundevenlige steder

Hud- og pelspleje
At holde din hvalps hud sund og
dens pels skinnende kræver god
ernæring og jævnlig soignering.
Gør oplevelsen behagelig og rolig.
Blid børstning med en blød børste
i korte perioder af gangen er den
bedste måde for dig og din hvalp
at knytte bånd

Legetøj
At lege med legetøj styrker
din hvalp balance og motorik.
Tyggelegetøj kan hjælpe hvalpen
med at smide mælketænderne.
Hold dig fra legetøj, der kan sluges
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SUNDHEDSPLEJE FOR HVALPE

Badetid
Vidste du, at hvalpe ikke har brug
for et bad ret ofte? Faktisk kan for
meget badning være udtørrende
og skadeligt for huden
Shampoo til mennesker
og rengøringsmidler til
husholdningen er ikke egnede
Brug en mild sæbefri shampoo,
som er designet til hunde – spørg
hos din dyrlæge

Tænder
Din hvalp har midlertidige tænder,
indtil den er cirka fire til seks
måneder gammel, så bliv ikke
bekymret, hvis du ser tænder
falde ud før da
Du vil måske bemærke, at hvalpen
tygger mere, når den begynder
at få tænder. Giv den passende
ting at tygge i, for eksempel
tyggelegetøj og tandrensende
godbidder
Begynd at børste din hvalps
tænder som en leg. På denne
måde bliver hvalpen vant til det,
før de daglige tandbørstninger
som voksen

Ører
Undersøg jævnligt din hvalps ører.
Rådfør dig med din dyrlæge, hvis
du ser tegn på øresygdomme
såsom:
Konstant kradsen af det ene eller
begge ører
Hovedrystning eller vippen af
hovedet til den ene side
En ubehagelig lugt
Udløb fra øret
Rødme, betændelse eller
hævelser, smerte
Snubler eller går i cirkler til den
ene side
Sløvhed og depression

Øjne
Hvis du har mistanke om problemer
med øjnene, bør du tage din
hund til dyrlægen øjeblikkeligt, da
udsættelse kan medføre permanent
øjenskade. Tegn inkluderer:
Rødt, betændt øje
Høj grad af tårer

Brug aldrig en tandbørste til
mennesker. Den kan være skadelig
for hunde.

Øjet er delvist lukket

Giv den en belønning, når den er
færdig

Øjet ser tåget ud

Udløb fra øjet – vandigt, gult,
grønligt eller med blod
Hævede øjenlåg
Gnidning af øjet med poterne eller
på jorden
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SUNDHEDSPLEJE FOR HVALPE

Din hvalps

SUNDHEDSJOURNAL
Kæledyrsforsikring
Til uforudsete situationer bør du overveje at tegne en
kæledyrsforsikring. Mange programmer inkluderer dækning for
ulykker, nødsituationer, forgiftning og sygdomme (inklusiv kræft).
Forsikring kan hjælpe med at betale for dit kæledyrs medicin,
laboratorieudgifter, operationer, røntgenundersøgelser og mere.
Sørg for at stille masser af spørgsmål før du køber din forsikring,
og bed specielt om livstidsforsikring

Udenlandsrejser
For at rejse til udlandet er et kæledyrspas nødvendigt - dette
kan tage måneder fra start til slut.
En elektronisk mikrochip er påkrævet ligesom vaccination
mod hundegalskab, der som regel ikke gives, før hvalpen
er 12 uger gammel
Din dyrlæge vil råde dig til at vente 21 dage efter
vaccinationen, før du rejser. Dette kan variere fra land
til land

44

uger uger uger uger 12 mdr.

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

Hundesyge
Smitsom
leverbetændelse hos
hunde
Leptospirose
Parainfluenza
Parvovirus
Bordetella (kennelhoste)
Borreliose
Hundegalskab
Undersøgelse af fæces
Vægt
Højde
Test for hjerteorm
Andet
Ormekur anbefales normalt i alderen 2, 4, 8 og 12 uger. Spørg din dyrlæge om den bedste
ormekur og den bedste vaccinationsplan for din hvalp.
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AT VÆLGE FODER TIL DIN NYE HVALP

SMAGFULDE
TIPS
Når du skal vælge foder til din hvalp, er her nogle tips, der
kan hjælpe dig med at foretage det bedste valg.
Hos EUKANUBA mener vi, at animalsk protein som kylling (tørret
kylling & kalkun, frisk kylling) bør være de første to ingredienser,
balanceret med fuldkorn og fibre såsom roetrævler
En pose tørfoder på 15 kg virker måske dyr, men den kan fodre din hund
i op til to måneder. Hold dig til en type foder
Dåsemad kan indeholde op til 80% vand. Tørfoder i høj kvalitet indeholder
cirka 10% vand, er praktisk og holder sig frisk i ugevis, efter at posen er åbnet

Hvor kan det købes
Specialiserede dyrehandler og dyrlæger kan give dig ekspertråd om
fodring baseret på din hunds alder, størrelse og følsomheder

Se efter kvalitet
Kig på ingredienslisten for at finde ud af, hvad foderet faktisk
indeholder

Se efter den bedste værdi
Ved hjælp af fodringsvejledningen kan du udregne antal
fodringsdage/pose

Når du fodrer med et komplet og balanceret foder, har
din hvalp ikke brug for andet end vand. Hvis din hvalp
for vrøvl med maven, er det sandsynligvis på grund af
noget, den har samlet op på en gåtur – så bliv ikke
fristet til at skifte foder, medmindre det er efter råd
fra din dyrlæge. Køb nogle særlige belønninger
til hunden i din lokale dyrehandel, som du kan
gemme til træning eller leg.
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AT VÆLGE FODER TIL DIN NYE HVALP

Din hvalp har brug for

EN DIÆT, DER ER
SKRÆDDERSYET TIL
DENS BEHOV

(ikke målfast)

Vægt

Hvalpe har anderledes ernæringsmæssige behov end voksne
hunde. Det er vigtigt, at du vælger en hvalpediæt af høj kvalitet.
Hvalpediæter af god kvalitet giver en 100% komplet og balanceret
ernæring med alle de vitaminer og mineraler, din hvalp har brug for.
Hvalpe kommer i mange størrelser og vokser i meget forskelligt tempo.
Mens hvalpe af meget små racer vokser til voksenstørrelse på kun ti
måneder, kan kæmpestore racer (voksenvægt 40+ kg) fortsætte med at
vokse i op til to år.

8

16

24

Måneder før fuldt udviklet
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AT VÆLGE FODER TIL DIN NYE HVALP

HVAD SKAL MAN SE EFTER

I EN
HVALPEDIÆT

Modermælken er den gyldne ernæringsmæssige
standard
Din hvalp har fået mælk fra sin mor i de første fire uger af
dens liv, hvilket har forsynet den med alle de nødvendige
næringsstoffer. For at opretholde dens sunde udvikling har
din opdrætter vænnet den fra deres mor og tilvænnet den en
komplet og balanceret diæt som EUKANUBAs hvalpefoder

EUKANUBA Puppy er et
ideelt foder at fortsætte
med efter modermælken.
Det indeholder proteiner,
fedt (inklusiv omega-6 og 3
fedtsyrer [DHA]), vitaminer
og mineraler og mange flere
ingredienser, der støtter en
optimal kropstilstand
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AT VÆLGE FODER TIL DIN NYE HVALP

Hvorfor din hvalp
har brug for

ANIMALSK PROTEIN
Hunde nedstammer fra kødædere
EUKANUBA mener, at hunde bør fodres som naturen havde til hensigt –
som kødædere, som deres naturlige forfædre.
Hos EUKANUBA bruger vi kun animalsk protein af høj kvalitet, og
vi bruger aldrig koncentreret vegetabilsk protein i vores opskrifter.
Vi har nu opskrifter med højt indhold af frisk kylling (minimum 15%
af den samlede opskrift) sammen med tørret kylling og kalkun som
koncentrerede proteinkilder og andet let fordøjeligt animalsk protein
såsom fiskemel og tørrede æg.
Dette giver en balanceret kilde til animalsk baseret protein af høj kvalitet,
hvilket fremmer slanke muskler og en optimal kropstilstand hos din hund.
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AT VÆLGE FODER TIL DIN NYE HVALP

HVORFOR DIN

HVALP HAR BRUG
FOR DHA
DHA er en fedtsyre, som er vigtig for udviklingen af hjernens neurale
netværk. Den findes naturligt i mælken hos diegivende hunde, men når
hvalpen er fravænnet, har de brug for den i sit foder, for at fremme den
kognitive udvikling.
Hvad er DHA?
DHA – eller docosahexaensyre – er en omega-3 fedtsyre. Den findes
naturligt i brystmælken hos mennesker og hunde såvel som i fisk. DHA
er en vigtig strukturel komponent af hjernen og er den mest hyppige
fedtsyre i hjernen og det neurologiske væv

Hvordan hjælper DHA hvalpe?
Det høje indhold af DHA i alle vores hvalpeopskrifter kommer fra fiskeolie.
Baseret på vores observationer havde hvalpe, der blev fodret med
EUKANUBA, med dets høje indhold af DHA, bedre indlæring end hvalpe i
kontrolgruppen, som fik foder med et lavere indhold af DHA

DHA i EUKANUBA tørfoder til hunde
DHA i vores hvalpefoder kommer fra fiskeolie. Baseret på vores studier
havde hvalpe, der blev fodret med EUKANUBA foder, bedre indlæring
end hvalpe i kontrolgruppen uden DHA. Det er vigtigt, når hvalpen skal
gøres stueren, lære at begrænse tygning, træning og forberedelse og de
mange nye ting, din hvalp skal lære
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AT VÆLGE FODER TIL DIN NYE HVALP

vores opskrifter

ER SKRÆDDERSYET TIL HVALPE
Hvalpens første par måneder er vigtige for udviklingen af dens
krop og sind. Faktisk vokser hvalpe allermest i løbet af de første
seks måneder af deres liv og har brug for næsten to til tre
gange så meget energi som en voksen hund.
Hvalpe har ikke mavekapacitet til at spise nok i et enkelt
måltid. Så det er vigtigt, at den daglige fodermængde opdeles
i 4 måltider om dagen, indtil hvalpen er 4 måneder gammel.
Derefter 3 måltider om dagen, indtil en alder på 6 måneder og
derefter 2 måltider om dagen i resten af dens hvalpeliv.
Der findes masser af foderlegetøj, du kan købe, for at gøre
måltiderne sjove og engagerende for din hvalp. Selvom
madskåle er almindeligt anvendt, behøver
du ikke begrænse dig til kun at
fodre fra skålen.
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AT VÆLGE FODER TIL DIN NYE HVALP

Vores Growing

PUPPY OPSKRIFTER
Hos EUKANUBA har vi
udviklet den ideelle blanding af
ingredienser, der støtter din hvalp,
mens den vokser og udvikler sig,
fordi den bedste ernæring er en,
der opbygger.
Vores skræddersyede opskrifter
til hver hundestørrelse vil hjælpe
med at give din hvalp en optimal
kropstilstand og bygge det
rigtige fundament for livet. Vores
avancerede dyrefoder indeholder:
Animalsk protein af høj kvalitet
(til at opbygge og bevare stærke
muskler)
Let fordøjelige kulhydrater, såsom
ris, majs og hvede (for energi)

Udvikling
DHA hjælper hvalpe
med at lære & blive
lettere at træne
Immunitet
Antioxidanterne
Vitamin E & C
hjælper med at styrke
immuniteten
Hud & pels
Naturlige kilder til
Omega 6 & 3 for
sund hud og pels
Fordøjelse
Præbiotika FOS og
roetrævler hjælper til
en sund fordøjelse

Calcium
Til at støtte
knoglernes udvikling
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AT VÆLGE FODER TIL DIN NYE HVALP

Forskellige hvalpe

STØRRELSER
HAR BRUG FOR
FORSKELLIGT
FODER
Når du vælger din hvalpe foder, er det vigtigt at overveje dens
størrelse.
Dette skyldes, at toy og små racer udvikler sig hurtigt og kræver et
højt niveau af protein og fedt til at støtte en sund vækst; hvalpe af
store og meget store racer skal have en knap så næringsrig formel
(sammen med et nøje kontrolleret calciumniveau) for at sikre, at de
vokser i et mere kontrolleret tempo og udvikler stærke led. Hvalpe af
mellemstore racer ligger imellem toy, små og store racer.
TOY <4 kg (voksenvægt)
Et højt proteinindhold hjælper med at opbygge
din hvalps muskelmasse.
SMALL (små) <10 kg (voksenvægt)
Indeholder naturlige kilder til Omega 6 & 3
for sund hud & pels.
MEDIUM (mellemstore) 10-25 kg
(voksenvægt)
Indeholder calcium, som klinisk
dokumenteret fremmer stærke knogler.
LARGE (store) 25-40 kg (voksenvægt) /
GIANT (meget store) >40kg (voksenvægt)
Fremmer optimal led- og knoglevækst
hos hvalpe af store racer.
62

Dette hjælper med
at opretholde en
optimal kropstilstand
hos din hund, så I
kan have et langt og
sundt liv sammen
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AT VÆLGE FODER TIL DIN NYE HVALP

OVERGANG TIL

FODER TIL
VOKSNE HUNDE
EUKANUBA har en skræddersyet tilgang til
livsstadier, for ønsker man optimal kropstilstand, er
den bedste ernæring den, der opbygger og støtter.
Når din hvalp begynder at vokse langsommere, bør du
begynde at skifte til vores EUKANUBA Adult opskrift
for at opretholde optimal kropstilstand.
Dette sker som regel ved 10 måneder for toy-racer, 12 måneder for små
og mellemstore racer, 18 måneder for store racer og op til 24 måneder
for meget store racer.
Et gradvist skift over en periode på fire dage hjælper med at minimere
problemer i tarmene.
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Vægt i kg
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Alder i måneder
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18

21

24

Her er en simpel firedages guide, som hjælper med at gøre
skiftet så ubesværet som muligt.

DAG 1

DAG 3

Fyld din hunds skål med cirka 75%
hvalpefoder og 25% voksenfoder.

Fyld din hunds skål med cirka 25%
hvalpefoder og 75% voksenfoder.

DAG 2

DAG 4

Fyld din hunds skål med cirka 50%
hvalpefoder og 50% voksenfoder.

Fyld din hunds skål med 100%
voksenfoder.

Hvis din hund ikke lader til at håndtere overgangen til det nye foder
godt, kan du overveje at skifte formeltypen (fra kylling til laks eller lam).
Prøv at undgå at gå tilbage til hvalpefoderet. Hvis dette ikke lader til at
være effektivt, så spørg din dyrlæge til råds.
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AT TRÆNE DIN HVALP

Hvalpetræning

DET BASALE
De første skridt til et givende forhold til din
hvalp begynder med basal træning. Dette
vil gøre livet lykkeligere for alle.
Begynd så hurtigt som muligt, før dårlige vaner bliver
etableret
Lær først din hvalp dens navn – beløn den, når den ser
på dig
Tid, forudsigelighed og konsistens vil hjælpe dig med at
vinde din hvalps tillid
Træn når den er sulten, ensom eller keder sig, så den
fastholder interessen
Gør træningen sjov og præsenter den som leg
Brug ros, ikke negativ forstærkning:
Verbalt f.eks. “God dreng”
Fysisk f.eks. klappen/aen
Godbidder f.eks. legetøj eller hundekiks
Vær rolig, fast og sikker – din hvalp fornemmer
dine følelser
Hold træningsperioderne korte og jævnlige,
så du fastholder hvalpens opmærksomhed:
10-15 minutter to til tre gange om dagen
er ideelt
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AT TRÆNE DIN HVALP

TOILETTRÆNING
TRIN 1

TRIN 3

Papirmetoden: til de første dage
Dæk et udvalgt rum med papir og
efterlad din hvalp her, når du tror,
den har brug for at besørge. Den
vil lære at associere besørgning
med papir. Reducer gradvist
mængden af papir og bliv ved med
at flytte det, indtil det er udenfor.

At gå udenfor: det endelige mål!

TRIN 2
Transportkassemetoden: til når
hvalpen er alene
Overvej at sætte din hvalp i et
indhegnet område i perioder i
løbet af dagen, når du er ude,
eller om natten. Læg avispapir
i ét område. Hvalpens naturlige
instinkt vil være ikke at svine sit
soveområde til og at bruge papiret.

Tag din hvalp med udenfor:
Efter hvert måltid eller
længerevarende tygning på
legetøj
Efter den har drukket vand
Når den vågner
Efter leg eller begejstring
Hvis den lugter til bestemte
steder rundt omkring i huset

Husk at belønne den roligt, når
den besørger udendørs. Hvis du
har mistanke om, at den er ved at
besørge i huset, så distraher den
og tag den med udenfor. Hvis den
allerede har svinet i huset, så lad
være at skælde den ud, men fjern
den stille og roligt fra området og
gør det rent.
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BASALE

KOMMANDOER
Sit

Bliv
Hold din hånd højt over hvalpens
hoved med en belønning i den
Når hvalpen kigger op på hånden,
bruger du din anden hånd til blidt
at guide den ind i en siddende
stilling
Sig “Sit” klart og fast, mens du
stadig holder belønningen over
dens hoved
Når den sidder, giver du den
belønningen og roser den verbalt

Dæk
Få din hvalp til at sidde ned
Med en godbid i hånden sænker
du langsomt din hånd mod gulvet
Når din hvalp følger den ned,
siger du “Dæk”

Få din hvalp til at sidde ned
Lad den vide, at du har en godbid
i den ene hånd
Stå foran den og løft den anden
hånd, så du viser den håndfladen
Sig “Bliv” fast, mens du går
baglæns
Bliv ved med at bevæge dig væk
fra hvalpen med din hånd løftet
og gentag kommandoen
Gør først dette i nogle sekunder
og opbyg derefter gradvist
perioden
Vend altid tilbage til din hvalp
og beløn den, hvis den følger
instruktionerne

Når den ligger helt ned, giver du
den en godbid og roser den
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LEGETID OG

SOVETID
Legetid
At lege er en rigtig god måde at træne og knytte bånd
med din hvalp på en positiv og frydefuld måde.
Lege, der er rolige og kontrolleret af dig, er de mest
effektive
Hvalpen kan blive aggresiv, hvis du leger tovtrækning, så
undgå at skabe et konkurrencepræget miljø mellem dig og
din hvalp
Hvalpen vil sandsynligvis blive opstemt eller frustreret ved
intense fysiske lege, så sørg for, at børn ikke er i nærheden
eller involveret, når de leger denne type lege. Brug kun
egnet hundelegetøj, som er sikkert for din hvalp

Sovetid
Din hvalp har brug for søvn for at fremme sin udvikling.
Nogle gange kan du være nødt til at opfordre den til det.
Når du tror, den er klar til at lægge sig:
Læg den roligt i sin seng, giv den et par minutter til at
falde til ro og efterlad den så trygt i rummet
Den vil muligvis pibe eller gøre vrøvl, når du lukker døren.
Det er vigtigt, at du ignorerer denne adfærd – den bør
være villig til at sove, hvis den er træt
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Tag en
godbid i hånden
og gå med en løs
snor, hvilket opfordrer
hvalpen til at gå
fremad, hvor godbiden
fungerer som
lokkemiddel
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GENEREL

LYDIGHED
At lære at gå i snor
Din hvalp bør være vant til dens
halsbånd, men skal gradvist
introduceres til at være i snor
Læg nogle godbidder i dens
madskål, lad den gå i snoren ved
siden af dig hen til skålen, øg
gradvist afstanden
Giv den ikke lov til at snubbe
maden. Beløn den kun, når den
går sammen med dig

Træningshold for hvalpe
Når din hvalp har fået alle
vaccinationer, bør du overveje at
melde den til et velorganiseret
træningshold for hvalpe. Den bør
trænes af erfarne trænere og det
skal være informativt og sjovt, med
positive belønninger
For at finde et træningshold kan
du kontakte Kennelklubben eller
spørge din dyrlæge (de afholder
muligvis socialiseringsfester for
små hvalpe). Det er en god idé at
besøge holdet uden din hvalp, før
du skriver den op til træning

UAFHÆNGIGHED
Du skal træne din hvalp til at kunne håndtere alenetid, da
dette før eller siden vil blive en del af dens hverdag. Opbyg
din hvalps fortrolighed og velbefindende med at være alene
i en gradvist øget tidsperiode:
Lad den være alene i korte
perioder, hvor den befinder sig
i én del af hjemmet og du i en
anden

Forlæng gradvist tiden over en
periode, så din hvalp får tillid til, at
du vender tilbage

Gå udenfor og efterlad den i
huset alene i nogle minutter
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Gør det klart
overfor børn, at
de skal respektere
din hvalp og ikke
håndtere den
upassende
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UDE I VERDEN
Nye lyde og verden udenfor
Det er ok at besøge travle steder,
men du skal bære hvalpen, så den
undgår kontakt med jorden, indtil
den har fået alle vaccinationer
Prøv gradvist at introducere
hvalpen til nye lyde og omgivelser
på en positiv måde

Hvis den har en dårlig oplevelse,
kan det potentielt udvikle sig til
en livslang fobi
Hvis dette sker, kan du hjælpe
ved at gentage den negative
oplevelse og håndtere den på en
positiv og belønnende måde

SOCIALISERING
At introducere din hvalp for din familie, venner og besøgende
Når hvalpen er tre måneder
gammel, er dens hjerne langt i sin
udvikling og den besidder evnen
til at lære hurtigt, selvom den kun
kan holde opmærksomheden i
kort tid og let bliver distraheret

For at hjælpe din hvalp og
skabe positive associationer til
mennesker, kan du lade gæsterne
give den en godbid

Når den introduceres for
forskellige nye mennesker, er det
vigtigt, at alle disse nye oplevelser
er positive. For at gøre dette
på en kontrolleret måde, kan du
invitere folk til at møde hvalpen i
dit hjem og – hvis de har en godt
opdraget hund - bede dem om at
tage den med, hvis den har fået
alle vaccinationer
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AT RETTE

DÅRLIG ADFÆRD
Bevogtning af mad
For at undgå at din hvalp opfatter
din tilstedeværelse som en trussel
mod dens mad ved spisetid, er
det vigtig, at du vænner den til at
være i din nærhed, når den spiser
Start med at stå ved siden af den,
når den spiser. Hæld derefter
gradvist lidt mere mad i dens skål
Når den slapper af, kan du løfte
skålen og hælde mere mad eller
en godbid i den
Gå lidt væk, gå så hen imod den
og hæld mere mad i dens skål
Gentag disse trin jævnligt og
hvalpen vil blive forsikret om, at
dens mad er sikker og den ikke
behøver at frygte personer, der
går hen mod dens skål

Udfordrende adfærd
Efter noget træning bør din hvalp
reagere på sit navn og adlyde
basale kommandoer. Når der
opstår hormonelle ændringer,
kan hvalpen dog gøre oprør
og glemme nyligt udviklede
færdigheder i lydighed

I denne periode:
Lær ikke hvalpen nye
kommandoer
Forhold dig roligt og tålmodigt
og styrk blot kommandoer den
allerede har lært
Vær konsekvent og fastslå bestemt,
men blidt, de fastsatte grænser
Vær klar til at ignorere din hvalp i
en kort periode, indtil den opfører
sig ordentligt
Undgå at drille din hvalp, da dette
kan få den til at bide
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Sæt dine

FORVENTNINGER
EFTER HUNDENS
STØRRELSE
Afhængigt af hvalpens race og størrelse kommer den i puberteten
og bliver kønsmoden på forskellige tidspunkter:
Toy-racer: cirka 10 måneder
Små racer: cirka 12 måneder
Mellemstore racer: cirka 12 måneder
Store racer (under 40 kg): cirka 18 måneder
Meget store racer (over 40 kg): op til 24 måneder

Selvom den begynder at ligne en voksen hund, er den i høj grad
stadig en hvalp og vil fortsætte med at være det i noget tid, særligt
hvis det er en meget stor race, da den ikke vil blive kønsmoden
før om mindst et år.
Når hvalpen er i puberteten, vil den være energisk og fuld
af energi, og du skal give den mulighed for at komme af
med denne energi og entusiasme gennem træning, leg og
jævnlig motion.
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Forståelse

OG GENKENDELSE
De færdigheder din hvalp har lært, skal der nu bygges ovenpå, for at
hjælpe den med at fortsætte sin vækst og udvikling.
Du kan øge hvalpens træningstid,
men husk at dens krop stadig
vokser, og for meget motion kan
skade dens knogler og led

Dens evner til at lytte og
genkende bør være forbedret i
en grad, så den nu er i stand til at
finde skjulte objekter

Hvalpen bør nu være i stand til
at blive siddende, når du går
væk fra den, og se direkte på
dit ansigt, når du kræver dens
opmærksomhed

KONTROL

UDEN SNOR
Før du overvejer at tage snoren af din hvalp på offentlige steder, skal du
være sikker på at den vil:
Adlyde dine instruktioner, reagere
på sit navn og vende tilbage til
dig, når du kalder

Du bør introducere dette til den
i hjemmet, hvor der er færre
distraktioner fra andre hunde og
lugte
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IRRATIONEL OG

UVENTET FRYGT
Under din hvalps udvikling, og på trods af dine tidligere anstrengelser for at
begrænse dens frygt, er der faser med “bevidsthed om højde”, som din hvalp
vil gå igennem.
Den kan blive bange for objekter,
der tidligere var velkendte for den,
og blive usikker på nye oplevelser
Uanset hvad årsagen er, skal du
hjælpe den med at overvinde dens
irrationelle frygt ved at udvise ro og
tålmodighed

Forøg dens eksponering gradvist og
blidt
Beløn den positivt med en godbid
eller verbalt ros, når den håndterer
situationen passende

VOLDSOM ADFÆRD
Når hvalpen kommer i puberteten, vil den blive mere modig og kan begynde
at udvise uønsket adfærd.
Håndter dette hurtigt ved at give
den konsistente kommandoer med
en fast og klar stemme. Hormonelle
ændringer i din hvalps krop kan
fortrænge den gode adfærd, du har
lært den

territorie og kan blive aggressiv og
dominerende, når den leder efter
en mage – dette er også et meget
vigtigt tidspunkt for hunhvalpe, da
de vil komme i løbetid for første
gang

Dit arbejde har ikke været forgæves,
men du bliver nødt til at genopfriske
hvalpens hukommelse om hvilken
adfærd, der er acceptabel

Dette kan modvirkes ved kastrering/
sterilisering - rådfør dig med din
dyrlæge

Undlad at lære den nye
kommandoer og rutiner på
dette tidspunkt. Når hvalpen
nærmer sig kønsmodenhed, vil
den sandsynligvis markere sit
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Din hvalp vil hurtigt lære, at hvis
du kun er konsekvent med dine
kommandoer en gang imellem,
så skal den kun adlyde dine
kommandoer en gang imellem
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ØGET

MOTION
Når din hvalps knogler og led er tilstrækkeligt
udviklet, kan du begynde med mere varieret motion,
og du kan nu optrappe afstanden og frekvensen af
gåture, afhængigt at din hvalps størrelse. Aktiviteter
som adræthedstræning, arbejdsprøver, hyrdearbejde og
jogging kan være fornøjeligt for din hund.
Spørg din dyrlæge til råds om særlige risici for din
hvalp, før du begynder på specifikke aktiviteter. Din
hund skal være over 18 måneder, før den kan starte på
adræthedstræning
Som grundlæggende introduktion til adræthedstræning, kan
du prøve følgende øvelser derhjemme, for at se hvordan din
hvalp reagerer. Men husk at træningen først må begynde,
når hvalpen er 18 måneder gammel:
Læg en træbjælke på jorden og anspor din hvalp til at
gå på den
Læg to objekter med cirka en halv meters afstand
og lær din hvalp at gå mellem dem
Lav en åben tunnel ved hjælp af genstande i
hjemmet og anspor din hvalp til at løbe igennem
Hvis hvalpen kan lide disse aktiviteter, er det
en god indikation på, at den også vil kunne
lide adræthedstræning
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OMGANG MED

ANDRE HUNDE
Omgang med andre hunde bør håndteres med forsigtighed.
Omgang med hunde af samme
køn vil ofte være problematisk,
så prøv at vænne hvalpen til at
omgås hunde af begge køn. Ros
den, når den interagerer med
andre og ikke overreagerer på
opmærksomheden
Vær opmærksom på tegn,
der indikerer, at den vil blive
aggressiv overfor en anden
hund, og flyt den øjeblikkeligt fra
situationen, hvis den opstår

Hold øje med følgende
kropssprog for at opdage
aggressiv adfærd, før den opstår:
Går i cirkler med løftet hale og
hoved
Går på tæerne
Logrer stift med halen
Stramme ansigtsudtryk

Når din hvalp

bliver kønsmoden,
vil den sandsynligvis
blive mere pågående
og beskyttende (som
regel mindre, hvis den
er kastreret)
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UDVIKLING
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HVAD DU KAN FORVENTE AF DIN NYE HVALP OG
HVORNÅR DU KAN FORVENTE DET
1 måned

3 måneder

• Mælketænder vokser ud

• Jagter andre dyr, kastede
objekter, egen hale

• Fravænning kan
begynde

• Genkender eget navn
• Cirka 90% af den voksne
hjernemasse er udviklet

7 måneder
• Mælketænder tabes;
permanente tænder
vokser frem
• Tal med din dyrlæge
om din hvalps
tandpleje

4 måneder
• Reagerer muligvis på “kom”,
“sit”, “vent” og “ned”

2 måneder – eller så snart
du tager din nye hvalp med
hjem
• Begynd med at gøre
hvalpen stueren og en del
af husstanden (inklusiv
børn og andre kæledyr)
• Begynd med at tale
med din dyrlæge om
vaccinationer og fordelene
ved sterilisering/kastrering

8 måneder
• Hvalpen kan
vente med
at besørge i
længere tid

6 måneder
• Kan lide at hente
kastede genstande
og lege
• Kan reagere på
“plads”, “hent”, “bliv”
• Nogle små racer er
kønsmodne

1 1/2 måned
• Napper, slås for sjov, tygger
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• Cirka 70% af den voksne
hjernemasse er udviklet

5 måneder
• Træningshold for hvalpe kan
påbegyndes, når hvalpen har fået
alle vaccinationer – spørg din
dyrlæge om, hvornår det er bedst
at starte for din hvalp

9 måneder
• Træningshold for hvalpe er
fuldført
• Kan gå i snor

18 – 24 måneder
• Nogle store og
meget store racer er
kønsmodne
• Nærmer sig social
modenhed

12 måneder
• Store racer nærmer sig
voksen højde og vægt (mere
end 25 kg ved modenhed)
• Adlyder uden at være i snor
• Knogler og led er udviklet,
hvilket tillader mere varieret
motion
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Hvornår skal
man skifte

TIL VOKSENFODER?
EUKANUBA har en skræddersyet tilgang til livsstadier, for
ønsker man optimal kropstilstand, er den bedste ernæring en,
der opbygger og støtter. De fleste hvalpe er klar til at skifte fra
hvalpefoder til voksenfoder i disse aldre:
Toy-racer: +10 måneder
Små og mellemstore racer: +12 måneder
Store racer: +18 måneder
Meget store racer: +24 måneder
Spørg din dyrlæge om, hvornår din hvalp skal skifte til det
rigtige EUKANUBA voksenfoder, for at opretholde dens
optimale kropstilstand.
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Foretag de bedste valg
FOR DIN HVALP

10 GRUNDE TIL AT FODRE MED EUKANUBA
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FORETAG DE BEDSTE VALG FOR DIN HVALP

10 GRUNDE TIL

AT FODRE MED
EUKANUBA
Ingredienser af høj kvalitet.
Fra start til slut og for alle vores opskrifter, er foderets kvalitet
og sikkerhed en integreret del af vores mission. Vi bruger kun
ingredienser af høj kvalitet og udfører strenge kontroller - mere
end 120 kvalitetskontroller.

Højt niveau af animalsk protein for at give slanke muskler.
En hjørnesten i vores ernæringsmæssige filosofi er, at katte og
hunde nedstammer fra kødædere og bør fodres derefter. Derfor
bruger vi kun animalsk protein af høj kvalitet, inklusiv frisk og
tørret kylling, æg og fiskemel, som den primære kilde til protein i
EUKANUBA-foder.

Førende siden 1969.
EUKANUBA har været førende indenfor skræddersyet ernæring
siden 1969.

Anbefalet af raceeksperter.
Vores EUKANUBA-opskrifter anbefales ofte af dyrlæger og
topopdrættere.

100% komplet og balanceret til avanceret hvalpefoder
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Skræddersyet til hundens størrelse
Fra toy til store racer. Hvalpe kommer i mange hundestørrelser
og vokser i meget forskelligt tempo. Dette er en vigtig faktor
i forhold til at vælge den rigtige diæt. Hos EUKANUBA ved
vi, at hvalpe med forskellig størrelse har forskellige behov,
hvilket er årsagen til, at vores foder er skræddersyet til
hundestørrelser fra toy til store racer.

Udvikling
DHA er klinisk dokumenteret fremmende for hvalpens
intelligens og letter derfor træningen. Når hvalpen er seks uger,
har din nye hvalp udviklet lidt mere end 70% af sin voksne
hjerne og har stadig meget at lære. DHA – en omega-3 fedtsyre
i alle vores hvalpeopskrifter, støtter indlæringsevnen hos hvalpe.

Immunitet
Støtter hvalpens naturlige immunitet med antioxidanter.
Hvalpe er beskyttet af deres mors antistoffer i den første tid
og vil langsomt opbygge deres eget naturligt forsvar. Visse
næringsstoffer med egenskaber som antioxidanter, såsom
vitamin E og C, kan hjælpe med udviklingen af din hvalps
immunitet.

Fordøjelse
Støtter optimal fordøjelse med præbiotika og roetrævler.
Hvalpes fordøjelsessystem og tarmflora udvikler sig,
efterhånden som de vokser, men kan være mere følsomt
end hos voksne hunde. En særlig blanding af fibre, såsom
roetrævler og præbiotikaene FOS og MOS, støtter en sund
fordøjelse i alle vores hvalpeopskrifter.
PLANET
FRIENDLY
FOOD;
At least 25% of
our factory’s energy
is generated from
our wind turbine
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Stolt produceret i eget regi
Al EUKANUBAs tørfoder er stolt produceret i eget regi i vores
fremragende produktionsanlæg i Coevorden, Holland. Her er
et hold af kæledyrselskende eksperter indenfor dyreernæring,
mikrobiologi, biologi og fødevarevidenskab dedikeret til at
sikre fortræffelighed i enhver skål.
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Topopdrætteres og

HVALPEEKSPERTERS VALG
Topopdrætter og de største nationale
Kennelklubber i Europa stoler på, at EUKANUBA
giver deres hvalpe en god start.
Energibundt
For en ny hvalpeejer kan det være svært at vide, hvad hvalpen har
brug for, for at blive en sund og glad voksen hund. Men selvom
hvalpen hurtigt vokser fra sit halsbånd, er den eneste ting, den ikke
vokser fra, dens behov for god ernæring.
Hør hvad eksperterne har at sige
Den prestigefyldte Best in Show-pris ved Crufts 2017 blev
vundet af EUKANUBA foder, Afterglow Miami Ink. Den
amerikanske cockerspaniel blev udvalgt blandt mere end
22.000 hunde, som tog del i konkurrencen i 2017.
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“EUKANUBA
og Kennelklubben er
partnere indenfor kæledyrsernæring.
Kennelklubben er den største organisation i
Storbritannien, som er dedikeret til hundes
sundhed, velfærd og træning. Deres mål er at
sikre, at hunde lever glade og sunde liv med
ansvarlige ejere. EUKANUBA har studeret
hvalpe og deres ernæringsmæssige behov
i mere end fyrre år, hvilket har ført til en
dyb forståelse for deres udviklingsmæssige
behov. Vores engagement i hundes sundhed
og velfærd er årsagen til, at vi arbejder
sammen med EUKANUBA som partnere i
kæledyrsernæring.”
Rosemary Smart, administrerende
direktør, Kennelklubben
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TOPOPDRÆTTERE OG

HVALPEEKSPERTER
“Pelsen er et meget vigtigt karakteristika ved racen
Lhasa Apso. Udover skinnende pelse giver EUKANUBA
fremragende resultater – takket være foderets gode
fordøjelighed optager hvalpe det rigtig godt, tager pænt
på i vægt og vokser jævnt. Det er årsagen til, at jeg har
fodret mine hvalpe og hunde med EUKANUBA i mere
end 20 år – det er det eneste foder, jeg stoler på til mine
helte.”
Margaret Anderson, den stolte Lhasa Apso-opdrætter af otteårige
Zentarr Elizabeth, som har fået prisen Best In Show ved Crufts 2012,
og femårige Zentarr Morgan, som fik prisen Best in Show ved FCI
European Dog Show 2012.

“Som opdrættere er det vores ansvar at give vores
hvalpe en god start. Det er så vigtigt, at holde hunden
i den bedst mulige tilstand, og jeg tillægger meget
af Harleys vindende tilstand, til hvad de spiser. Derfor
anbefaler vi, at vores hvalpes ejere fortsætter med at
fodre dem med EUKANUBA – uanset om de vokser op
som verdensmestre eller elskede familiekæledyr.”
Ingunn Eriksson, stolt opdrætter af Harley, en syvårig Saluki, som har
fået prisen Best In Show ved FCI World Dog Show 2012.
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STILLEDE
SPØRGSMÅL
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OFTE STILLEDE

SPØRGSMÅL
Medmindre du har opfostret en hvalp før, kan
du ikke være sikker på, at du gør det rigtigt. For
at begrænse denne frygt, er her de oftest stillede
spørgsmål med svar fra EUKANUBAs eksperter.
Q: Hvor meget skal jeg lege med min nye hvalp?
A: Gå efter tre legeperioder om dagen, 10-15 minutter af
gangen. Husk at de nemt bliver trætte, når de er små.

Q: Hvor ofte skal jeg tage mit kæledyr til dyrlægen?
A: Tre gange om året, mens den er hvalp. Derefter mindst et
besøg om året, medmindre den er syg.

Q: H
 vordan lærer jeg min hvalp ikke at hoppe op ad
folk?
A: Hold en godbid foran din hvalps næse og løft den så
over dens hoved. Når den løfter næsen, siger du “Sit!”.
Beløn den, når dens bagparti rører jorden. Når den
har lært kommandoen, skal du sige “Sit!” hver gang
den hilser på nogen.
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Q: Hvordan adskiller de
Q: Hvor ofte skal jeg soignere og/
ernæringsmæssige behov sig
eller bade mit kæledyr?
mellem hvalpe af store racer og A: Langhårede racer skal børstet
toy-racer?
cirka hver dag. Bad din hund, når
A: Hvalpe af toy-racer udvikler sig
meget hurtigere end hvalpe af
store racer. De har hurtigere
stofskifte og større behov for
protein, fedt og energi.
Men hunde af store racer er ikke
fuldt udvoksede, før de er næsten
to år (>40 kg voksenvægt). Hvis
de fodres for meget, risikerer
disse dyr at tage for meget
på for hurtigt og kan udvikle
problemer med skelettet.
EUKANUBA tilbyder specifikke
hvalpeopskrifter til enhver
størrelse.

Q: Hvilke almindelige sygdomme
skal jeg holde øje med?

du bemærker en lugt, men lad
være med at overgøre det, da
dens hud er følsom. Brug altid
egnet hundeshampoo.

Q: H
 vornår skal jeg skifte til
voksenfoder?
A: For hvalpe af toy, små og
mellemstore racer skal du
skifte til voksenfoder af høj
kvalitet som EUKANUBA, når
den er 10 måneder (toy) og 12
måneder (små og mellemstore).
Hunde af store racer (25-40 kg
voksenvægt) skal skifte ved 18
måneder og hunde af meget
store racer (>40 kg voksenvægt)
ved 24 måneder.

A: Orme, lopper og
infektionssygdomme som
parvovirus og hundesyge er de
mest problematiske. De sidste to
kan undgås med vacciner, men
det er en god idé at begrænse
din hvalps omgang med andre
hunde, indtil den har fået alle
vaccinationer.
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HVIS DU HAR
SPØRGSMÅL OM DIN
HUND ERNÆRING,
KONTAKT VENLIGST
VORES EKSPERTER
GENNEM VORES
GRATIS PLEJELINJE

FOR RÅD OM PASSENDE
SUNDHEDSPLEJE ELLER
SUNDHEDSPROBLEMER,
KONTAKT VENLIGST DIN
DYRLÆGE

For yderligere information om EUKANUBAs udvalg, ring til
plejelinjen eller besøg os på www.eukanuba.dk
GRATIS PLEJELINJE 00-800 241 53 414 FOR EKSPERTRÅD

