Utfodring,
vaccination
och avmaskning
Utfodring
Våra Jack Russell terriers är mycket sunda och friska, de har sällan problem med
magen. Hos oss har valparna ätit Hills Science Diet puppy small breed. Men från 7
veckor har vi successivt gått över till Hills Adult. Vill man byta är det bäst att under en
övergångsperiod blanda Hills med det nya fodret.
Valpen bör äta 4 gånger per dygn. Ungefär ½ dl torrfoder blötlagt i ljummet vatten kan
vara en lagom portion. Det är ingen fara om inte allt blir uppätet. Särskilt inte i början.
Med tiden lär du dig hur mycket valpen behöver genom att se hur den äter och att den
håller hullet.
Det är inga problem att utfordra med matrester, men var lite försiktig med mycket
mjölk- och köttprodukter. Undvik rökt och starkt kryddad mat. Ge aldrig hunden
choklad.

Vaccinationer
När du får valpen är den redan vaccinerad. Valpen ska sedan vid fyllda 12 veckor
vaccineras igen. Boka tid redan nu hos din veterinär. Tag med stamtavlan. Under tiden
kan valpen ändå umgås med andra hundar för att utveckla goda sociala relationer.
Kontrollera bara att de hundar valpen träffar är fullt friska och vaccinerade. Nästa
vaccination sker sedan vid ett års ålder. Bor man i storstad och har mycket kontakt
med många hundar kan det vara bra att även vaccinera mot kennelhosta.
Om du vill ut och resa i världen med din hund så går det numer att vaccinera mot bl.a.
rabies. Vaccinationerna förs in i ett sk. ”hundpass” – tala med din veterinär om hur du
går till väga.

Avmaskning
Valparna är avmaskade hos oss fr.o.m. 2-3 veckors ålder, därefter var 14:e dag fram
till leverans. Vid tre till fyra månaders ålder är det dags igen för en ”kur”. Vi har
använt Banminth pasta, men det finns många olika preparat att välja på, flera är
receptfria på Apoteket. Rådgör gärna med din veterinär. Vuxna hundar behöver inte
avmaskas regelbundet. Ett tips till tikägare är att avmaska tiken i samband med hennes
löpperiod om de ska paras.
Ring oss gärna om du undrar över något – 0705-38 83 80.

Lycka till med din valp!

