
Foder till storvuxna hundar

Att välja foder till sin hund är inte alltid lätt. Marknaden har otroligt många sorters hundfoder att
erbjuda. Alla marknadsför sin produkt som den bästa. Det är idag mycket ovanligt att vi ser
bristsjukdomar hos våra hundar. Däremot är övervikt ett ökande problem. Många torrfoder
innehåller stora mängder spannmål vilket kan vara en bidragande faktor till övervikt. Det största
problemet är dock att många hundar förutom sitt foder även får en hel del humankost.

När det gäller storvuxna hundraser dvs. de raser som vuxen väger över 25kg, har forskning visat att
de har speciella näringsbehov. Detta gäller speciellt under valpstadiet. Förr trodde man att ett ökat
proteininnehåll i fodret orsakade att valpen växte för fort och fick problem på grund av detta. Idag
vet vi att protein behövs i hög mängd för att valpar ska utvecklas, bygga muskler och ett starkt
immunförsvar. Däremot har det visat sig att det är energimängden i fodret som orsakar problem med
för snabb tillväxt. Kalciummängden i fodret har också visat sig viktigt för storvuxna rasers utveckling.
För höga mängder kalcium har i studier visat orsaka utsvängda ben och även påverka ledproblem
som OCD (Lösa broskbitar i leden) och höftledsdysplasi. Foder för storvuxna hundraser bör därför
innehålla mindre mängd kalcium (helst runt 1%), resonabel mängd protein (helst minst 27%) och
mindre mängd energi främst i form av fett men också kolhydrater. Kalcium regleras i kroppen i nära
relation till fosfor. Relationen mellan fosfor och kalcium bör hållas så nära 1:1 som möjligt. Om man
t.ex. ger valpen kött eller inälvsmat kan kvoten mellan fosfor och kalcium ändras upp till 40:1
eftersom kött och speciellt lever innehåller höga mängder fosfor. Man ska vara mycket försiktig med
att ge valpar humankost. A-fil och välling ändrar också mängden kalcium i kosten och kan därför
orsaka problem för hunden senare i livet.

Alla valpar ska äta valpfoder inte vuxenfoder. Det är lika självklart som att en baby ska äta babymat
och inte pizza. Valpar har ett näringsbehov som skiljer sig från den vuxna hundens. Om man vill ge sin
valp hemmagjord kost är det mycket viktigt att man ser till att proportionerna blir rätt så att valpens
näringsbehov täcks. Alla hundar är olika och vad som fungerar bra för en individ kanske inte passar
en annan. Det är viktigt att man hittar ett foder som hunden äter och som fungerar bra för mage och
tarm samtidigt som det är näringsmässigt korrekt.

Be gärna om råd av din veterinär vilket foder som kan passar din hund bäst.


