REFERAT FRA AVLSRÅDSEMINAR 2005
Det var påmeldt 41 til seminaret (5 ikke møtt).
Astrid Indrebøe snakket om drektighet og fødsel.
Det er ikke noe fasitsvar på hvilken dag man skal pare. Det er viktig at vi ser på
tispa når tiden er inne. Hvis vi parer for sent eller fortidlig er dette ofte årsaken
til små kull og/eller at tisper går tomme. Andre grunner kan være at hannhunden
brukes for ofte, stress, dårlig kondisjon, infeksjoner og høy alder.
Hvordan kan vi se at tispa har tatt seg? Noen tegn:
• Brystvortene blir rosafarget og strutter litt mer enn vanlig fra ca 3 uker
etter paring
• Tispa blir mer kjælen/voksen/vil ikke leke så mye som før
• Kvalme rundt 3 uker (noen også rundt 5 uker) etter paring
• Kjenne fosterblærer gjennom buken rundt 4 uker etter paring.
Er ikke valpene kommet på 63. dagen, er ikke dette unormalt. Det gjelder å ha is
i magen og vente. A. I. anbefalte at vi tar temperaturen jevnlig i dagene før
forventet fødsel for å se om fødselen er i gang.
Hun gjennomgikk også hvordan vi skal skjemme bort tispa under og etter
fødselen med lettfordøyelig, næringsrik mat og masse omsorg. For all del gi tispa
ro for nysgjerrige nabounger og annet to- og firbent besøk den første tiden!
Hun snakket også litt om lyskebrokk fordi det plutselig har dukket om flere
tilfeller på våre raser i det siste. Lyskebrokk er arvelig (uten at man kjenner
sikker arvegang), og hunder som er blitt operert for lyskebrokk, bør ikke brukes i
avl. Man bør også være tilbakeholden i bruken av hunder som har gitt brokk.
Det var en svært engasjert forsamling som stilte mange spørsmål til en
foredragsholder som klarte å gjøre fagkunnskapen både forståelig og
underholdene. Bjørn overrakte Astrid et rosemalt fat som takk for deltakelsen.
Anne Igsi innledet diskusjon om markedsføring av valper.
Hun snakket om hvordan man annonserer sine valper; hva står egentlig i
annonsen
og hva står mellom linjene? Hvor ærlige er vi egentlig? Er det riktig å annonsere
jakthunder når foreldrene til valpene ikke har jaktlige meritter. Eller unnlate å
snakke om hva slags jaktmeritter og hva valpekjøper i så fall kan vente seg?
Oppdretter har ansvar over for valpekjøperne, et ansvar som fortsetter også
etter at valpekjøper har forlatt huset med valpen under armen.
Hva er normal pris for en valp? Bør vi opplyse valpekjøper om at valpen for
eksempel er flasket opp fordi den ikke hadde evnen til å ta til seg mat er fordi
mor av en eller annen årsak er død?
Diskusjonen gikk livlig og det var stor enighet om at man må være ærlige.
Referat: E. Ellingsen og N. Williamson

