
Omega-3 DHA (DocosaHexaenoic Acid) är den vikti-
gaste fettsyran för cellerna i hjärnan, ögats näthinna och 
luktsinnet. Hundens kropp kan producera DHA men den 
egna kroppens syntes täcker inte hela behovet och därför 
måste hunden få DHA ur kosten. Fisk är det födoämne 
som innehåller mest DHA. Även kött innehåller DHA men 
i mycket mindre grad.

DHA I KOSTEN OCH VALPENS UTVECKLING
I början av livet då valpens hjärna och sinnen utvecklas är 
behovet av DHA speciellt stort. En tillräcklig nivå av DHA 
i tikens kost under dräktigheten och i valpens kost efter 
avvänjningen garanterar utvecklingen av valpens inlär-
ningsförmåga. Detta samband mellan kost och inlärnings-
förmåga har fastställts i fl era undersökningar på hundar 
(Kelley 2000, Zicker m.fl . 2012). Med hjälp av under-
sökningar på djur har det även kunnat konstateras att då 
kosten inte innehåller tillräckligt med DHA försämras den 
inlärnings- och diskriminationsförmåga som baserar sig 
på luktsinnet (Greiner m.fl . 2001). Intag av omega-3-fett-
syror under fostertid och amning kan dessutom minska 
risken för atopiska sjukdomar i barn- och ungdomsåren. 
Detta kom fram i en undersökning där forskarna följde 
med i vilken grad barn till atopiska mödrar insjuknar i 
atopiska sjukdomar (Miles & Calder 2015). 

VALPNING OCH DHA
Med tanke på hundvalpens utveckling är det viktigt att ti-
ken har tillräckligt mycket DHA i kroppen. Vid planering 
av tikens kost lönar det sig även att beakta att upprepade 
valpningar resulterar i en låg DHA-nivå i kroppens vävnader, 
och att det räcker förhållandevis länge innan vävnadernas 
DHA-lager fyllts.

Om DHA-nivån i vävnaderna är låg kan detta påverka tikens 
chanser att bli dräktig och valpkullens storlek. I en undersök-
ning som innefattade över 17 000 parningar kunde det fast-
slås att då tikens kost innehåller rikligt med omega-3-fett-
syror höjs DHA-nivån i vävnaderna, förbättras chansen att 
bli dräktig, minskas antalet dödfödda valpar och dessutom 
hålls storleken på valpkullen uppe även vid upprepade dräk-
tigheter (Kelley 2000).

ETT TRYGGT DHA-TILLSKOTT
Som DHA-tillskott till valpen och tiken är det möjligt att an-
vända fet fi sk (lax och strömming) eller fi skoljepreparat. En 
del valpfoder som fi nns på marknaden innehåller dessutom 
tillsatt fi skolja. Fiskens och fi skoljans fettsyror oxideras, dvs. 
härsknar, lätt. Eftersom oxiderad fi skolja innehåller skadliga 
ämnen för valpens utveckling är det viktigt att vara noga med 
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kvaliteten på DHA-tillskottet. Turek m.fl. (2003) upptäckte i en undersökning att då 
två månader gamla hundvalpar fick oxiderad olja fördröjdes valparnas tillväxt, sänktes 
E-vitaminhalten i kroppen samt försämrades immunsvaret och skelettets utveckling.

Oxidationen av fettsyror är en självbevarande mekanism, dvs. efter att den kommit 
igång framskrider den allt snabbare. Med tanke på fiskoljans kvalitet är det viktigt att 
förhindra att oxidationen påbörjas. Det går att påverka oxidationen av fiskoljan genom 
val av råvaror, tillverkningsmetod och genom tillskott av antioxidanter.

Tillverkningsmetoden av Nutrolin Puppy®-näringsoljan har utvecklats under flera år 
och i dagsläget har syrets skadliga effekt så gott som eliminerats under tillverknings-
processen. Då oljeblandningen tillverkas tillsätts effektiva, naturliga antioxidanter i så-
dana mängder som optimerats i undersökningar i samarbetet med Danmarks Tekniske 
Universitet. Noggrannhet under tillverkningen och effektiva antioxidanter garanterar 
att fiskoljans känsliga fettsyror hålls oförändrade och att produkten är trygg för valpar.

Nutrolin Puppy® är en näringsolja som är skapad speciellt för att användas som fett-
syretillskott i valpens och avelstikens kost. Den är gjord av en specialfiskolja som är 
av GMP-kvalitet och som innehåller rikligt med omega-3 DHA. Traditionella fiskoljor 
samt lax och strömming innehåller i sin tur rikligt med omega-3 EPA (EicosaPentaenoic 
Acid). EPA är en nyttig omega-3-fettsyra, men den växande valpens kropp kan inte 
effektivt utnyttja EPA för att bygga upp sina viktiga vävnader.

Nutrolin Puppy®-näringsoljan rekommenderas till avelstiken från parning till digivning-
ens slut och till valparna tills de är 6-8 månader gamla. Till raser som växer långsamt är 
det bra att fortsätta ge oljetillskottet tills valparna är ca 12 månader gamla.

BATTRE VALPRESULTAT 
LARKTIGA VALPAR
VALPENS HJARNA
OGON & LUKTSINNE 


