
Hur kan man behålla den fina vita färgen på mustaschen hos en 
biewerterrier?
Hur får jag den att alltid se snygg ut?
                                

                                   

 
Denna fråga är oroande för alla ägare och uppfödare av vithåriga dekorativa hundar som 
Biewerterrier, Biro, Malteser och andra. Här kommer några praktiska tips som hjälper oss och
förhoppningsvis hjälper dig att uppnå resultatet.
 
Först och främst, se till att maten som hunden får, liksom alla hundgodis som ges till den, inte
innehåller färgämnen. Välkända, stora producenter bruka inte tillsätta färgämnen. Som 
exempel- Royal Canin Educ är ljus till färgen, nästan vit; passar till valpar o vuxna hundar; 
bryts med fingrar i mindre bitar och är lågenergi godis. OBS! innehåller mjöl. Om du ger din 
hund mjuk mat, se till att den inte är rosa till färgen, vilket kan ge misstanke om förekomst av 
konstgjorda färgämnen i maten.

 För det andra, dricksvattenkvaliteten påverkar också färgen på den vita mustaschen. Om 
dricksvattnet är hårt ( innehåller mycket kalcium- och magnesiumjoner) eller har en hög 
järnhalt kan det påverka den vita hårfärgen. Använd renat flaskvatten eller filtrerat vatten i 
detta fall. Mustaschen blir vit och njurarna friska! Vi bor i Lund. Här har vi mjukt 
Bolmenvatten med hårdhetsgraden 3,5 °dH .I Sverige har vi bra kranvatten med varierande 
hårt- och mjukhet som passar lika bra till människor som till hundar. Om ni har en egen 
vattenkälla då är det bra att kolla vattenkvalitet.



Dessutom kan du använda en dricksflaska istället för drickskål. Med den här metoden blir 
pälsen på hundens huvud alltid torr! Missfärgning på mustasch kommer när hunden blöter ner
den i en vattenskål, sedan doppar nosen i matskålen och får maten på den med färg, sedan åter
igen och dricker samt blöter ner mustaschen. Lite matrester fastnar där, bakterier sätter sig på,
och färgen på mustaschen ändras. Om du använder en dricksflaska, kommer bakterier inte att 
föröka sig i vattenskålen heller. Det finns många vinster. Men även dricksflaskan behöver 
göras ren.
 
Nästa viktiga punkt: Det är mest korrekt att använda rostfria matskålar som 
utfordringsredskap. De spricker inte, är lätta att hålla rena, färgar inte, absorberar inte från 
använd mat eller dryck. Nu är det på modet att använda kopparmatskålar. Jag hittar inte 
vetenskaplig evidens varför dessa skulle vara bättre. De är betydligt dyrare! Jag 
rekommenderar inte att använda plastutfordringsredskap.
 
Vissa hundar har trånga tårkanaler mellan öga och näsa. Då kan tårvätskan fukta, rinna ut och 
missfärga pälsen under ögon och mustasch. Du kan massera försiktigt med pekfingret i 
riktningen från hundens näsa till ögonbotten på ena och på den andra sidan. De flesta hundar 
gillar verkligen den här massagen. Gör detta först två gånger om dagen i en vecka och sedan 
reducera det till en eller två gånger i veckan. Du kommer att bli förvånad över att se hur 
mycket situationen förbättras med tiden. Om massagen inte hjälper kan det vara genetisk 
variation eller ngn ögonsjukdom. Visa din hund för en veterinär om du är orolig.
 
Den typ av smuts som samlas i hundens ögon efter sömn i vanliga fall anses normalt. Den kan
torkas bort med torr trasa, bomullsrundel. Om smutsen är svår att ta bort kan det hjälpa att 
använda lite varmt vatten.
Om ni har mycket problem med rinnande ögon utan någon bakomliggande sjukdom, finns 
olika produkter ni kan använda för att förbättra det. Fråga på Djuraffärer. Som exempel: 
”Diamond Eyes” eller ”No More Tear Stains”.
   

                   



Mer avancerad vård erbjuder ”Eye Envy”. Med vätska torkas päls under ögånen och detta 
motverkar missfärgningen av pälsen. Sedan lägger man på en mycket liten mängd av pulver 
under ögonen.

Lycka till med vita mustaschen! 


