
Varför får min hund tovor?

Tovor bildas lätt hos alla långhåriga hundar och ger lite extra arbete
till alla hundägare.

Den lyxiga flygande pälsmanteln, stoltheten för långpälsade yorkshire
terrier och biewer terrier kräver dagligt arbete och skicklig vård. Genom
att kamma pälsen regelbundet kan du förebygga bildning av tovor.
Kvaliteten på pälsen avgör hur ofta det ska göras.

Här är de vanligaste orsakerna till tovning av palsen hos hundarna:

Våt päls tovar upp sig lätt. Om ni lämnar er hund med en lång och tjock
päls torkas naturligt i luften efter tvätt istället för att använda
hårtork och borste kommer ni att få många tovor. Förutom det, så kan
intrasslat vått hår leda till att hunden tappar pälsen. Efter promenad i
regnet med långhårig hund behöver pälsen torkas med handduk och hårtork
och sedan kammas ut. Detta förebygger även svamp angrepp mellan
trampdynorna.

Bildning av knutor kan komma vid alldeles för noggrann tvätt och gnuggning
av hundens päls. För att undvika detta problem, applicera tvättmedel/
schampo försiktigt längs pälsens växt och strök försiktigt med fingrarna.
Det finns inget behov att trassla håret. Schampon gör sin verkan bra utan
mekaniskt gnugg o gnid.



Hundkläder kan också leda till att hårstråna trasslar sig till knutor.
Oftast inträffar detta på kontaktställen mellan kroppen och sömmarna på
kläderna som används. För att undvika detta, försök att köpa overaller med
foder av glidande tyg. Om du har en Biewer terrier till utställningar
behöver inte pälsen sättas i papiljotter. Pälsen växer bra i alla fall,
men behöver kammas regelbundet. Längd på 2/3 delar är godkänd. Men är du
ambitiös eller trött på att kamma kan du prova att papilotta pälsen. Yorkshireterrier
skall alltid papiljottas  om ni tänker ställa ut hunden på hundutställning. För 
utställningshundar används skyddsdräkter av olika tyger (silke, syntet, atlas osv) men då 
bör sömmarna vara utanför, inte inuti. För lättare vård kan pälsen kortas/klippas till 
önskad längd om hunden inte ska ställas för bedömningen. Tidigast rekommenderas dock 
klippning från 9 månader ålder och framåt för bättre kvalitet av pälsen för båda yorkar och
biewer terrier.

Löv, mossa, tort gräs, små pinnar och taggar, som finns rikligt på
promenader, leder också till att pälsen snurrar sig runt föremålen och
tuvor bildas. Man kan ha extra koll på hunden och plocka bort allt som
fastnar i pälsen på en gång. Man bör använda säsongsanpassade kläder för
promenaden. Ni kommer att ha mycket mindre att göra! Yorkar och biewrar
älskar dessutom kläder!

Fel teknik vid kamning o borstning kan vara en orsak till tovor i pälsen.
Se till att kam och borste är anpassade till hund och har tillräckligt
långa piggar för att gå igenom pälstjockleken. Om man lämnar en del av
pälsen ogenomkammad kommer tovor att finnas kvar och sedan kommer det att
bli svårt att reda ut dem.



Överdriven uppmärksamhet till hunden med kärleksfulla handlingar med
ständig rufsning av pälsen, klappande kan leder till att håret trasslar
sig på vissa områden.

Om håret är inte friskt trasslar håret ihop lättare. Om det finns skorpor,
mjäll på huden är det värd att kolla vad det beror på. Olika sjukdomar så
som loppor, maskar, lever- och njursjukdomar kan också leda till en
försämring av pälsens kvalitet

Ett annat vanligt tillfälle där pälsens struktur förvärras är graviditet
och förlossning. Under de sista 2 veckorna innan beräknad förlossning
rekommenderas man inte tvätta hunden, för att minimera stressen. Vid
födsel och vid digivning bildas många tuvor, som är svårt att kamma ut.
Tikar brukar tappa mycket päls vid digivningen, men återhämtar sig
efteråt. Balanserad kost är viktig. För hunden är det bäst att bli
kortklippt före förlossningen där magen rakas. Om det inte är möjligt att
göra, tas hundens päls i papiljotter, som kammas genom 2-3 gånger i veckan
eller fästes med gummiband över hela kroppen som håller ihop håret. Magen
rakas för att valparna ska kunna dia fritt.

Hur ska vi förebygga och bli av med tovor?                                                      

Om tovor uppstår är det viktigaste att bli av med dem med minsta
hårförluster.



Varje hundägare till en långhårig hund har sina egna små knep som hjälper
till att vinna i kampen mot tovor. Här är några av tipsen:

Pälsen kommer att bli mycket mindre trasslig om området omedelbart efter tvätt och torkning 
pudras generöst med vanligt babypulver och kammas igen med en kam. Detta kan hjälpa på 
områden med mjukt hår under armhålorna och bakom öronen som är utsatta.

2. För att reda ut tovor utan skada på pälsen rekommenderas att fukta den
med vanligt vatten med en liten tillsats av olja t.ex. barnolja eller
mandelolja. Man kan använda professionella oljor till hundpäls ( t. ex. Flash Pappy)
och lämna den ett tag. Efter en sådan behandling kan intrasslande hårstrån
lätt redas ut för hand utan att kräva extrem kamning. 

3. Det finns många speciella hundprodukter för att reda ut tovor.
Kontrollera att din hund inte reagerar negativt på dessa medel. Ofta är
de mycket parfymerade. Du kan spreja medlet på en begränsat bit av hundens
hud och se till nästa dag om någon form av reaktion uppstått.

Här kommer några förslag.

       

1- Aloe Vera Nano Mist från K9 är en ”leave in”-hundbalsam, mild glansspray. Den har snabb
antistatverkan och en kraftfull utredningseffekt. Den gör till pälsen extra lätt  borstad och ger 
en fantastisk volym. Motverkar tovor. Slitage och är tidsbesparande.

2-Kw FIXA TOVAN. Den här hundprodukten hjälper er att ta bort tovor på ett skonsamt sätt. 
Pälsen blir smidig, glansig och lätt att borsta.



3- K9 KERATIN. Denna K9 produkt är en ultra-återställande leave-in sprayconditioner med 
en blandning av Keratin Protein och D-Panthenol som gör pälsen otroligt lätt att reda ut.
Den här hundprodukten hjälper er att ta bort tovor på ett skonsamt sätt. Pälsen blir smidig, 
glansig och lätt att borsta.

4- DW-FOXFIRE-med arganolja. Den ger utmärk glans, vårdar och skyddar pälsen från yttre 
skador.  Den innehåller de vårdande substanserna D-pantenol och mikroprotein av vete. 
Den gör det både lättare att kamma pälsen, förebygger bildande av tovor samt skyddar varje 
pälsstrå. Inte minst ger den en fantastiskt snygg finish! 
OBS! informationen om produkterna är tagen från internet. Pris ligger på ca 130 kr. Vi 
ansvarar inte för innehåll. Vi använder inte några av dessa produkter själva utan använder 
exklusiva medel för show-hundar. K9 är populär hos hundfrisörer i Sverige.  

4. Om tovan är så hopplös att saxen inte kan undvikas försök inte skära av
den tvärsöver. Försök istället att göra ett snitt längs med tuvan och
sedan pröva att återigen reda ut den med fingrarna. Då kan vi spara en
viss mängd av pälsen. Hunden är också själv känslig för estetisk defekt på
pälsen.


