
”Tanker ved hvalpekassen - færtprægning” 

Søndag d 2. oktober fødte Ice sit første kuld hvalpe. Første hvalp blev født kort før kl 10.30 og 

sidste ankom sent på eftermiddagen. Resultatet blev seks dejlige, velskabte og levedygtige hvalpe. 

Tre gule, heraf en tæve, og tre sorte tæver.  

Den første lille uges tid er nu gået. Ice har fundet sin rolle som mor og hvalpepasser. Det gik nu 

hurtigt og smertefrit, men vi skulle helt hen sidst på uge 40, før hun på vanlig Labrador maner for 

alvor gik til foderskålen. Herefter kom der rigtig gang i hvalpenes tilvækst. Med disse to basale 

faktorer på plads er tiden inde til at tænke ”ud over kanten” på hvalpekassen. Det jeg skal i gang 

med nu er, at lægge fundamentet til Pers og mine ideer om at lærer de kommende apportører 

sporing. Den egentlige sportræning ligger dog noget længere ude i fremtiden. Det der er aktuelt 

her og nu er færtprægningen. Det vil sige at introducere hvalpene for de færtkilder, jeg senere vil 

bruge i sportræningen. Det er fra nu af og i de kommende uger, at jeg vil præge hvalpene på de 

færttyper, der vil være aktuelle for dem i deres fremtidige liv som apportører. Hvalpene vil i de 

kommende uger blive præsenteret for blod fra hønsefugle, fært af fasanvinger og fasanben, fært 

af fasaner med krudtlugt. Jeg holder mig altså snævert inden for de vigtigste færtkilder, som de 

kommende apportører skal arbejder med.  

Jeg har i dag - i hvalpenes 6. levedøgn - påbegyndt denne meget tidlige prægning.   

Det foregik på den måde, at jeg i forbindelse med rengøring af hvalpekassen flyttet ”den lille 

familie” ud af kassen. Da rengøringen var overstået indtog Ice igen kassen. Jeg havde gjort min 

færtkilde klar, der til denne første prægning bestod af hønseblod. Blodet var hældt på en lille 

laboratorieflaske af blødt plastik. Blodet var varmet op til håndvarmt for at øge fordampningen og 

dermed færtafgivelsen. Herefter tog jeg den første hvalp op stak flaskens munding hen til 

hvalpens snude og trykkede nogle gange på flasken, så der blev pustet hønse-blod-fært ud i 

hovedet/snuden på hvalpen.  

Første reaktion hos hvalpen var en viren med hovedet. 

Anden reaktion kom da hvalpen registrerede færten. Da stoppede den med at virrer på hovedet 

og ligesom orienterede hovedets og dermed snudens retning mod færtkilden. Der skete altså en 

tydelig adfærdsændring, da hvalpen registrerede færten. Derefter lagde jeg hvalpen ned til Ice, 

hvor den fik sin belønning, en dievorte i munden og mad. Seancen gentog sig herefter med de fem 

øvrige hvalpe.  

Bemærkelsesværdigt var det, at alle seks hvalpe reagerede på præcis samme måde. De lå lidt 

uroligt i min hånd og virrede med hovederne, indtil de opdagede færten, herefter orienterede de 

hovedet efter færtkilden, blev rolige og fastholdt fokus på denne nye, spændende og ukendte 

fært.  

 

Se video der viser hvordan prægningen foretages: https://youtu.be/h7J_NtAXmA4 


