Hund hälsa med örter
I tusentals år har hunden sökt de växter och örter den
behövt för att klara sin dagliga hälsa med välarbetande
inre organfunktion och med bibehållet immunförsvar,
frisk hud, ﬂexibla muskler och leder. Eftersom hunden
företrädes vis är en carnivor, dvs en köttätare (även
om det ﬁnns vegetariska asiatiska hundraser) så
ﬁck den ändå alltid i sig ”gormé örter” och andra
verksamma växter med maginnehållet från sina
fällda bytesdjur som var herbivorer dvs, växt-ätare.
Maginnehållet i bytesdjuren, som är en riktig hälsokur
åts med vällust först. Förutom det uppsökte den även
olika färska vildväxande örter.
Att leva med 2000-talets människa kan ibland
påverka hunden både psykiskt och fysiskt förutom
detta har intensiﬁerat jordbruk lett till mer processade
fodermedel. Får hunden chansen så söker den
fortfarande upp vildväxande örter som är naturliga
källor av livsnödvändiga ämnen, precis som deras
förfäder gjorde. Men hur många hundar har tillgång till
dessa växter idag.
Alla hundar behöver tillräcklig tillförsel av vitaminer,
mineraler, spårämnen och Fytokemi-kalier som ﬁnns i
växter som örter, frukt och grönt förutom de ämnen
som ﬁnns i animalierna. Fyto betyder planta och
kommer från det grekiska språket.
Örter har används i alla kulturer sedan urminnes
tider. Det ﬁnns västerländsk örtmedicin, kinesisk ört
medicin, Ayur Veda (indisk ört medicin), Indiansk
ört medicin och många många ﬂer. Många örter är
gemensamma för dem alla och något som är alla
gemensamt är att de främst söker att åtgärda grund
obalansen och inte endast det slutgiltiga symtomet.
Man har en helhetssyn på problemet.
Tyvärr har mkt klok kunskap försvunnit genom åren.
I dagens hund vård får vi människan tillföra dessa

i hundens dagliga kost. Det ﬁnns ﬁnfördelade ört
blandningar för hundar som lätt tillgodoser hundarnas
olika behov.
Många har insett att man får återgå till en bättre
balans med helhetssyn i den dagliga vården.
Användning av ört baserade fodertillskott och hälsoprodukter är då ett naturligt val och är eftersökt med
allt större intresse av djurälskare världen över.
Det ﬁnns örter för att gynna matsmältningen, cirkulationsorganen, reningsorganen, endokrina systemet,
för hud organet, respirationsorganen, reproduktions
organen mm.
Här är en liten ört lista vad som kan vara bra vid
olika krämpor hos hundar och även katter.
ÖRTER & ANDRA NYTTIGHETER FÖR HUND
Många hundar har problem med rörligheten och
ﬂexibilitet i muskulatur och leder. Eksem är vanligt.
Huden avspeglar ofta kroppens inre och är ett av
kroppens största utsöndringsorgan.Ändå många gånger
behöver inte symtomen vara så tydliga som vid eksem
och reumatism. Det kan ofta börja med en harmlös
irritation el en inﬂammation i tarmens slemhinna och
funktionen i matsmältnings apparaten blir eftersom
mindre optimal, toxiner och slaggprodukter läcker gm
tarmbarriären och sakta sänks immunförsvaret och
diffusa symtom börjar uppträda med tiden. Därför är
förebyggande holistisk daglig hund vård bra.
NOTERA! KONSULTERA ALLTID DIN VETERINÄR NÄR
HUNDEN ÄR DÅLIG. TÄNK PÅ ATT EN SJUK HUND ALLTID
SKALL UNDERSÖKAS AV VETERINÄR. LITEN ÖRTLISTA
ÖVER TRADITIONELLT ANVÄNDA VÄXTER OCH DESS
ANSEDDA VERKAN INOM TRADITIONELL OCH HISTORISK
ANVÄNDNING
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ANIS
Bra att rensa upp i luftvägarna och ge bra matsmältning
– gasfördelande. Mot dålig andedräkt. Mjölkökande
DJÄVULSKLOROT
Anti inﬂammatorik, stimulerar gallproduktion och
andra matsmältningsvätskor. Djävulsklo är bra vid
reumatiska besvär. Den kan irritera mag- och tarmslamhinnan. Det är viktigt att man ger en ört som
buffrar den negativa egenskapen. Sedan skall man ha
i åtanke att det är främst de cirkulations ökande och
renande egenskaperna man vill åt för läkning. Det
är ofta brist på cirkulation och rening som medför
stelheter och inﬂammationer därför är det klokt att
välja en blandning där alla egenskaper premieras. Det
är det som kallas helhetstänkande. Enbart Djävulsklo
skall inte ges till hundar med magsår. Skall inte ges till
dräktiga tikar.
GURKMEJA
En annan anti-inﬂammatorisk ört. Med mycket stor
antioxidativ verkan. Minskar smärta och inﬂammation
vid artrit. Bra för levern och gallan. I Asien har den
traditionellt inom humanvård använts mot både gallsten,
gulsot, hepatit, blodproppar och dålig matsmältning.

KAMOMILL
Karmplösande, Antiinﬂammatrorisk och lugnande.
Används till stressade och överaktiva hundar. Bra mot
infektioner, reumatism och för läkning av sår.Vid
magåkommor agerar den lugnade och läkande. Förebygger infektioner och påskyndar sårläkning.
LAKRITSROT
Har använts i mer än 3000 år för att bl.a. lösa slem, läka
sår i matsmältningskanalen. Bra vid olika typer av bråck,
och gastrit. Den har använts vid leveråkommor, artrit
mm. Slemlösande och slemhinneskyddande. Lenar
vid halsinfektion och lindrar örvärk. Bra mot många
sjukdomsalstrande bakterier och svamp. Lakrits har
även vissa anti inﬂammatoriska egenskaper. Skall ej
överdoseras under lång tid då den kan ge vätskeansamling i vävnaderna. Den bör då kombineras med
Maskros rot som är vätskebalanserande.
MASKROSROT
Lever och gall elixir. Vätskebalanserande och matsmältningsbefrämjande. Bra vid eksem och andra hudåkommor. Underlättar vid reumatiska besvär. Bra vid
diabetes. Rik på Kalium och pro vitamin A. Bra vid lymf
ödem.
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MOROT
Bra för synen, att sänka kolesterol nivån och förebygga cancer. Milt vätskedrivande. Beta
caroten gör att pälsen kan få
en djupare färg. Innehåller
många näringsämnen. Bra mot
tarmparasiter.
NYPON
Kärl stärkande. Bioﬂavonoiderna bidrar till att vidga och
göra kärlen mer elastiska vilket medför bättre cirkulation
i kroppen. Speciellt till extremiteterna. Bra vid hudåkommor och magsår då den har en adstringerande
effekt. Bidrar till att bygga upp frisk vävnad.
NÄSSLA
Blodrenande och milt cirkulations befrämjande
vilket gör den välgörande vid reumatism och artrit.
Välgörande vid eksem och luftvägsproblem. Den innehåller mkt järn och vitamin C. Viktig ört vid anemi.
Milt urindrivande och välgörande vid prostatabesvär
och njurlidande som stenbildning. Bra vid lymf ödem.
Verkar antiinﬂammatoriskt för de nedre urinvägarna.

RINGBLOMMA
Blodrenande. Antiseptiska och läkande egenskaper. Välgörande vid hud infektioner och eksem. Innehåller
både virus och bakteriebekämpande substanser. Bra för
både lymf och urinsystem. Bra vid staphylococker och
demodex. Utvärtes vid ringorm och klåda.

RÖLLEKA
Kramplösande, Anti inﬂammatorisk, kärlvidgande
och kärlstärkande, matsmältningsbefrämjande och adstringerande.
SPARRIS
Anti reumatism. Används vid muskel och led stelhet.
Även vid eksem. Bra vid njurlidanden som stenbildning.
Cancer förebyggande. Ökar urimängden.
VETEGRODDAR
Näringsrik. Rik på aminosyror och vitamin E. Bra vid
eksem och reproduktions problem. Bra för uppbyggnad
av muskulatur.
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