15 vanliga frågor om basenji
1. Vilka vanligaste sjukdomar har basenji?
Tidigare var det ögonsjukdomar och Fanconi. Idag måste vi ögontesta innan
avel och idag är det nästan inga problem med ögonsjukdomar.
Fanconi var ett stort problem förut men idag kan man lätt testa genom att ta prover i
munhålan och sända det till USA.
De flesta uppfödare vet vad de har för hundar om de är fria, bärare eller drabbade av
Fanconi.
Mer om Fanconi.
Om navelbråck
Navelbråck finns hos hälften av våra basenjis. I bråcket är lite fett- och bindväv som inte
innebär något obehag för hunden.
Idag är basenji en frisk ras!
2. Fungerar en basenji och barn tillsammans?
Man ska aldrig lämna dem ensamma! Det spelar ingen roll om man har världens snällaste
hundras! Man vet inte vad ett barn kan göra med en hund. Man måste lära barnen att
respektera hunden. Basenji är signalkänsliga. De kan lätt bli skrämda, (överraskad). Ett
tips är att dela på dem med kompostnät. Eller så kan man ha hunden i en bur och där
känner de sig trygga. Man kan låta barnen ge mat till hundarna för att visa sitt ledarskap.
Basenji brukar älska sin familj.

3. Basenji är reserverade
Basenji är reserverade, de är väldigt nyfikna på vilka som kommer, de vill inte bli klappade
först. Jag har en skål med hundgodis på väggen i hallen. Besökande ger godis till dem. De
accepterar besökare snabbare då. Sedan kan man klia dem på halsen under hakan. De
gillar inte när man klappar dem på huvudet för de har uppstående öron och ett dominant
beteende. Och dra inte upp deras svans, det kan göra ont.
En labradoruppfödare har också hundgodis i hallen,
för då lugnar sig labradorerna snabbare.

4. Fäller en basenji?
Ja, men bara under korta fällningsperioder.
De kan fälla under foderbyte eller om fodret är av billig sort.
Annars fäller de ingenting under resten av året.

5. Hur ofta behöver en basenji bada eller pälsvård?
Jag badar bara när de ska ställas ut, annars badar jag dem aldrig.
De rengör sig själva som katter. Och basenji luktar inte hund.
Man klipper klorna varje vecka, annars växer pulpan ut och blir för långa.
Tassarna kan bli platta och det gör ont att gå.
Man klipper också pälsen på svansen, risken är annars att man
får en "lös" knorr på svansen och det ser ovårdat ut.

6. Kan allergiker tåla en basenji?
Ja, det är många allergiker som har basenji. Även astmatiker.
Jag rekommenderar att allergikerna besöker uppfödare för att se om de reagerar
allergiskt.
Det är bra om ni låter valpen bada när ni tar hem valpen.
En flaska PetalCleanse D (sök på Google) kan ni använda.

7. Är det skillnad mellan en hane och en tik?
En hane älskar oftast att promenera.
Tikarna är ofta bestämda damer men hanarna brukar respektera tikarna.
Ur en valpkull kan en tikvalp vara mer energisk än en hanvalp.
Vi försöker välja rätt valp till rätt köpare.

8. Kan en basenji vara tillsammans med andra hundar?
Basenji är en dominant ras liksom Rottweiler, Boxer, Dalmatiner, Tax, Terrier m.m.
Hane mot en annan okänd dominant hane fungerar oftast inte bra.
Om en tik möter en hane brukar hanen oftast respektera tiken.
Det är viktigt att basenjivalpen får träffa så många olika hundar som möjligt,
för att det blir lättare som vuxen. Många basenji har hundkompisar.

9. Kan man köpa två basenjivalpar samtidigt?
Det är inte bra att köpa två valpar i samma ålder.
Det kommer att bli svårt när de blir större då de tävlar om rangordningen.
Ägaren och hunden måste veta vem som har högst rang.
Första och andra året är det bra att gå på valp- och andra kurser. (se nedan)
Tonåring/trotsålder kan de vara upp till 3 år.
Sedan är det mycket lättare att skaffa en basenji till då man har kunskap om dem.
Om det är två hanar så bör det helst vara minst tre-fyra års skillnad
och två tikar minst två-tre års skillnad.
Basenji trivs bäst om de är två st.

10. Vilka träningsmetoder passar en basenji bäst?
Jag rekommenderar Branschorganisationen ”Sveriges hundföretagare” (SHF)
http://sverigeshundforetagare.se/
där kan man se vilka kurser det finns runt om i landet.
Dom har kurser som är individuellt anpassade
Det bästa är att lära valpen klicker. De får en bra ögonkontakt och kan samarbeta bra.
Sedan när valpen blir lite större så kan man spåra med dem hos någon brukshundsklubb.

11. Kan en basenji vara lös?
I Afrika använder de basenji att jaga med. Basenji har mer eller mindre jaktinsikt i sig.
Ser de en hare rusa förbi så springer de iväg. Det spelar ingen roll hur högt man skriker,
för de hör ju inte när de springer så fort.
Det hörs bara vindljud när de springer i hög fart.
Någon har använt basenji till jakt och det har fungerat jättebra! Basenji var t o m bättre än
jakt-tax.
Basenji har ett fantastiskt luktsinne, mycket bättre än de flesta hundraser.
De är utmärkta att spåra med. Och de älskar Lure Coursing.
Vi rekommenderar en barngrind för att hålla dem borta från ytterdörren, för om de ser en
öppen dörr, springer de ut! Eftersom de inte kommer när man kallar på dem och lockas att
jaga bilar blir de nästan alltid dödade.

12. Hur länge kan en basenji leva?
Jag vet att en basenji i USA har levt upp till 18 år! Normalt mellan 12-14 år.
Min gamla stamtik Vira levde till 17 1/2 år.
Det beror på vilket foder de får och att hullen är bra.
Överviktiga hundar ger kortare liv.

13. "Jag" är nybliven pensionär, vågar "jag" skaffa en hund?
Det är många som inte kan ha en hund p.g.a.arbetet.
Och när de blir nyblivna pensionärer så vågar de inte skaffa en hund.
Naturligtvis kan du skaffa hund! Det är inget problem! Skulle du bli sjuk och inte kan ta
hand om hunden längre kan uppfödaren hjälpa dig med att hitta ett nytt hem åt hunden.

14. Vi vill vara säkra på att få en valp,
kan vi även tinga en valp hos andra uppfödare?
Det brukar vara flera osålda valpar kvar på våren,
men annars så hänvisar jag er gärna till en annan uppfödare,
om jag inte har någon valp kvar här.

15. Är en basenji en bra hund som förstagångsägare?
Ja, det är bra för då kan man inte jämföra med andra hundraser.
Om någon säger att hon/han har haft många hundar tidigare och är mycket hundvan
så beror ju på vilken ras det är. Det är t.ex. stor skillnad mellan en pudel och en basenji!
Har man en basenji så är man en erfarenhet rikare än de flesta andra hundägare ;-)

