
Julväxter kan göra din hund och katt sjuk
Hyacinter, liljor, amaryllis och tazetter är vackra och stämningsfulla julblommor. Men de är också giftiga för våra hundar och
katter. Till skillnad mot vad man kanske tror finns ingen instinkt hos djuren att undvika att smaka på det som är giftigt.

Förvånansvärt många julväxter innehåller ämnen som är inte är bra för djuren. Vissa växter, som till exempel flera liljesorter, kan ge katter så
allvarliga förgiftningar att de dör.

– Man kan tycka att djur borde veta vad de ska hålla sig undan, men så är det inte. Det kan räcka med att en växt luktar gott eller ser
spännande ut för att hunden eller katten ska smaka på den, berättar Lena Bjurström, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Undvik helst att köpa hem de allra giftigaste julblommorna eller se till att de placeras utom räckhåll för nyfikna och matglada katter och hundar.
Var även uppmärksam på om djuret får några symptom som tyder på att de har tuggat på eller ätit av någon växt.

De flesta av växterna på listan kan påverka hunden eller katten så pass att de får ont i magen, kräks eller får irriterad tarm med diarré som
följd.

– Det är påfrestande för djuret att må dåligt och ha ont och för en djurägare kan det innebära många turer med skurtrasa och skurhink och
flera nattliga rastningar. Kanske är det allra bäst att avstå från julblommor om man inte vet säkert att djuret låter bli dem, säger Lena
Bjurström.

Exempel på giftiga julväxter:

Amaryllis: Hela växten är giftig. Blomvattnet i en vas med amaryllis är också giftigt Orsakar kräkningar och diarré.
Hyacint: Framför allt löken är giftig. Orsakar kräkningar och diarré.
Julros: Hela växten är giftig.
Julstjärna: Hela växten är giftig. Orsakar kräkningar och diarré. Symptomen är i de flesta fall lindriga. Kraftigare besvär med svullnad och
sväljsvårigheter kan förekomma.
Lilja: Hela växten väldigt giftig för katter. Orsakar i svåra fall njursvikt, kan leda till död. Ofarlig för hundar.
Mistel: Bladen och bären giftiga. Orsakar diarré och kräkningar.
Tazett: Hela växten, framför allt löken, är giftig. Orsakar kräkningar och diarré.
Tidlösa: Hela växten är giftig. Orsakar kräkningar, blodig diarré, cirkulations- och andningsproblem. Förgiftningen påverkar njurarna.
Tulpan: Framför allt löken är giftig. Orsakar kräkningar, magsmärtor och salivering.
 

För mer information, kontakta Agrias veterinär Lena Bjurström, 073-964 20 89 eller Cecilia Winter, Kommunikationsansvarig, 073-964 26 44

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur,
lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk
forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.


