Idag skall jag försöka att lära lite om patellaluxation, hur känner man? hur duktiga är
veterinärerna? hur mycket kan veterinärerna i andra länder? kan man känna redan på
valparna? Får tikar mer felet, än hanhundar? dåligt vinklade hundar får de oftare felet? Vi
uppfödare har ett ansvar att jobba seriöst med vår stam! SKK säger endast hundar med
normala knäleder ska gå i avel och en hund med kliniska symptom av patellaluxation är
aldrig lämplig i aveln, oavsett vilken grad vid undersökningen. hundens egen patellagrad är
dock ett relativt osäkert mått på dess avelsvärde, skk,s ord . Att vi med dvärghundar ser lite
mellan fingrarna är för att vi tycker det inte är så stort problem för att papillonen är så
lätt. (men det har blivit ett större problem för att veterinärerna råder ägarna att operera
knäet, vilket blir dyrt) Läs punkt 12 om arvet. Polygent och troligt enkelt reccesivt , kan det
bli index reglerat ? var hamnar vi då?
1. Hur lär man sig att känna om hunden har felet? Hur är knäet uppbyggt?
2. Hur kan en hund som har ua på sina knän, längre fram i livet hoppar knäet ur?
3. Kan vi lita på våra veterinärer? Hur ofta bommar dom ?
4. Hur mycket kan veterinärerna i andra länder?
5. Kan man känna på valparna?
6. Får tikar mera felet än hanhundarna?
7. Hur är det med dåligt vinklade hundar får de oftare felet?
8. Vi har ett stort ansvar att jobba seriöst med vår stam
9. Vad säger skk
10. Vad säger rasklubben, patella undersökning.
11. Det vi ser på avelsdatan är att det är många som använder okända mot u.a
(antagligen är det sådana som vet om statusen på sin hund, men inte vill visa detta,
vill jobba själv. MEN om så är fallet ANVÄND den hunden 1 gång max 2 ggr.
12. Skk säger, precis som avelsarbetet med HD bör även hänsyn tas till hela familjebilden
( hur mycket fel av detta ligger i stamtavlan på tiken samt tilltänka hanhunden, de
räknar ut ett index ) om det skulle bli så, så måste vi tänka till redan nu.
13. Inget förbud, men använd en sådan hund 1 gång max 2 gånger.
14. Kollade på chihuahua, där de har tvång på att ha ett resultat innan man får registrera
valparna, men inget förbud att använda 1 eller 2 med felet mot ua. Men kollar man
på deras statistik har de inte kommit någon vart.
15. Alltså värdera ert djur noggrant HAR hon eller HAN så mycket fördelar att det väger
upp problemet? Det är bara du som uppfödare, att kunna värdera ditt eget djur. Att
man inte gör avelsförbud är för att inte begränsa avelskvoten alldeles för mycket,
samt begränsa uppfödaren! Men man vet inte i framtiden kanske index kommer, och
då gäller det att våra tavlor är så fria som möjligt.
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