GRAINS hälsoenkät 2015 Podenco Ibicenco

Uppfödarfrågor (svara på dessa även om du bara fött upp någon enstaka kull )
Har du inte fött upp någon kull- gå direkt till nästa del.
1. Information om kullar födda efter år 2003
Födelseår

Hanar/tikar

Kryptorchida hanar antal

Antal valpar med
medfödda defekter (t.ex
gomspalt, navelbråck, etc.

2. Har du upplevt att de kryptorchida hanar du fött upp haft hälsoproblem relaterade
till kryptorchismen och vad har i så fall dessa hälsoproblem bestått av?

3. Vilka hälsoproblem om några, upplever du som allvarligast i rasen i dag?
Det förekommer problem med ögonen i rasen och man bör överväga att ögonlysa sina
avelsdjur
4. Upplever du att det finns problem med mentaliteten hos rasen och i så fall vad består
dessa av?
5. Generella kommentarer
Underbar ras som har motivation till träning, men som är lika glad över promenad och
spring i rasthage. För mig en perfekt ras.
Min hund har genomgått en ögonlysning som han svarade bra på. Däremot gjorde inte
vissa i kullen det så det kan ligga latent på min, men inget som är synligt just nu. Han
skall ögonlysas igen vid 3 års ålder.
Anser att jag fick en väldigt ”säljande” beskrivning, men är inte missnöjd alls. Väldigt
nöjd med rasen, en riktig clown som sätter ett leende på läpparna.
De är väldigt smarta och fungerar även som familjehund bara de får sträcka på benen.
Den är extremt vacker och intelligent och kan inte säga annat än att jag älskar denna ras.

Redovisade Podenco Ibicenco båda
päslagen 2000-2015
Antal hundar i enkäten
Användning (annat än sällskap)

Allmäntillstånd
Avlivade/anledning (annat än ålder)
Kastrerade/steriliserad/anledning
Hudproblem/allergi
Autoimmuna sjukdomar
Ögon
Mage/tarm
Andra infektioner
Hjärtproblem
Tumörer/cancer
Skelett
Njurar/lever
Skendräktighet
Livmoderproblem
Komplikationer vid valpning
Tandsten/tandlossning
Andra sjukdomar
Beteende = förväntat
Beteende = problem
Första löp när
Tid mellan löp
Nöjd med rasen
Samma ras igen

Hanar

Tikar

3
3 avel, 2 LC, 4
utställning 1
annat
5 mycket gott
1

2

1

5,5 år pga cancertumörer i lungor och
njure
beteende

2

3 ögonlysta
Vid enstaka tillfällen

1

Cancertumörer i lungor och njure

1

1
1
2
2

3
3

3
1
1
2
2

Vid varje löp

Lite tandsten
Fettknök utredd av veterinär
En mer social än förväntat
Skotträdsla
18 månader
8 månader

