GRAINS hälsoenkät 2015 Sloughi
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 2000
Födelseår

Hanar/tikar

2001
2004

4+4
1+6

2006

5+3

2007

1+2
1+2
3+3
3+3
3+0

2009
2013
2013

Kryptorchida hanar antal

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

Navelbråck (1)

Navelbråck (2)

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?
Öronsnibbar som spricker och blöder. Navelbråck förekommer och bör hållas under uppsikt. I
övrigt försöker vi hålla rasen fri från PRA som tidigare.
4. Upplever du att det finns problem med mentaliteten hos rasen och i så fall vad består
dessa av?
Inte mer än vad som kan tillskrivas könsprägel i viss mån; hanar som har svårt att hålla sams
och skendräktighet som ibland medför mer än lovligt griniga tikar.

Generella kommentarer:
Sund och frisk ras med bra mentalitet. En ras som kan det mesta; den är mångsidig på så sätt
att den vill vara med om samma saker som ägaren. Den i särklass vackraste man kan ha i sitt
hem och den framkallar önskan om flera. Det är inte var mans hund och inte en ättelätt ras
som passar alla men det gör också att vi som passar tillsammans med sloughi känner oss lite
speciella

Redovisade Sloughi 2000-2015
Antal hundar i enkäten

1+ 6

Användning (annat än sällskap)

Utställning
5
LC 5
Avel 4

Allmäntillstånd
Avlivade/anledning (annat än ålder)

Mycket
gott 6
Medel 1
2

Kastrerade/steriliserad/anledning
Hudproblem/allergi
Autoimmuna sjukdomar
Ögon
Mage/tarm

1
1
0
0
1

Andra infektioner
Hjärtproblem
Tumörer/cancer
Skelett

0

Njurar/lever
Skendräktighet
Livmoderproblem
Komplikationer vid valpning
Tandsten/tandlossning

0
4

Andra sjukdomar
Beteende = förväntat
Beteende = problem

0
6
1

Första löp när
Tid mellan löp
Nöjd med rasen
Samma ras igen

7
7

Diskbråck
(10 år)
Tumör
mjälte (12
år)

1 pga besvärliga skendräktigh
Se generella kommentarer öro
3 DNA test PRA UA
1
magbesvär en gång

1
1

4
4

Livslängd mellan 10 och 12 å
hundar

Tumör på mjälte 12 år
Diskbråck som ledde till delvi
ning
Varje löp
4

Kejsarsnitt
Tandsten uppträder mellan 2-5
ålder (1 vid 1 års ålder)

Åldersrelaterade förändringar
rädsla, aggressivitet, grinig i s
med löp
Mellan 13 månader och 2,5 år
Mellan 6 månader och 3 år

