Från: Anne Bucksch
Skickat: den 16 juli 2019 13:29
Till: therese@trepes.se
Ämne: VB: Patella 1/0 i avel?

Hej Therese!
Det låter bra med de undersökningar du gjort och det planerade BPH:t men var förstås tråkigt med
beskedet om patella. I RASdokumentet för English toy terrier ser jag att man rekommenderar känd
knäledsstatus för alla avelsdjur, vilket din tik ju har. Utan att vara så väl insatt i rasens hälsoläge
tänker jag att de rekommendationer som finns i England låter rimliga, och rimmar med de
rekommendationer flera andra rasklubbar i Sverige har. SKKs generella rekommendationer om
patella ser ut så
här: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/patellaluxation/?_t_id=1B2M2Y8AsgTp
gAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=patella&_t_tags=andquerymatch%2clanguage%3asv%7clanguage%3a7D
2DA0A9FC754533B091FA6886A51C0D%2csiteid%3a821afd8244fd4b1f8345
260bc2345d00%7csiteid%3a84BFAF5C52A349A0BC61A9FFB6983A66%2clanguage%3asv&_t_ip=192.
168.20.142&_t_hit.id=Skk_Skk_se_Business_Models_Pages_StandardPage/_9e09d50d74d94246
95019a99e2219835_sv&_t_hit.pos=1
Jag hoppas att mitt svar är till hjälp för dig!
Med vänlig hälsning

Anne Bucksch
Avelskonsulent och kontaktperson i avelsfrågor
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
Växel 08 - 795 30 00
anne.bucksch@skk.se · www.skk.se
Box 771, 191 27 Sollentuna · Besök oss på Rotebergsvägen 3
SKKs frågeforum hjälper dig med din fråga!

SKK följer dataskyddsförordningen. Vi vill därför göra dig uppmärksam på att de personuppgifter
som du skickar till oss per mejl kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.
Om du vill läsa mer om hur SKK hanterar personuppgifter kan du göra det här; SKKs behandling av personuppgifter.

Skickat: den 10 juli 2019 20:31
Till: Anna Qvarfort <Anna.Qvarfort@skk.se>
Ämne: Patella 1/0 i avel?
Hej AK!
Jag är ny med rasen Engelsk Toy terrier och har lagt ner stor möda på att köpa in fina avelshundar
och hoppas kunna använda dem så småningom.
Jag testade igår min ena tik avs ögon, patella och hjärtstatus och hon var bra i alla avseenden utom
ena knät som fick en 1:a. Hon är givetvis helt oberörd, annars hade jag inte ställt frågan: är det ok för
SKK att använda henne i avel med en patella 0/0hane?
Bra att veta är att den Engelska rasklubben rekommenderar att en 1:a paras med en 0:a, men de
avråder alltså inte generellt från avel.

Vi har ingen egen rasklubb utom ”Numerärt små Terrierraser”, därför tänker jag att England som är
rasens ursprungsland kan vara lämplig att använda som referens. Rasen är i Sverige mycket liten och
idag finns endast 1 till aktiv uppfödare samt två  utom jag  som planerar att starta.
Jag tycker min tik för övrigt är en fin tik med bra mentalitet, sunda proportioner m.m. och vore bra
att få att använda i avel. Hon är Kroatisk Juniorchampion och jag planerar att göra BPH på henne i
september m.m.
Tiken: https://hundar.skk.se/Avelsdata/Flikar.aspx?sida=Hund_info&id=3326772
Veterinären var Berit Wallin Håkansson
Engelska rasklubbens info: https://www.englishtoyterrierclub.co.uk/health/
Jag vore tacksam för ett skriftligt svar som jag kan spara.
Tack på förhand!
Mvh Therese
Therese Egermark Winscher 0703808996
Kennel TrePés Gild
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