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Ämne: SV: Vanlig fråga

16 dec 2012 kl. 00.05 skrev Fralla-intresserad:

Jag vore så tacksam om ni har tips på en kennel som avlar på att få så friska frallor som möjligt! 
Längre nosar, bättre andning, ua på patella och hjärta, ja ni förstår. Jag känner ingen i min närhet 
som har fralla och det är så svårt att hitta en trovärdig och bra kennel själv. Missförstå mig inte men 
alla uppfödare talar ju gott om sig själva. Men när jag hittade er sida tänkte jag att ni kanske har lite 
koll på det? Tack i förhand. 
Mvh. Fralla-intresserad

Rasklubbens uppfödare gör säkert så gott de kan - men problemet är att de flesta 
bara har haft frallor några få år och inte kan känna till vilka anlag som döljer sig i
föregående generationer. Få känner ens till hälsoläget hos alla kullsyskon och
föräldrarna till den tik och den hane man använder till sin senaste kull.

Detta problem har blivit ännu större med de senaste årens importer av frallor
med totalt okänd hälsoproblematik och genetisk bakgrund från andra länder.
Samma sak gäller inte bara frallor utan många andra raser.

De flesta uppfödarna vill föda upp friska och sunda valpar, men man har 
den tik man har - frågan är om man ska para henne och med vilken hane?

Det enda man har att gå efter är då utställningsmeriter och där är uppfödarna
helt utelämnade till de bedömningar, som utställningsdomarna har gjort.
Den avgörande frågan är vilken kompetens enskilda domare har
och hur stor vikt var och en lägger vid olika sundhetsaspekter.

Ett sätt är att besöka de stora sommarutställningarna och studera frallorna
i och utanför ringen. Hur rör de sig och hur klarar de att andas i värme?
Vilken typ av fralla föredrar Du själv?

Enda lösningen är nog att besöka flera olika uppfödare och hanhundsägare 
och bekanta sig med tilltänkta avels djur och försöka skapa sig en egen 
uppfattning om sundheten i god tid innan valparna föds.

Mvh
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