SVENSKA TAXKLUBBEN
MEDLEM AV SVENSKA KENNELKLUBBEN

Till Dig som är / har varit ägare av en tax
med diskbråck / ryggproblem
Du har nu framför dig en rapporteringsblankett utsänd och på initiativ av Svenska
Taxklubben. Den innehåller frågeställningar som vi vill att du som ägare till en tax med
ryggproblem besvarar. Om din tax av någon anledning inte är i livet är det för oss mycket
värdefull information att du ändå skickar in blanketten. Om du har flera hundar som haft
besvär av diskbråck så ber vi dig att kopiera blanketten och skriva en för varje hund.
Det svar vi får in från dig och övriga taxägare som har en tax som har eller har haft
diskbråck / ryggproblem kommer att ge oss en bild av läget i rasen och utgör därmed en
viktig och värdefull utgångspunkt när vi planerar klubbens framtida avelsarbete.
Uppgifterna kommer att användas i Svenska Taxklubbens avelsarbete och finnas offentligt
tillgängliga för uppfödarna. De inskickade rapporterna kommer att registreras i en databas.
Diskbråck
Taxen är en i huvudsak frisk ras, men vi har dock ett problem som också har framkommit i
Taxenkäten 2003 och i försäkringsstatistiken. Det är diskproblem i form av diskbråck och
diskdegeneration. Diskproblemen förekommer inom samtliga hårlags- och storleksvarianter och cirka 12 % av våra taxar får problem i varierande grad.
Förutom åtgärder för att få en bredare avelsbas och minskade inavelsgrader så är
handlingsplanen av förståeliga skäl inriktad på att reducera förekomsten av diskbråck.
Detta är en utmaning som måste tas på största allvar vid all uppfödning av tax och som vi
skall komma till rätta med hjälp av en framtagen handlingsplan. En av de viktigaste
åtgärderna är en senare avelsdebut. Majoriteten av diskbråcken debuterar innan hunden
fyllt sex år. Om vi håller på avelsdebut vid tre års ålder så innebär det att föräldradjuren till
avelsdjuren, både hane och tik är minst sex år och vi får då information om dessa hundars
ryggstatus. Detta förutsätter förstås en öppenhet om vårt hundmaterial som du genom ditt
svar kan bidra till.
Öppenhet
Om vi skall nå framgång och minska diskproblemen så förutsätter det att vi fortsätter att
arbeta med öppenhet. Att öppenhet verkligen utgör det viktigaste området att arbeta med
råder det nog ingen tvekan om. Det gäller att vi skaffar oss kunskap om varandras
avelsmaterial om vårt mål är att skapa ett hundmaterial som på bästa sätt uppfyller de
förväntningar och önskemål som både uppfödare och den valpköpande allmänheten har
på taxen. Detta uppnår vi bara om vi fortsätter att vårda och förbättra den öppenhet som
idag finns mellan uppfödarna i Svenska Taxklubben.
I öppenheten ingår att vi gör de hundar som besväras av diskproblem kända för varandra.
Denna information måste vara tillgänglig för en uppfödare i det ögonblick som denna skall
fatta sitt avelsbeslut eftersom vi oftast använder andras material när vi avlar.
Avelskommittén i Svenska Taxklubben
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RAPPORT RYGGPROBLEM TAX
Hundens namn

Reg. nummer

Min hund har haft

halsdiskbråck
ryggdiskbråck
JA

NEJ

Är din hund opererad?
Är din hund behandlad med mediciner för ryggproblem?
Är diagnosen ställd av veterinär?
Är diagnosen ställd med röntgen?
Är diagnosen ställd av veterinär på annat sätt?
Är diagnosen ställd av annan person?

Vid vilken ålder visade hunden symtom?

...........................................................

Om hunden är död, när avlivades den?

...........................................................

Var ryggproblemen orsaken till hundens död?

JA

NEJ

Kommentarer .................................................................................................................
......................................................................................................................................
Övriga sjukdomar

Epilepsi
Tumörer
Hjärtproblem
Livmoderinflammation

Annan sjukdom ..........................................................................................
Annan sjukdom ..........................................................................................
Jag vill ha mer information om taxens hälsoarbete

JA

Adress ...........................................................................................................................
Uppgifterna kommer att användas i Svenska Taxklubbens avelsarbete
och finnas offentligt tillgängliga för uppfödare.

Datum ........................ Namn ....................................................... Tel ............................

Blanketten skickas till:
Tommy Jacobsen, Rämjevägen 35, 460 20 Sjuntorp
Tel: 0706-423551 tommyjacobsen@tele2.se

