Avelsrådsrapport för år 2016
POPULATION
2016 registrerades fyra kullar med totalt 25 valpar. Det är lika många kullar som året innan
men 9 fler valpar eftersom kullarna detta år var så mycket större.
Två hundar importerades. En från Norge och en från Finland.

Aktiva uppfödare
Det finns totalt 32 kennelnamn som har haft minst en kull Kerry Blue sedan 1990. Av dem
kan 9 stycken anses som aktiva. Enstaka kullar utan kennelnamn har fötts under denna period.

Inavel
Inavelsgraden för 2016 hamnade på 2,0 % vilket är under det maximala värdet på 2,5 %.
Enskilda parningar ska helst inte ha högre inavelsgrad än 6,25 %. The av kullarna låg på 0,6%
eller under. En kull hade en inavelsgrad på 9,4%.

Avelshundsanvändning
Ingen hane bör bli far till mer än 5 % av födda valpar under en femårsperiod. För vår
numerärt lilla ras så är det målet mycket svårt att uppnå. Under den senaste femårsperioden är
det tio hanar som ligger över det målet. Flest valpar har Rollick’s Blame It On The Boogie
med fem kullar och 16,1 % av totala antal valpar födda under 2012 till och med 2016, tätt
följd av Rollick’s Tales Untold med tre kullar och 14,7% samt Shyloch Navigator To Edrus
med tre kullar och 12,1%.

Fyra olika hanar är fäder till de fyra registrerade kullarna under 2016.
Kullstorlek
Snittstorleken under 2016 var 6,4 valpar per kull. Snittet för de senaste 10 åren är 4,8.

Ålder på avelsdjur
Ingen tik har fått sin första kull före två års ålder.

HÄLSA
Höftledsdysplasi
8 hundar röntgades under 2016. Av dem hade 2 A, 5 B samt 1 D. Den sistnämnda är en
import.
I alla kullarna var föräldrarna A-A eller A-B utom i den ena där fadern, som bor utomlands,
var oröntgad. Modern är dock A.
Övriga hälsoundersökningar
Inga andra undersökningar har gjorts

MENTALITET
Mentalbeskrivning
Ingen kerry har genomgått MH men däremot har 1 genomfört BPH under 2016.
Under den senaste fem-årsperioden har fyra Kerry Blue genomfört MH, senast 2012.
Genomförda BPH totalt tidigare är 5 st 2012, 2 st 2013 samt 6 st 2015.
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