Vi har fått in 158 st svar.
Utav de som svarade var det 88 st tikar & 70 st hanar.
På hanarna var medelhöjden var 42,3 cm och vikten var 17,9 kg.
När det gäller tikarna var medelhöjden 38,6cm och vikten 11,5 kg.
Vad använder du din hund till?
95% sällskap, 53% utställning, 33% avel, 19% agility, 7% spår & 7% rallylydnad.
Päls.
13% tyckte att pälsen var svår skött vid tovning.
8% tyckte att pälsen var svårskött i vuxen ålder.
27% klipper ner sin puli, främst pga ålder, bekvämlighet & dålig pälskvalitet.
Ca 80% som har en MF anser att masken är lika bra nu som vid valp leveransen.
Allmän tillstånd.
Mycket gott 75%
Gott 13%
Medel gott 5%
Dåligt 3%
Mycket dåligt 0%
Utav de 158 st svaren var 25 st avlidna. 7st pga cancer (olika typer) i åldern 8  13 år. 4 st pga
ålder, 3 st pga hjärtfel i åldern 10  12 år & 3 st pga olycka.
Sterilisering/kastrering.
24 st hundar är steriliserade/kastrerade (13 st hanar & 11 st tikar) 11 st före 5 års ålder.
7 st pga beteendemässiga orsaker, 5 st pga livmoderinflamation, 5 st av bekvämlighets skäl, 5
st av medicinska skäl & 2 st pga prostata.
Endast 3 hanar hade bara 1 testikel, övriga hade två.
Hudproblem/klåda.
Endats 7% (13st) har problem med huden. 7 st pga allergi, så som Atopisk Dermatit, spannmål,
pollen, kvalster, protein & rabiesvaccin. 5 st har problem men är antingen inte utredda eller fått
någon diagnos.
Öron
.
Utav de 48 st som har problem med öronen, är det endast 7 st som svarat mer än 1 gång / år &
bara 2 st som svarat mycket ofta.
Ögon.
7% (13st) anger att dom har problem med ögonen,endast 2% (4st) mycket ofta. 2 st med
Keratit, 1 st med 
Keratokonjunktivitis sicca & 1 st utan diagnos. 51 % svarar att dom har
ögonlyst & 32% har inte ögonlyst. Alla var u.a förutom de 3 med diagnos.
Mag & tarm problem.
24% (41st) svarar att dom har problem. Endats 3 st mycket ofta, det pga Crohnssydrom,
foderallergi & nervositet. mer än 1 gång/år var 4 st. Resten har haft lös avföring eller diarre
enstaka gång.
Andra infektioner.
Inget att ta upp alls där.
Hjärtproblem.

5% (8st) har uppgivit att dom har hjärtproblem, 7 av 8 har blåsljud på hjärtat. Alla förutom 2 st är
över 8 år gamla.
Tumörer.
11% (20st) har någon typ av tumör, utav dessa är 7% (13st) juvertumörer, övriga 7st är av olika
sort. Tumörerna har upptäckts efter 6 års ålder.
Skelett & leder.
Kroksvans 3% (5st), patellaluxation 3% (5st) & sporrar på bakbenen 7% (13st). I 16 av fallen
har diagnos ställts utav veterinär.
69% av hundarna är höftledsröntgade med resultatet, 33% A, 22%B, 11% C, 2% D, 1% E.
Skendräktighet.
7%(13st) uppger att deras tikar blir skendräktiga, 3%(6st) av dom efter varje löp.
Livmoderinflammation.
4% (7st) har fått livmoderinflammation, 3% (6st) pga löpning och 1%(1st) pga valpning.
Prostatabesvär.
2%(4st) har/haft prostatabesvär, en med prostatahypertrofi & en förstorad. 7 respektive 1 år.
Bett
Överbett 1% (2st),underbett 2%(3st),tångbett 2% (4st) & omvänt saxbett 1% (1st).
Tandförluster, 17% har tandförluster, 67% har alla tänder & 1% vet inte.
Utav dessa 17% uppger 10% att det är en medfödd tandförlust & 6% är olycka/utslagen.
Utav de som har medfödd tandförlust, fördelar det sig så här. 17 st premolarer, 10 molarer & 2
incisiver. 15% uppger att dom har problem med tandsten.
Andra sjukdomar.
Dessa angavs.
#Inflammation i vänster bakben. 2 år gammal. Han fick antiinflammatorisk medicin.
#
Håravfall, dålig päls. Sen 9 års ålder behandlas han för artros på höfterna med Metacam.
#Cystor på äggstockar.upptäcktes vid 9 års ålder och går ej att behandla mer än med operation
och det gör inte jag på en 11 år gammal hund.
#Borrelia och Erlichia i 12 år innan diagnos fastställdes vid 2 års ålder. Antibiotika i 4 mån.,
#Hypothyreos från 1½ års ålder medicinerades med Levaxin .
#Cancer 8 år Cellgiftsbeh,
#sköldkörtelbesvär levaxin 11år,
#Bronkit till följd av kennelhosta vid 1,5 års ålder.
#Infektionssjukdom fick två blodtransfusion knappt inga blodplättar ingen vet varför ?
Olycksfall.
13% (22st) uppger att dom råkat ut för olycksfall som lett till veterinär vård.
3% (6st) pga bitskador från hundslagsmål, 1%(2st) pga trafikolycka & 1%(1st) pga ormbett.
Övriga fall,#rävskabb,#trafikolycka inomhus. Krockade med en annan hund,#Brutit av en klo vid
lek i skogen.#Korsband i bakben gått av. #Diskbråck,#Fastnat nått i halsen så han fick en
varböld som vetrinären fick ta hål på. #Ätit choklad, #Förgiftning, fick i sig värktabletter vid 6
månaders ålder, #Stukat en baktå, amputerat tån pga läkte aldrig ordentligt, #Förgiftning,
#Bruten klokapsel, #Stukning av ben, #Korsbandskada, #spruckna tänder & #Benbrott vid 9
veckor.
Beteende.

86% anser att hunden beter sig som dom väntat sig.
Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt? N
EJ 61% & JA 32%
De som svarat ja uppger dessa “problem” Skällighet 28st, osäkerhet 18st, för mycket vakt 9 st,
hundilska 8 st & skotträdsla 3 st.
Är du nöjd med ditt val av hundras? J
A 93% NEJ 0%
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny puli igen?
JA 84% NEJ 9%
Summan av kardemumman blir att vi har en frisk ras!

