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Cão Da Serra da Estrela
Estrela har genom månghundraårigt avelsarbete fått en speciell exteriör (beskriven i
respektive rasstandard), speciella egenskaper som arbets-, vakt, samt speciella mentala
egenskaper.
Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall
besitta erforderliga kunskaper om dessa.
Uppfödare skall också ha kännedom om rasernas speciella defektproblem samt andra för
rasen oönskade egenskaper.
Hos Estrela förekommer, liksom hos andra hundraser, defekter och sjukdomar av ärftlig
karaktär. Uppfödaren har därför ett ansvar att allt görs för att hindra dessa från att föras
vidare inom raserna. Uppfödare bör dessutom avstå från att göra avelskombinationer
utan att först förvissa sig om att dessa i sig inte innebär en känd risk för att någon ärftlig
defekt eller sjukdom skall uppstå.
Det åligger varje seriös uppfödare och hanhundsägare att ta ett aktivt ansvar för att
uppfödd eller avkomma till egen hane utvärderas avseende Hd, Ad, mentalitet samt
exteriör.

Varje hund och tik som skall användas i avel:



Skall ha en god och rastypisk exteriör.
Skall ha ett gott rastypiskt temperament.
Bedömning bör ske på officiell utställning med lägst 1:a i kvalitet med Hp/Ck i
officiell klass, eller av rasklubben utsedd person.

En hund, som visar aggressivitet mot människor, överdriven aggressivitet mot andra
hundar eller påtaglig rädsla för normala vardagliga störningar är icke lämplig för avel.
Då den generella populationen inom Estrela fortfarande är låg, måste varje
uppfödare/hanhundsägare ta sitt ansvar och I möjligaste mån endast låta sina djur bidra
I avel där den genetiska mångfalden ökas. Detta innebär att



Samma kombination skall ej upprepas. Dispens kan ges.
Närmare släktskapsparningar än kusin parning (6,25 %) bör ej göras.
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Svenskägd hanhund som planeras användas i avel:











Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi (HD), alternativt högst grad C men får
då endast användas mot friförklarad (Hd och Ad fri) tik.
Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi (AD), alt. högst grad 1 (lindrig
utbredning) men får då endast användas mot friförklarad (Hd och Ad fri) tik.
Gäller hundar födda efter 01012006
Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.
Skall med stor urskiljning användas på tikar som uppfyller SCSE:s krav på en
avelstik.
En hane skall ej användas i fler än 2 avelskombinationer eller 20 valpar. Därefter
måste hanen avkommeutvärderas under en period av minst 3 år för att eventuellt
släppas fri till ytterligare en kull. Dispens kan ges om särskilda skäl föreligger.
Om hane, som uppnått maximigränsen 20 valpar, har passerat en ålder av 8 år
och fortfarande uppfyller gällande avelskrav, kan han rekommenderas till fortsatt
avel med avelsstopp när den kull fötts där den 30:e valpen ingår.
Antalet valpar grundar sig enbart på den avkomma som är svenskregistrerad.

Avkommebedömningen innefattar också frekvensen av övriga defekter, samt om
avkommans kvalitet bidrar till att förbättra genomsnittet för rasen önskvärda
egenskaper.

Svenskägd Tik som planeras användas i avel:













Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi, alternativt högst grad C men får då
endast användas mot friförklarad (Hd och Ad fri) hane.
Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi, alternativt högst grad 1(lindrig
utbredning) men får då endast användas mot friförklarad (Hd och Ad fri) hane.
Gäller hundar födda efter 01012006
Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.
Skall med stor urskiljning användas med hanar som uppfyller SCSE:s krav på en
avelshane.
Skall ej användas till fler än 2 kullar eller 20 valpar. Därefter måste tiken
avkommeutvärderas under en period av minst 2 år för att eventuellt släppas fri till
ytterligare en kull. Dispens kan ges om särskilda skäl föreligger.
Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.
Skall generellt ej föda mer än en kull per år. Se SKK:s grundregler.
Valpar skall ej levereras före 8 veckors ålder.
Om tiken kommer att föda sin första kull efter 4,5 års ålder, fordras ett
veterinärintyg som specificerar tikens lämplighet för avel
Antalet valpar grundar sig enbart på den avkomma som är svenskregistrerad.

Ovanstående regler kommer kontinuerligt att vara föremål för revidering allt eftersom
nya målsättningar för avelsarbetet utformas.46
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