הבנת תוצאות בדיקת ה  DNAלזיהוי הרכב הגזעים של כלבך!
ראשית ,אנו מודים לך בהזדמנות זו על שבחרת לבצע באמצעות מעבדת ביופט ארה"ב את בדיקת ה  DNAלכלבך.
הגזעים שזוהו באמצעות הבדיקה שבוצעה לכלבך ,מופיעים בדו"ח זה כמנעד ערכים המצויינים באחוזים ולא כערכים
מדוייקים ואבסולוטיים .הערכים הללו מייצגים דרגות המגדירות את הגזעים כדלקמן:
דרגה  - 1הגזע המצוין בדרגה זו מהווה למעלה מ 75% -מהרכב ה  DNAשל כלבך.
דרגה  - 2הגזע המצוין בדרגה זו מהווה בין  37%ל 74 -מהרכב ה  DNAשל כלבך.
דרגה  - 3הגזע המצוין בדרגה זו מהווה בין  36%ל 20% -מהרכב ה  DNAשל כלבך.
דרגה  - 4הגזע המצוין בדרגה זו מהווה בין  19%ל 10% -מהרכב ה  DNAשל כלבך.
דרגה  - 5הגזע המצוין בדרגה זו מהווה פחות מ 10% -מהרכב ה  DNAשל כלבך.
לצורך הבנת הגזעים המרכיבים את תוצאות ה  ,DNAהעמדנו לרשותכם מאגר מידע ייחודי של גזעי הכלבים הנפוצים
בארץ באתר האינטרנט שלנו שכתובתו . DNA-DOG.COM
חשוב להבין שלכל כלב הרכב  DNAשייחודי רק לו .לשני כלבים בעלי הרכב גזע דומה יהיו תוצאות ה DNA -שונות
לחלוטין בכל הנוגע לתמהיל הגזעים ב DNA -של כל אחד מהם )בהתאם לדרגות הבדיקה( .השוני יבוא לידי ביטוי בעיקר
בתכונות הפיזיולוגיות של כל אחד מהכלבים .את דפוסי ההתנהגות של הכלבים לעומת זאת ,לא ניתן בהכרח לשייך לשוני
בהרכב ה ,DNA -אלא דווקא לתכונות אופי משותפות המיוחסות שאבטיפוס של גזעים מסוימים ,לתנאי הסביבה ,אופן
הטיפול וכו'.
דפוסי ההתנהגות ,המצב הבריאותי וקווי האופי של כלבך ,המצויינים בדו"ח זה הינם לשימוש אינפורמטיבי בלבד
ומבוססים על מידע זמין על כלבים גזעיים .מידע זה אינו מתיימר לחזות מחלות או הפרעות התנהגות בכלבכם ומהווה
תאור כללי בלבד המאפיין את הגזעים המובהקים שמרכיבים את ה DNA -של כלבך.
חשוב לדעת!
בדיקת  DNAזו ,נועדה לזיהוי הרכב הגזעים על סמך המטען הגנטי של כלבים בעלי גזעים מעורבים ואין ביכולתה לקבוע
באופן מובהק האם הכלב הוא גזעי לחלוטין.
לתוצאות בדיקה זו מהיימנות גבוהה במיוחד .יחד עם זאת ,גורמים מסויימים שאינם קשורים לאופן ביצוע הבדיקה ,יכולים
ועלולים להשפיע על תוצאותיה .הטכנולוגיה הגבוהה העומדת לרשותנו בתנאי המעבדה ,מאפשרת למזער כמעט לחלוטין
גורמים אלו ולהגיע לתוצאה אמינה וקרובה למציאות באחוזים גבוהים.
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צ'או צ'או

מין :זכר
תאריך לידה02/2008 :

צ'או צ'או הוא כלב מסוג שאינו ספורט שמקורו בסין
בעל חוש מולד לאצילות נפש ,עשוי להצטייר כמרוחק ומנותק .יתכן שלא יפגין רגשות ותמיד
יפגין עצמאות .כלב מחונך ,מתנהג היטב ,עשוי להיות מאוד הגנתי וחשדן כלפי זרים .בעל
יכולת למידה אך נטול כל צורך לרצות את בעליו ,מחפש את הלוגיקה מאחורי הפקודות
הניתנות ,כלומר נוטה שלא לבצע פקודות חסרות תכלית .שדה הראיה שלו מוגבל ועל כן יש
לגשת אליו מלפנים .עשוי להיות עקשן.
תכונות הגזע :כלב בינוני בגודלו :גובה הזכר והנקבה נע בין  42.5ל 55 -ס"מ .משקל הזכר
והנקבה נע בין  22.5ל 37.5 -ק"ג .בעל נטייה די גבוהה לנשירה ולכן הצורך בטיפוח פרוותו
די גבוה .דורש פעילות גופנית נמוכה יחסית וכך גם לגבי משחק .לא מסתדר עם חיות אחרות
ולא עם ילדים .יכול לשמש ככלב שמירה טוב למרות יכולת אילוף נמוכה .עלול לגלות
אגרסיביות ברמה נמוכה עד בינונית וגם לגבי רמת אינטליגנציה נחשב בינוני.
בעיות רפואיות :היפדיספלזיה )בעיית התפתחות באגן( ובעיות עיניים כמו אנטרופין )גלגול
פנימה של העפעף(.

אפגני

אפגני הוא כלב ציד שמקורו באפגניסטן
כלב מאוד אלגנטי ומכובד ,ומנגד עשוי להצטייר כמרוחק או מסויג .כלב מאוד מתוק ,נאמן,
רגיש ואוהב .רמת הדומיננטיות שלו נמוכה .חשדן כלפי זרים ,אך אינו עוין כלפיהם .עשוי
להיות מכונס ,ביישן ואף מתוח .אוהב מרחבים ,וככלב ציד ירדוף אחרי כל דבר שזז .מסתדר
היטב עם כלבים אחרים וחיות מחמד אחרות.
תכונות הגזע :כלב גדול במימדיו :גובה הזכר נע בין  65ל 70 -ס"מ וגובה הנקבה נע בין  60ל-
 65ס"מ .משקל הזכר  30ק"ג בממוצע ומשקל הנקבה  25ק"ג בממוצע .בעל נטייה בינונית
לנשירה אך דורש טיפוח מאוד אינטנסיבי .דורש פעילות גופנית ברמה גבוהה אך פחות אוהב
משחק .מסתדר טוב עם חיות אחרות ועם ילדים .נחשב לכלב שמירה טוב עם יכולת אילוף
נמוכה עד בינונית ואגרסיביות נמוכה עד בינונית .בעל רמת אינטליגנציה גבוהה.
בעיות רפואיות :סף כאב נמוך ,רגיש מאוד להרדמות בגלל אחוז השומן הנמוך בגופו .שכיחות
גבוהה של קטרקט ופתולוגיות של הקרנית .נטייה גם לדמודקס )טפיל עור( ,היפדיספלאזיה
והיפותירואידיזם )תת-פעילות של בלוטת התריס( .תוחלת חיים כ 14 -שנים.

פמברוק וולש קורגי

פמברוק וולש קורגי הוא כלב רועה שמקורו בוולש
כלב מאוד אינטליגנטי ,נאמן ומגן .כלב מאוד פעיל ולרוב מאוד טוב עם ילדים .יעיל בהתרעה
כנגד גנבים משום שנוטה לנבוח הרבה .יתכן שינסה "לרעות" אנשים בכך שינשוך בעקביהם,
אך ניתן לאמנו שלא לעשות זאת.
תכנות הגזע :כלב קטן בגודלו :גובה הזכר והנקבה נע בין  25ל 27.5 -ס"מ .משקלו של הזכר
 12.5ל 15 -ק"ג ומשקל הנקבה  12ל 14 -ק"ג .בעל נטייה נמוכה יחסית לנשירה ולכן דורש
טיפוח מינימאלי .דורש פעילות גופנית ברמה בינונית אך אוהב מאוד משחק .מסתדר עם חיות
אחרות ועם ילדים ברמה בינונית .נחשב לכלב שמירה טוב עם יכולת אילוף גבוהה מאוד
ואגרסיביות בינונית.
בעיות רפואיות :גלאוקומה ,יש להימנע מהאכלת יתר בגלל נטייה להשמנה דבר שיכול להביא
לבעיות גב.

בורדר קולי

בורדר קולי הוא כלב רועה שמקורו באנגליה
כלב מאוד ידידותי ,חביב כלפי אנשים אותם הוא מכיר וזהיר עם זרים .בגלל היותו
אינטליגנטי ביותר ,חדור מוטיבציה ואוהב לעבוד ,כאשר לא מספקים לו מספיק עבודה מגיב
בנוירוטיות .בדרך כלל זהו כלב לא עצבני ולא תוקפן .בעל אינסטינקט רעייה חזק ובכל
הזדמנות ינסה לרעות חתולים וחיות אחרות.
תכונות הגזע :כלב בינוני בגודלו :גובה הזכר נע בין  50ל 58 -ס"מ והנקבה נעה בין  45ל-
 52.5ס"מ .משקלו של הזכר נע בין  17.5ל 22.5 -ק"ג ומשקל הנקבה נע בין  15ל 20 -ק"ג.
בעל נטייה בינונית לנשירה ולכן יש לטפחו בהתאם .דורש הרבה פעילות גופנית ומאוד אוהב
לשחק .טוב מאוד עם ילדים וחיות אחרות .יכול לשרת ככלב שמירה טוב עם יכולת אילוף
גבוהה ואגרסיביות נמוכה עד בינונית.
בעיות רפואיות :אחד הגזעים הבריאים ביותר שיש .מעט מהבעיות הגנטיות הידועות כוללות
בעיות עיניים כגון ניוון רשתית ,אי ירידת האשכים לשק האשכים וכתוצאה מכך התהוות אשך
טמיר,אלרגיות ,בעיות פרקים מולדות כמו  ,Osteochondritis dissecansפגם לבבי מולד
 Patent ductus arteriosusוחירשות לעת זקנה.

