ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO GROENENDAELY (2007)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je evidováno celkem 28 chovných psů a 33 chovných fen.
Krycí listy:
V roce 2007 bylo vystaveno 14 krycích listů na 13 různých fen, pro 9 různých CHS.
Bylo nakryto celkem 11 fen od 9-ti různých chovatelů.
Jméno psa

Celkem
krytí

Zabřezlo
fen

Neúspěšná krytí

Ares des Perles Noires (B)

1

1

-

Arny Eden severu

1

1

-

Belgerac Zarif (NL)

1

1

-

Bergerac Xerxes (D)
Carlos od Dlouhé stezky
Picard dit Precio de Brunalines (F)
Renzo des Étangs Sauvages (F)

1
1
1
1

0
1
1
1

1
-

Seth Black z Kovárny

3

3

-

Usky du Crépuscule des Loups (F)-BOT
Voodoo de la Terre Sauvage (HU)

1
1

1
0

1

Počet zapsaných
štěňat v roce 2007
0
(1 fena úhyn)
8
5
(1 fena nar.mrtvá)
6
7
8
16 (z toho 1 z krytí
v roce 2006)
8
-

Rok 2007
Počet krytí
Úspěšná krytí
Počet vrhů
Vrhy ze zahraničních krytí
Počet živě narozených štěňat
Počet živě narozených štěňat
na vrh
Mrtvě narozených štěňat
celkem
Uhynulých / utracených
štěňat
Zapsáno do PK

11
9
10
(z toho 1 vrhy nar.z krytí ze sklonku
roku 2006)
5
59
(32 psů + 27 fen)
5,9
1
1
58
(32 psů + 26 fen)

V roce 2007 bylo uskutečněno jedno mezivarietní krytí.

Importy v roce 2007:
pes Zinga van Yamyna (NL)
Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2007 se zúčastnilo popisných přehlídek 5 psů a 4 feny. Všichni jedinci, kteří prošli popisnou
přehlídkou měli již splněné DKK, takže úspěšným absolvováním PP splnili podmínky chovnosti.
V průběhu roku jsme na popisných přehlídkách u groenendaelů nezaznamenali vylučující vady dle
standardu. Neúplný chrup byl zaznamenán u 2 psů, kteří však ztrátu doložili veterinárním potvrzením. Skusy
byly převážně nůžkové, 1x velmi těsný nůžkový s mírnou ztrátou kontaktu a 1x I1 PN náznak předkusu.
Hodnocení povahy bylo pro většinu příznivé, u 2 jedinců byla nedůvěřivost.

Povahových testů se zúčastnilo celkem 14 jedinců, 5 psů a 4 feny z ČR a 3 psi a 2 feny z Polska.
4 z nich předvedli netradiční aport (Best of Black z Kovárny, Carlos od Dlouhé stezky, Xtreme Black z Kovárny
a Beauty Black z Kovárny). Nikdo nepředvedl nepovinný cvik obrany. Jeden jedinec byl hodnocen plným
počtem bodů (Phalco du Chemin des Sorciéres – 100).
100 bodů:
1 pes (7 %)
91-99 bodů:
5 psů + 2 feny (50 %)
81-90 bodů:
2 psi + 1 fena (21,5 %)
71-80 bodů:
2 feny (14,5 %)
61-70 bodů:
0
51-60 bodů:
1 fena (7 %)
Celkový průměr: 87,79 bodů
RTG DKK:
V roce 2007 bylo vyhodnoceno 13 Groenendaelů :
Rok 2007
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

76,92 % (10 jedinců)
15,39 % (2 jedinci)
7,69 % (1 jedinec)
0%
0%

RTG DLK:
V roce 2007 bylo vyhodnoceno 6 jedinců variety Groenendael (46,15% z vyšetřených na DKK), všichni
s výsledkem 0/0. Chci zde apelovat na majitele, aby si nechávali vyhodnocovat také dysplasii loketního kloubu.
Není to sice zatím povinné, ale ve světě se to pomalu stává standardem. DLK ovlivňuje celkové sportovní
využití Vašeho jedince, takže i z tohoto důvodu je dobré mít tyto informace po ruce. Snímky lze udělat při jedné
narkóze spolu se snímky na DKK.
Vyšetření očí:
Stále nemáme k dispozici soupisy od veter.komory, proto nejsou výsledky úplné. Víme o 9-ti vyšetřených BOG,
kteří všichni získali výsledek „DOV prostý“, z toho 3 jedinci již byli v minulosti vyšetřeni. Dalších 13 štěňátek
bylo vyšetřeno ještě u chovatele, s celkovým výsledkem „DOV prostý“.
Vrozená hluchota:
V roce 2007 podstoupila BAER test fena Ysel Comme un Reve Noir s výsledkem oboustranně slyšící
(BAER +/+), tedy v pořádku.
Zpracovala Blanka Poláčková

