ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO TERVUERENY (2008)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je evidováno celkem 75 chovných psů ve věku do 10-ti let, mladších 10-ti let a 80 chovných fen. O
psech starších 10-ti let máme jen velmi málo zpráv.
Krycí listy:
V roce 2008 bylo vystaveno 28 krycích listů na 25 různých fen, pro 15 různých CHS.
Bylo nakryto celkem 20 fen (jedna 2x) od 15-ti různých chovatelů.
Jméno psa

Celkem
krytí

Zabřezlo
fen

Neúspěšná krytí

Cabor v.Labayo

2

2

-

Cidd-Kid z Henrisaru

2

1

1 – fena potratila

Cron de el Segadal
Fair Play z Kovárny
Ghoust of Veroniko Randy Dog
Grimmendans Fourlan (B)
Chewy Dog Arabat
Juvell Or Na v. Moned (NL)
Kallo Deabei
Kiosan´s Goliat
Oural de la Fureur du Crépuscule (F)
Unir v.Sprangerhof (USA)

2
1
2
1
1
1
1
2
1
1

2
1
1
1
1
1
1
2
1

1 – fena nezabřezla
-

Zealous Juvell z Kovárny

3

3

-

Zeus de Sincfal

1

0

1 - fena nezabřezla

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

1 – fena nezabřezla
-

Počet zapsaných
štěňat v roce 2008
17
(z toho 8 z krytí v roce
2007)
2 (včetně 2 štěňat
narozených v r. 2009)
13
8
8
9
8
7
4
10
6
20
(včetně 9 štěňat
narozených v r.2009)

Rok 2008

Rok 2007

21
17
(80,95%)
16
(+1 vrh nar.z krytí ze sklonku roku
2007, -2 vrhy nar. v r.2009)
3
104
(55 psů + 49 fen)

26
21
(80,77%)
23
(+3 vrhy nar.z krytí ze sklonku roku
2006, -1 vrh nar. v r.2008)
5
176
(88 psů + 88 fen)

6,5

7,65

3

0

3
(2,88 % z živě narozených štěňat)
101 štěňat
(pokles o 39% vůči roku 2007)

11
(6,25% z živě narozených štěňat)
165 štěňat
(nárůst o 108% vůči roku 2006)

Vyštěpení tervuereni z Groenendaelů v roce 2008
Vrh G Rosa Bohemica – 3F fauve
Vrh B Balpoa – 1P gris
Vrh R z Kovárny – 1P fauve + 1F fauve + 2F gris
-- celkem 8 štěňat

Vyštěpení tervuereni z Malinois v roce 2008
Tervuereni z mezivarietních krytí v roce 2008
Importy v roce 2008:
Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2007 se zúčastnilo popisných přehlídek 9 psů a 18 fen. 1 pes a 1 fena se nenechali změřit, a 3
feny se během posouzení chovaly agresivně, popisná přehlídka a povahový test jim byl odložen. Jedna z fen,
která se nenechala změřit nastoupila na PP a PT znovu (úspěšně). Jeden pes vyloučen jako Nechovný pro příliš
rozsáhlé bílé znaky, zbylí byli uznáni Chovnými (15 fen + 7 psů), přičemž dvěma z nich chybí ještě vyšetření
DKK (budou chovní pouze pokud bude DKK max. 2/2) a u jednoho se čeká na dořešení registrace rodokmenu.
Vylučující vady se vyskytly u jednoho psa – příliš rozsáhlé bílé znaky na nohách.
Z vážnějších vad se vyskytl u 1 psa náznak předkusu na dvou řezácích, 1 feny chybění 1xP2, tři jedinci
byli mírně přes horní hranici výšky, 1 pes těžký a hrubý typ s velmi prodlouženým formátem (vyštěpenec
z malinois) a u jedné feny měla komise velké výhrady k povaze.
Většina předvedených psů a fen byla výborného typu i kompaktnosti a korektní povahy.
Povahového testu se zúčastnilo 9 psů a 19 fen, pěti z nich byl odložen (pro nemožnost změřit či
agresivní chování). Dále se zúčastnil jeden pes, který již měl chovnost splněnou a pouze se pokoušel o opravu
PT a jeden pes, který k již splněnému PT předvedl nepovinný cvik obrany.
Osm jedinců předvedlo nepovinný cvik aportu: Atila Aboriginal Mystery (PT98/A), Apokalypsó
Aboriginal Mystery (98/A), Atu Ketunpolun (98/A), Angie de la Terre Sauvage (92/A), Dart od Malšovického
lesa (93/A), Munchanga´s First (89/A), Change Randy Dog (95/A) a Maud Deabei (88/A). Nepovinný cvik
obrany předvedl jeden jedinec – Zealous Juvell z Kovárny (PT100/A/O1,1P), s nejlepším hodnocením zákusu.
Nejvyšší počet bodů, PT100, získala fena Future Fame z Kovárny. Nejmenší počet bodů získala fena
Q´Villemine Mia Sixty Six.
Největší problémy dělal opět nepochopitelně aport (průměrný bodový zisk 7,2 b. z 10), i když proti
loňskému roku si zde Tervuereni výrazně polepšili. Ke zlepšení došlo i v odolnosti proti střelbě - průměrně
18,5 bodů (92,5% možných bodů). V ostatních cvicích získali Tervuereni 80-96% bodů, což je velmi uspokojivé.
Jako každý rok, existovaly rozdíly mezi jednotlivými psy.
100 bodů:
1 fena (4,16)
91-99 bodů:
3 psi + 6 fen (37,5 %)
81-90 bodů:
6 psů + 3 feny (37,5 %)
71-80 bodů:
3 feny (12,5 %)
61-70 bodů:
1 fena (4,16 %)
51-60 bodů:
1 fena (4,16 %)
Celkový průměr: 86,66 bodů (vloni 82, 24 bodů)

RTG DKK:
V roce 2008 bylo vyhodnoceno rekordní počet 54 Tervuerenů :
Pro srovnání
Rok 2007
Rok 2006
79,64 % (43 jedinců)
73,91 % (17 jedinců)
81,25 %
HD A
12,96 % (7 jedinců)
26,09 % (6 jedinců)
18,75 %
HD B
5,55% (3 jedinci)
0%
HD C
0%
0%
HD D
0%
0%
1,85% (1 jedinec)
0%
HD E
0%
V letech 2005, 2006 a 2007 jsme nezaznamenali výskyt druhého nebo vyššího stupně dysplasie, letos už bohužel
ano. Těžkou dysplasie, vyskytující se u Tervuerenů jen ojediněle letos zaznamenal hodnotitel u jednoho
Tervuerena vyštěpeného z Malinois. Celková procenta HD A jedinců zůstávají už několik let prakticky neměnná.
Rok 2008

RTG DLK:
V roce 2008 bylo vyhodnoceno 26 jedinců variety Tervueren, což je 48% z vyšetřených psů na DKK!! Je velmi
potěšující, že poměr stále stoupá a vyšetření DLK podstupuje více a více psů. Výsledky byly výborné – 96%
jedinců mělo výsledek 0/0, jedna fenka (4%) měla výsledek 1/1.
Vyšetření SA:
Od letošního roku začal MVDr.Ekr nabízet oficiální protokoly na vyšetření páteře na Spondylartrózu. Není bez
zajímavosti, že toto vyšetření se stává v zahraničí velmi populárním. Stejně jako DLK, lze toto vyšetření provést
při jedné narkóze s DKK. V letošním roce byli takto vyšetřeni tři Tervuereni, všichni s výsledkem 0 (bez
postižení).

Vyšetření očí:
Stále nemáme k dispozici soupisy od Veterinární komory, proto nejsou statistiky relevantní. Při KLV a SV se
nechalo vyšetřit 11 BOT (z toho 4 již poněkolikáté), všichni získali výsledek „DOV prostý“. Dále víme o 18
vyšetřených štěňatech BOT ještě u chovatele, s celkovým výsledkem „DOV prostý“, přičemž u jednoho z nich
bylo shledáno nejasné PPM Iris-Iris v nejlehčí formě.
BAER
V roce 2008 byli vyšetřeni 4 jedinci Tervuerena, všichni s výsledkem +/+ (bez postižení)
Úspěchy BOT
Rok 2008 byl pro BOT velmi úspěšný jak po stránce výstavní, tak pracovní.
Na světové výstavě BO získala fena Igneous Innah z Kovárny titul CAJC, Nejlepší mladý, BIS Junior, pes Paco
Deabei VN1, BIS Puppy a Mupps Deabei res.CAC
Na Nationale d´Elevage Francie získal pes Zealous Juvell z Kovárny Výbornou, fena Ketunpolun Atu V1 +
Nejlepší Tervueren ze tř.pracovní + s.r., pes Killi Deabei V6+s.r., fena Kiko Deabei V2
BOT ale skládali i zkoušky a závodili – nejúspěšnějším byl Ch.Zealous Juvell z Kovárny se zkouškou IPO3 a
potřebnými body pro účast na VS MČR (splnil vloni i zkoušku VPG2, ZPU2), zkoušku IPO3 složil také
Garrique Vitris Bohemia a jeho v Rakousku žijící bratr Grecco (oba vyštěpení z malinois). Able Borro Savage
from Moravia a s.r.s.Int.Ch.Delphine Erlander zase složili zkoušky ZVV2, Delphine i IPO2. V záchranařině byl
velmi úspěšný Ch.Argent Brut z Kovárny s množstvím složených zkoušek, ale i Vítězstvím v Bohemia Cupu
(kromě toho má i zkoušku IPO1), Švédským pracovním šampionem agility se stal Face of Vision z Kovárny.
Mnoho dalších psů splnilo nižší zkoušky a teprve se chystá k těm vyšším. Tento trend je velmi potěšující a
doufám, že bude pokračovat.
Zpracovala Hana Pisarčíková

