ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO TERVUERENY (2010)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je ke konci roku 2010 evidováno celkem 77 chovných psů ve věku do 10-ti let a 79 chovných fen.
Jako každý rok, prosíme i letos majitele starších chovných psů, aby podávali občasné zprávy o jejich zdravotním
stavu – zda jsou schopni krytí nebo ne. Děkujeme.
Krycí listy:
V roce 2010 bylo vystaveno 20 krycích listů na 19 různých fen, pro 14 různých CHS.
Bylo nakryto celkem 20 fen (z toho 1 fena 2x) od 12-ti různých chovatelů.
Jméno psa

Celkem
krytí
2
2
2
1

Zabřezlo
fen
1
1
1
1

1 – fena nezabřezla
1 – fena nezabřezla
1 – fena nezabřezla
-

Dandy de la Colline des Vagabonds (F)

1

1

-

Ferrari de la Lune (D)
Charme-Noir de la Closerie Yenda
(groenendael) (F)
Kehala Dancing in the Wind with
Ambrajai (UK)
Kiosan’s Ikaros
Maiko Deabei

1

0

1 – fena potratila

1

1

-

1

1

-

6

1
1

1
1

-

Noddy Black z Kovárny (groenendael)

1

1

-

Prot Deabei
Saphir Zealous z Kovárny
Uphen-Back de la Foret d’Olifan (F)
Uzi Kallo Sixty Six

2
3
1
1

2
3
1
1

-

Zealous Juvell z Kovárny

0

3
3
9
(smíšený vrh – 5x
BOG, 4x BOT)
11
13
6
4
9 (štěňata narozená
2010 z krytí
realizovaného 2009)

Argent Brut z Kovárny
Asky Balpoa
Athos Comme Un Reve Noir
Blackwater’s Blue Ocean (D)

Neúspěšná krytí

Počet zapsaných
štěňat v roce 2010
10
7
9
10
8 štěňat nar.až v roce
2011
6 groenendaelů nar.až
v roce 2011

Všichni použití psi byli HD A

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

Rok 2010

Rok 2009

21
17
(80,95%)
16
(+1 vrh nar.z krytí ze sklonku roku
2009, -2 vrhy nar.v r.2011/z toho 1
vrh mezivar.nar.jen groen.)
3
106
(57 psů + 49 fen)

16
14
(87,50 %)
15
(+2 vrhy nar.z krytí ze sklonku roku
2008, -1 vrh nar.v r.2010)

6,625

7,0

5

0

6
(5,66% z živě narozených štěňat)
100 štěňat
(pokles o 1,96% vůči roku 2009)

3
(2,85 % z živě narozených štěňat)
102 štěňat
(nárůst o 0,99% vůči roku 2008)

4
105
(52 psů + 43 fen)

Vyštěpenci a mezivarietní krytí v roce 2010
Vyštěpení tervuereni z Groenendaelů: F Stříbrný rybník – 2x BOT gris
Vyštěpení tervuereni z Malinois: C Český Kras – 2x BOT, F z Chotyně – 3x BOT, C od Zlaté hlavičky – 1x
BOT, J Kwanah – 2x BOT, celkem 8
Tervuereni z mezivarietních krytí: A z Kovárny – 5x BOG a 4x BOT (otec groenendael, matka tervueren)
Importy v roce 2010:
Elyos du Moulin du Verger – import z Francie, majitel Hana Pisarčíková a Nora Takáčová (SK)
Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2010 se zúčastnilo popisných přehlídek 8 psů a 15 fen. Všichni předvedení psi i feny, kteří
splnili povahový test byli i uchovněni.
Mezi předvedenými jedinci se nevyskytovaly hrubé vady. Z vážnějších vad se jednalo u jedné feny a
jednoho psa o náznak předkusu na I1, dvě předvedená zvířata byla těžšího typu, jeden pes zase lehce postrádal
pohlavní výraz. Nejčastější vady jsou již dlouhodobě: slabší nebo slabá předhrudí a mírný nebo chybějící stop (u
více než poloviny psů), dále se častěji vyskytují úzké hrudníky, spáditější zádě a strmější úhlení. Většina
předvedených jedinců již nemá nůžkový skus (buď mají těsný nůžkový skus, nebo klěšťový a nebo i
nepravidelný – viz výše). Přestože standard uvádí pro BO plnohodnotnost klešťového a nůžkového skusu, stojí
tento fakt jistě za zamyšlení. Nadměrnou tolerancí klešťových skusů a nebo i náznaků předkusu dospěli
chovatelé v některých zemích k vysokému výskytu předkusů (přeci jen od nůžkového skusu je k předkusu „dál“
než od klešťového). Proto by stálo za to věnovat skusu opět naši pozornost.
Povahového testu se zúčastnilo 11 psů a 15 fen (3 psi byli nahlášeni jen na PT) a dále jeden další pes
byl předveden pro doplnění nepovinného cviku obrana. Nezměřeni byli 2P+1F (z toho 1 zahr.účastník),
ukončen byl test pro 1P+1F z důvodů nemožnosti přivolání (z toho 1 zahr.účastník).
I letos máme velký počet jedinců, kteří předvedli netradiční aport – konkrétně to byli Aira od Dorrinky
(97/A), Tarkatan Juki (99/A), Keira Randy Dog (94/A), Putee Deabei (92/A), Ray of Light z Kovárny (91/A),
Lexus z Kovárny (92/A) a Lia Dog Arabat (100/A). Celkem tedy 7 jedinců, plná třetina z předvedených (nelze
započítat 3 psy na PT v Ml.Boleslavi, kde nebylo možné nepovinné cviky předvádět). Nepovinný cvik obrany
předvedl jeden pes – jako doplnění k již stávajícímu PT – Saphir Zealous z Kovárny s nejlepším výsledkem 1P,
1P.
Plný počet – 100 bodů získali dva tervuereni – Choran z Kovárny a Lia Dog Arabat (ta i s nepovinným
aportem). Nejmenší počet bodů získala fena Kaisa Vitris Bohemia (62 bodů).
Dlouhodobě nejnižší body byly opět z aportu (průměrný bodový zisk 7,79 b. z 10 – o něco lepší než
v roce 2008+2009). Druhý nejhorší cvik bylo opět měření – průměrně zde psi získali 8,58 bodů z 10 (tj. 85,8%).
Rušivé vlivy ve skupince byly průměrně za 13,04 bodů, tj. 86,9% možného zisku (tento cvik je za 15b.), reakce
na střelbu byla průměrně za 17,58 bodů (tj. 87,9% možných bodů). V ostatních cvicích získávali Tervuereni
mezi 89-94 % možných bodů.
Jako každý rok, existovaly rozdíly mezi jednotlivými psy, ale stále nám stoupá počet psů s PT 91 bodů
a výše.
100 bodů:
1 pes + 1 fena (8,33 %)
91-99 bodů:
4 psi + 8 fen (50 %)
81-90 bodů:
4 psi + 1 fena (20,83 %)
71-80 bodů:
1 pes + 2 feny (12,5 %)
61-70 bodů:
1 pes + 1 fena (8,33%)
Celkový průměr: 88,83 bodů (v roce 2009 – 87,97 b., v roce 2008 – 86,66 b.)

RTG DKK:
V roce 2010 bylo vyhodnoceno 38 Tervuerenů
Rok 2010
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

86,85 % (33 jedinců)
5,26 % (2 jedinců)
7,89 % (3 jedinci)
0%
0%

Pro srovnání
Rok 2009
80 % (20 jedinců)
12 % (3 jedinců)
8 % (2 jedinci)
0%
0%

Rok 2008
79,64 %
12,96 %
5,55%
0%
5,55%

RTG DLK:
V roce 2010 bylo vyhodnoceno 21 jedinců variety Tervueren, což je 55% z vyšetřených psů na DKK. Potěšující
je, že toto % stále stoupá a za to patří dík všem chovatelům a majitelům, kteří DLK nechali vyšetřit. 20 jedinců
vyšetřených na DLK bylo negativních (0/0), jedna fenka měla stupeň 0/1

Vyšetření SA a OCD:

V roce 2010 bylo vyšetřeno 7 Tervuerenů na SA (dva z nich již v pokročilém věku, kdy je vyšetření průkaznější)
a 1 Tervueren na OCD – všichni negativní, bez postižení.
Opětovně upozorňujeme majitele psů, že stejně jako rtg na DLK, i rtg na Spondylartrózu (SA) lze provést při
jedné narkóze spolu s rtg DKK. Cena takto provedenéh vyšetření je velmi rozumná a akreditaci vyhodnocovat
DLK, SA i OCD mají všichni veterináři, kteří mohou vyhodnocovat DKK. Navíc můžete následně využít slev ze
zdravotního programu!
Vyšetření očí:
Jako každoročně, nemáme ještě kompletní soupisy od VK.
Dosud víme o 10-ti vyšetřených dospělých BOT (z nichž 4 opakovaně), devět z nich s výsledkem „DOV prostý“,
desátý s mírným nálezem PHPV-PHTLV. Dále bylo 25 vyšetřených štěňat BOT ještě u chovatele (někteří ze
smíšených vrhů), všichni s výsledkem „DOV prostý“, jeden s mírným nálezem PPM Iris-Iris (stále ještě celkový
výsledek DOV prostý).
Vyšetření očí, aby bylo smysluplné, by bylo dobré opakovat každý rok a nebo před každým krytím!!! Dědičné
oční vady se věkem vyvíjejí, například typický věk pro nález dědičné katarakty je mezi 3. a 5. rokem. Apelujeme
tedy na majitele BO, aby své psy nechávali vyšetřovat opakovaně!
BAER
V roce 2010 byla vyšetřena fena Adafy Oridix (oboustranně v pořádku – BAER +/+) a dále vrh V-Deabei
v počtu 3 psů a 4 fen, z nichž jedna fena Vappu Deabei je jednostranně hluchá – BAER -/+
Úspěchy BOT
Výstavní - Evropským vítězem pro rok 2010 se stal Int.Ch.Lasco z Kovárny, res.CACIB na stejné výstavě
získal Ch.Paco Deabei, res.CACIB na světové výstavě pak Pjotr Deabei. Množství českých odchovů nás skvěle
reprezentovalo na uvedených výstavách, na FMBB Světové výstavě i na speciálkách po celé Evropě. Na
Nationale d´Elevage ve Francii obdržel pes z českého chovu Pjotr Deabei selekci Sujet Reccomandé.
Pracovní – pět Tervuerenů splnilo vrcholové zkoušky – Able Borro Savage from Moravia (IPO3 a ZPO2), Uzi
Kallo a Up Kallo Sixty Six (oba FPr3), z.Ch.Argent Brut z Kovárny (FPr3) a Ch.Fair Play z Kovárny (A3).
Pracovní titul získala Benetnash Nick Briesberi – A3 Champion, která zároveň vyhrála MČR belgických ovčáků
v Agility a skončila na 3.místě na Open Air, zatímco její bratr Baldrick skončil na skvělém 5.místě na MČR
všech plemen v Agility. Pracovní selekci – záchranář pak získal z.Ch.Argent Brut z Kovárny (v roce 2010 byl
desátý na MR Slovenska záchranných psů) a pracovní selekci – obedience pak o.Zicora Nica z Kovárny.
I v letošním roce pokračuje trend cvičit i s Tervuereny. Opět přes 80% narozených vrhů má alespoň jednoho
rodiče se zkouškou: přesněji 75% vrhů má alespoň jednoho rodiče se všestrannou zkouškou (zkouškou
s obranou) a 18,75% vrhů má alespoň jednoho rodiče s vrcholovou zkouškou.

Zpracovala Hana Pisarčíková

