ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO GROENENDAELY (2012)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je evidováno celkem 32 chovných psů z toho 19 mladších 8-mi let a 33 chovných fen.
Prosíme majitele starších chovných psů, aby podávali občasné zprávy o jejich zdravotním stavu. Děkujeme.
Krycí listy:
V roce 2012 bylo vystaveno 10 krycích listů pro členy klubu. Krycí listy byly na 10 různých fen pro 8 různých
chovatelských stanic.
Bylo nakryto celkem 9 různých fen od 8-mi chovatelů (4 mezivarietní krytí) a jedna fena Tervuerena byla
nakryta psem Groenendaelem. Z celkových krytí bylo 5 zahraničních (1x Polsko, 1x Francie, 1x Švédsko, 1x
Irsko, 1x Slovensko).
V roce 2012 bylo 1 opakované spojení, kdy však fena nezabřezla.
Na konci roku 2012 byly nakryté 2 feny Groenedaela, ale štěňátka se narodila až v roce 2013.
Jméno psa
s. Int.Ch. Ayrok Balpoa
A´Garry James z Jbonda TER
Ch. Black ze Ztracené zahrady
Int.Ch. Digit Stříbrný rybník
Kaj Donum Cordis (PL)
Once More Black z Kovárny
Eternity´s Vici (SWE)
Vasco des Loups de la Foret Sacree TER (FR)
s.r. Violet-Le–Duc de la Foret d´Olifan (F)
Revloch Zidane (IR)

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 Groenendaelů

Celkem
krytí
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Zabřezlo
fen
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Neúspěšná
krytí
1
-

Počet zapsaných štěňat
v roce 2012
1P
2P + 5F
3P + 5F (krytí ve 2011)
3P+3F
3P + 5F
4P+1F
4P+3F
3P + 1F (krytí ve 2011)
2P+2F GR+ 1P TER

Rok 2012 - Groenendael
9
(z toho 5 mezivarietní)
8
(z toho 5 mezivarietní)
10
(z toho 3 z mezivar.krytí, 1 z toho 2 krytí ve 2011
a 2 vrhy narozena v roce 2013)
5
50
(25 psů + 25 fen)
5
1P
0
50
(25 psů + 25 fen)

Importy v roce 2012:
V roce 2012 nebyl v PK přeregistrován žádný importovaný Groenendael.
Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2012 se zúčastnilo popisných přehlídek 10 Groenendaelů - 2 psi a 8 fen. Všichni měli splněné i
ostatní podmínky, byli tedy i uchovněni.
V průběhu roku jsme na popisných přehlídkách u groenendaelů nezaznamenali vylučující vady dle
standardu. Jedné feně chyběla P1 vlevo nahoře, 6x byl nůžkový skus, 1x nůžkový s křížovým a 1x limitní
klešťový. Z nedostatků bylo nejvíce méně vyvinuté předhrudí, mělčí hrudník, volné lokty. Občas se vyskytl
kratší krk, u jedné feny byla ztráta pigmentace na pyscích. U 3 zvířat byl ocas kratší o 1 cm, u jednoho pak delší
o 1 cm. Výšky byly v rozmezí standardu. Z předností byla nejčastější barva oka, dále pak hrudník, hluboký
nůžkový skus, výraz, barva srsti, pohyb, hřbet.

Hodnocení povahy bylo velmi příznivé, nejvíce bylo použito hodnocení povaha hravá, přátelská,
temperamentní, vyrovnaná, klidná, 1x byla nedůvěřivá a 1x lekavá.
Povahových testů se zúčastnili 3 psi a 8 fen. Z toho však 1 pes nastoupil jen na doplněné nepovinných
cviků aportu a obrany. Byl to Noddy Black z Kovárny a splnil jak část aportu, tak i obranu s hodnocením 1P,1P.
Aport pak splnilo dalších 6 zvířat. Hodnocení střelby bylo 6x bez reakce a 4x slabá reakce kde však byla
většinou ztráta 1-2 bodů. Nejlepší hodnocení získala Dorotea Balpoa se 100 body, dále pak bylo 1x 98 bodů, 3x
97 bodů, 1x 96 bodů, 2x 94 bodů, 1x 87 bodů a 1x 86 bodů. Celkový průměr je pak velmi pěkný.
100 bodů:
1 F – 10 %
91-99 bodů:
7 (1P+6F) – 70 %
81-90 bodů:
2 (1P+1F) – 20 %
71-80 bodů:
0
61-70 bodů:
0
51-60 bodů:
0
Celkový průměr: 94,6 bodů Aport splnilo 6 (1P+5F) + doplnil 1 pes + obranu 1P,1P
RTG DKK:
V roce 2012 bylo vyhodnoceno 6 Groenendaelů – 2 P + 4 F a všichni byli HD A ☺
RTG DLK, SA, OCD:
V roce 2012:
Na DLK bylo vyšetřeno 4 Groenedaelů (1P+3F) – vše ED 0/0
Na SA byly vyšetřeny 3 Groenendaelové (1P+2F), vše s výsledkem 0
a 1P OCD neg.
Vyšetření očí:
Stále nemáme k dispozici soupisy od veterinární komory, proto nejsou výsledky úplné. Víme o 2 vrzích (F, H z
Kovárny) kdy byly štěňátka vyšetřeny ještě u chovatele a o výsledcích vyšetření, které se konalo při speciální
výstavě v Mladé Boleslavi. U všech vyšetřených byl výsledek „DOV prostý“.
Vrozená hluchota:
V roce 2012 nemáme evidované žádné vyšetřené jedince.
Úspěchy BO:
Jako každý rok se našim Groenendaelům dařilo u nás i v zahraničí. Za zmínku určitě stojí získání holandské
selekce klubu BHCN - Se, kterou získali Milan Black z Kovárny, Alaia Black z Kovárny a Cutie Balpoa.
Francouzskou selekci s.r. pak Milan Blak z Kovárny a Bianca Balpoa – tím splnila i francouzskou Elite A fena
Ursine du Clos des Agapornis, která je prvním belgičákem v majetku českého chovatele s tímto prestižním
titulem.

Zpracovala Blanka Poláčková

