ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO GROENENDAELY (2013)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je evidováno celkem 29 chovných psů z toho 15 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 2013 bylo vystaveno 10 krycích listů pro členy klubu. Krycí listy byly na 9 různých fen pro 8 různých
chovatelských stanic.
Bylo nakryto celkem 10 různých fen od 8-mi chovatelů (3 mezivarietní krytí) a jedna fena Tervuerena byla
nakryta psem Groenendaelem ve Francii. Z těchto krytí Groenendael fen byly 4 zahraniční (1x Slovensko, 2x
Francie, 1x Velká Británie).
V roce 2013 bylo 1 neúspěšné krytí – inseminace při vysoké hladině progesteronu, kdy fena nezabřezla
(mezivarietní krytí ve Francii).
Na konci roku 2013 byla nakrytá 1 fena Groenedaela a 1 fena Tervuerena psem Groenendaelem, ale štěňátka se
narodila až v roce 2014.
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Importy v roce 2013:
V roce 2013 byl importován pes International Affair of Jet Black a fena Micius Fiona, oba z Maďarska.
Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2013 se zúčastnilo popisných přehlídek 7 Groenendaelů - 1 pes a 6 fen. 1 pes a 5 fen splnilo
podmínky pro uchovnění, jedna fena bude chová po doložení DNA profilu.
V průběhu roku jsme na popisných přehlídkách u groenendaelů nezaznamenali vylučující vady dle
standardu. Pouze u jedné feny byla těžší hlava (po otci z pracovní linie), jinak typické hlavy. Jedné feně chyběla
po úraze PM3, ostatní měli chrup úplný, všichni nůžkový skus. Z nedostatků bylo mělčí předhrudí, volné lokty
za pohybu, strmější úhlení a prolínání jiné barvy, 1x byl ocas o 2 cm kratší. Výšky byly v rozmezí standardu.

Hodnocení povahy bylo velmi příznivé, nejvíce bylo použito hodnocení povaha temperamentní, hravá,
přátelská, temperamentní, klidná a vyrovnaná.
Povahových testů se zúčastnili 1 pes a 6 fen. Nepovinný cvik aport splnily 2 feny. Hodnocení střelby
bylo 4x bez reakce a 3x slabá reakce kde však byla většinou ztráta 1-3 bodů. Nejlepší hodnocení získal Cobby
Ka j Callistopeia s 99 body, 3x 97 bodů, 1x 96 bodů, 1 x 87 a 1x 80. Celkový průměr byl velmi pěkný.
100 bodů:
0
91-99 bodů:
5 (1P+4F) – 72 %
81-90 bodů:
1 F - 14 %
71-80 bodů:
1 F – 14 %
61-70 bodů:
0
51-60 bodů:
0
Celkový průměr: 93,3 bodů Aport splnily 2 feny, obranu nepředvedl nikdo.
RTG DKK:
V roce 2013 bylo vyhodnoceno 10 Groenendaelů – 5 P + 5 F a všichni byli HD A.
RTG DLK, SA, OCD, PL:
V roce 2013:
Na DLK bylo vyšetřeno 9 Groenedaelů (5P+4F) – vše ED 0/0
Na SA byli vyšetřeni 3 Groenendaelové (2P+1F), vše s výsledkem 0
Na OCD a PL nikdo.
Vyšetření očí:
Stále nemáme k dispozici soupisy od veterinární komory, proto nejsou výsledky úplné. Víme o 3 vrzích (I, K
z Kovárny a E Balpoa) kdy byly štěňátka vyšetřeny ještě u chovatele a 2 matky těchto štěňat. Dále výsledky
vyšetření, které se konalo při speciální výstavě v Mladé Boleslavi (2P + 1F). U všech vyšetřených byl výsledek
„DOV prostý“. Dále co víme byli vyšetřeni 1P a 1F, pes s výsledkem „DOV nejasný“ (zesílený posteriární šev doporučeno vyšetření opakovat nejdříve za půl roku) a fena s DOV prostý + keratitis pigmentosa chronica.
Vrozená hluchota:
V roce 2013 nemáme evidované žádné vyšetřené jedince.
Úspěchy BO:
Jako každý rok se našim Groenendaelům dařilo u nás i v zahraničí. Na největší výstavě BO v Evropě ve Francii
se předvedlo 5 českých odchovů s pěknými výsledky. Selekci Francie pak získala s.r. s. Int.Ch. Daime Balpoa.
Na výstavě FMBB byl předveden Int.Ch. Aiko Deabei s výsledkem res.CAC. Ve sportu nás na MS BO FMBB
v Obedience OB1 pěkně reprezentovali Cullen Black z JBonda (5.místo) a s. Se Int.Ch. Alaia Black z Kovárny
(9.místo). Cullen Black z JBonda se také v obedience stal Vícemistrem ČR BO pro rok 2013. Dalším úspěšným
„sportovcem“ byla Ykuk Deabei, která se stala Mistrem republiky v dogfrisbee (quadruped), Mistrem republiky
BO v jednotlivcích a také v družstvech – ve stejném družstvu byl i Upin Deabei.
Zpracovala Blanka Poláčková

