Správa hlavného poradcu chovu SKCHTaF za r. 2016
Činnosť hlavného poradcu chovu prebiehala v rámci Stanov a Podmienok pre chovnosť SKCHT a F.
Úvodom sa chcem poďakovať poradcom chovu a väčšine členov klubu za konštruktívnu spoluprácu
počas minulého roku.
Počas roku naši členovia so svojimi zverencami dosiahli mnoho významných zahraničných úspechov.
Aj na fórach najvyšších – európskych alebo svetových výstavách. Všetkým úspešným majiteľom úprimne
gratulujem a menej úspešným prajem viac úspechov v budúcnosti.
Všetci poradcovia chovu sa často stretávajú s neduhom – neskorá alebo neúplná žiadosť majiteľa
chovnej suky o vystavenie Odporúčania na párenie suky. Platnosť vystaveného Odporúčania je vždy dlhodobá,
preto ak má chovateľ suky záujem v kalendárnom roku pripustiť svoju suku, tak by si žiadosť mal podať čím skôr.
Nie až vtedy, keď sa suka začne honcovať.
Ako hlavný poradca chovu preto žiadam chovateľov, aby sa so svojimi požiadavkami na vystavenie
Odporúčania na párenie suky obracali na poradcov chovu zavčasu a podklady dodávali kompletné. Urýchlia
a zjednodušia tým vystavenie Odporúčania na pripustenie suky.
V priebehu roka mi bolo doručených šesť žiadostí o výnimku z chovných podmienok klubu. Tri žiadosti
boli zdôvodnené neplánovaným pripustením dvoch chovných jedincov. Dve boli zdôvodnené plánovaným
pripustením chovnej suky so zatiaľ nechovným psov, pričom psy už boli na výstave hodnotené známkou
výborný a získali aj niekoľko medzinárodných titulov. Jedna žiadosť bola zdôvodnená vekom suky 9 rokov.
Z pohľadu plemennej príslušnosti boli dve žiadosti AST, a po jednej žiadosti boli od FXHR, YT, Norfolk t. a jedna
Český t. Všetky žiadosti boli po konzultácii s poradcom chovu pre dané plemeno pozitívne vybavené.
Vo viacerých minulých Správach som sa venoval aj dedične podmieneným ochoreniam psov.
V poslednom čase chovateľov border teriérov dosť rozrušili nálezy zvláštnej triašky šteniat v jednom vrhu. Bol
to prakticky prvý popísaný výskyt Spongiformnej leukocephalomyopatie, (alebo Shaking Pup Syndrom,
Syndróm trasúcich sa šteniat) u šteniat v slovenskom chove. Ide o dedične podmienenú chorobu u border
teriérov, ktorá sa sporadicky vyskytuje zrejme v celej populácii tohto plemena. Chorobe sa v našich končinách
podrobne venuje náš priateľ a významný chovateľ BT Ing. Kubík, ktorý sa aj zúčastnil medzinárodného
semináru venovaného tomuto ochoreniu. Seminár sa konal v Anglicku a vzbudil veľkú pozornosť u chovateľov.
Problému by sa mal venovať samostatný článok, preto sa mu špeciálne nebudem venovať.
Pred časom som uviedol, že Našim cieľom – cieľom uvedomelého a zodpovedného chovateľa má byť,
aby odchovával predovšetkým funkčné psy. Teda psy, ktoré sa narodia prirodzeným spôsobom, svojim
majiteľom a okoliu nie sú zbytočne na obtiaž, pozitívne reagujú na vonkajšie podnety a sú schopné sa
prirodzene rozmnožovať.
Uvedené požiadavky sa môžu zdať ako samozrejmosť. Ako niečo, čo je normálne. Žiaľ, celkom to tak
nie je. U väčšiny aj našich plemien dochádza k postupnému zužovaniu chovateľskej základne. Stále častejšie
stretávame s problémami v rozmnožovaní , životaschopnosti šteniat, početnosti vrhov a pod. Preto sa
domnievam, že v súčasnosti najväčšou pýchou chovateľa by malo byť to, že v jeho chove sa rodia geneticky
rozmanité, zdravé a plne životaschopné štence, ktoré budú robiť radosť svojim novým majiteľom. Je to vklad
chovateľa do budúcnosti svojho plemena.
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