Zpráva poradce chovu za rok 2011
Dovolte mi, abych vás tímto seznámila s chovem pointrů za uplynulý rok 2011.
K dnešnímu dni je evidováno v našem klubu 31 chovných psů a 43 chovných fen. Jen pro zajímavost – věkové
složení chovných psů je: do 7 let - 17 psů, ve věku od 7 do 10 let evidujeme 10 chovných jedinců a mezi 10 a
12 rokem máme v evidenci 5 psů. Samozřejmě mezi chovné psy patří i psi starší, ale ti v chovu již nejsou
využíváni. Musím konstatovat, že počty chovných jedinců zůstávají přibližně jako v roce 2010, kdy došlo
k jejich nárůstu. Nově uchovněni byli v loňském roce 4 psi a 6 fen. Ze seznamu jsem vyřadila 5 psů nad 12 let,
jeden pes uhynul a 7 fenám byla ukončena chovnost z důvodu věku.
Bohužel tím psem, který uhynul, byl velmi nadějný pes Cass z Mešínské hájovny pana Koreluse. Naštěstí ale
jsou po něm již štěňata.
V roce 2011 jsem vystavila 10 doporučení ke krytí. Informace mám o 10 vrzích a 1 fena nezabřezla. Zapsáno
bylo 56 štěňat, z toho 25 psů a 31 fen. A ještě ke zbarvení štěňat. V tomto roce se narodilo nezvykle mnoho
"celoplášťových" štěňat. Bylo to 20 žemlových, 5 černých a jedno hnědé štěně. A co se týká dalších zbarvení žlutobílých se narodilo 20 štěňat, 6 bylo černobílých a 3 hnědobílá.
Ještě, kdybych se zmínila o RTG, situace v chovu pointrů je prakticky neměnná. Vzhledem k tomu, že od
MVDr. Vomáčky dostávám kopie vyhodnocení všech psů, a to i těch, kteří o chovnost nežádají , statistika je
poměrně přesná. Ze všech vyhodnocení v letošním roce bylo jen jedno 1/1 a jedno 3/3. Ostatní byla 0/0.
Závěrem bych chtěla popřát všem majitelům i chovatelům pointrů mnoho úspěchů v nadcházející sezóně jak
na výstavách, tak i na nejrůznějších pracovních zkouškách.
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