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Reproduktori iego potornstwo
sędżiowłe..
E|'jcł'o|sc,'l€li Ródenta,
Leonhad SchweIkeft, W? gheuseI
A' ljwagiwstępne
bard2o
dużeznacfeniemajakośó |.LiniaMt'JTzPe|ztieńarm
W 2oo3 zaprezentowało
się pub icz.
doprowadzanych
sLrk.Powodujeto |a)cELLo Rómerau
ność
24 gruppotornstwareprodUkto. różniceWwyróWna
niusfans' Dopsa
rÓwze zgłoszonych
29. Wtrakcieoma.
uplasowanegowysokona wystawie
WianiagrupprzezsędfiegoErichaor.
k|ubowejdoprowadfanesą epsze
sch|era przekonywujacajakośćtej
suki' Zatem wysoko
]akośclowo
popuacj zostałaskwitowanaap|au'
up asowanypies ma sfczegó|neprą/'
zem przef znającas ę na tebzy pu'
Wi|ejeW wykożystanu w hodow|i'
b icznośó'Prezentacjaglup potom.
|\'4a
to dużeznaczenejeże]ichodzi
stwama WysokaWartość
kyno|ogiczną o przyszłość
hodow|ana
naszejrasy.
jestWańościowa
pomocaw polepsza. KMera ocenypozostały
takie same
niuhodowiprzeznas4/chhodowców' jakw |atachpopżednich:
*HlLLvomFarbensplel,SZ
Taka |ość
zwierzątpokazana Wciqgu Wierność
typu do ojca' Jedno|itość, 2054265
tak k rotkiegoczasuwgrupachpotom- ZróŹnicowan
e pod wzg|ędempłci' Inbredy:
proporcjebudowy,grubość cELLo Rómerau(3.5)
stwajest moŹ|iwaty|koW naszejra. w e|kość,
sie. Nie ma Wystawinnychras mogą. kości,suchośó
i fwiqzanie,pigmenta' URANWildsteiger
Land(5-5)
cychsię poróWnaóWtymzakresie.
cja' katowane' ukształtowanie
k|atki ([4iotQ-Armlnius,
QUANA,QUINA"
TakżeWtyrnrokukontynuowanajest piersowej,line frontu ruch,
QUANDO4,5-5)
rofooczetaw ubieqłvmroku zm]ana W LJlmprzedstawionotqcrne 1193 O.iciec:
*HUPPYvonArlett,SZ
ge'neracjireproau-lriorów'
oool. 12 psóV/'f czego671 (56'2010)
W Wysta. 1964660
grupr rokupoprzedniegow
konkuren- wionow grupachpotomstwa.
*DATSI
vomFarbenspie|,
c]ipojawiło
się 12 nowychgrup'
W następnych
opisachzaWańe sa oc+ sz
'atk€
:
1917706
Moź]iwość
oceny potomstwa24 re
ny potomstwawpodzialenaposzczeproduktoróWjestdIa
każdegohodoW gó|neIinie'
zgloszonowystawlono
Potornstwo 47
23
ców instrumentem
Wskazujacym
wła
Psy
22
16
sne p anowaniehodowl.Pozltywnei .Przeg|ądpięc|ulati
Suki
79
7
.
Kasa uŹytkowa'
13
pokafana Łącznal|ość P3yw Erupach
Rok
||ośćglup
||ość
zĘloszona/Wstaw|ona

PieMsze pojawien
ie sięgrupypo HiIu
naIeżyocenićpoz}tywn
ie' Przydobrej
jedno|itości
i wierności
typu do ojca,
Wdać fróżnicowani€ p|ci' Proporcje
budowyu wystawionych
zwierfaizga
dzająsię bezskłonności
do przesady.
Pojedyncfezwieżętauztskałygrani
cę wie|koŚci.Psysa bardzozwlązanel
negaqĄ!necechydziedzicfne sta]ąs]ę
zwaneprzydobrym
ruchu.Llniefrontu
przelrrystepowszech
nie znane,
sa prawidłowe,
takżekatowaniekoń'
Właśc
poprzez
c e]e leproduktorów
czynv|nychjestabso|utne prawidło'
swo]e zaanga2owa
n e przyczyniajasię
we z wzorcern.W pojedynczychwypad,
w dużejm elfe do tego'żejesttonaj
kach suki powinnybyć |epiejwypg'
Ważnejszymomentwystawy'Najczę B. Poszczegó|neop|sy
mentowane.Pżewaga zaróWnoi o'
ścej jednako!'Joublane grupypozo Do opisówposzczegó|nych
reproduk. ściowa
jak ijakościowa
jest po svo.
stawiajau widzówtfuałe
obraz,szcze toróWdodanopotomstwo,
któreukoń.
gó|ne u nasfychprzyjac]ółzzagranicy'czyłowystawęz oc€ n ą. Podano rów.
Widzowiemuszajednak uwzg|ędnlć' nieŹlokaty'
4A/39
45/32

746
1268
58,4%
637*
1085*
54,7%
2oo1
5!/37
739*
7267*
58,0%
2002
34/2!
546*
1153*
47.3%
2003
29/24
674*
1193*
56.2%
. od 2ooo toku w da|szejkonku|encllmogąwz|ąćudziałjedynietepsy
któ|e spełniły
wymaganiaslawiane na iestach'
.
Psy wyk|uczone2 konkulencjin|esą uwzg|ędnione
W rubrykach3 i4
1999

2000

bardzoróżnyjest okresWykorzlsta
poszczególnych
niaWhodow|i
reprc
duktolóW
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Il.LiniaCANTO
Wienerau
lla)FEDORArminius

*SABERv.SteffenHaus,SZ
2052618
Inbredy:
(4-5)
ODINTannenmeise
(4-4)
QtJAIBurgReichenstein
(MiotH Tannenmeise,
Hese|.Hęike

LASSOWiedenbr0cker
Land(4,$
URANWildsteiger
Land(5-5,5)
Ojciec:*NATZvomSteigerhof,
Sz
L447632
lvatka:*NINAvonTronje,SZ
L479423
zgłosfonowystawiono
2A
Psy
27
15
19
Suk
5
Kasa Użylkowa22
9

jest zgodna z wzorcem.Pozttywnie
na|eży
Wyróżnić
fwiafan e, zwał1ość'
dobrągrubość
kościi prawidłowei
nie frontu.Włosok ry\łowymógłbybyć
częściowo
Wybitniejszy'
Doprowadza
ne sUkipowinnymiećnormainekato'
wanie tyłu dobrze zwiazanestawy
lll. LiniaQUANTOWienerau
llla)URANWildsteiger
Land

Takżepo raz 4'ty Wystawiona8rupa po
jed.
BaruWykaza|a
dobrajednoIitośó'
noznacznąW]ernośó
typudo ojca po.
dobniejak poprzedno jak również
proporcjebudowy'
bardzoprawidłowe
(MiotF Hirschel,Fanto-Frei44))
pojedyncfychznaj.
Psy za Wyjqtkiem
(MiotQ Arminius
Quin6,Quando- dujqsię na górnejgranicyWie|kości.
Quando5,5,5,-5)
Zaletya natomicznepotomstwapo e- *PAscHAvon
derJahnhóhe'sz
olciec:*ZAPPvom|Vónchberg'
sz
gajqna bardzodobrymkątowaniu plzo
r977242
rcrc943
przysilnym Inbredy:
du.Ruchjestharmonijny
Matka:*SARAHvomNassauer
posuwleiswobodnymwykroku.lJpo- URANWlldstelger
Land(3,5-5,5)
BeE, SZ !9L3772
jedynczychzwierzatŹuchwa
mogłaby XITTAKlrschental(5-4)
ponadtosuki powin. (N4iotQdrmlnlus
byćWybitn]ejsza,
-Quando,
Qulna,
zgrosfonowystawrono
ny mieć |epszypigment'PrzewagaW Quana45,5)
*|DoLvon
postroniepsóW' ojc|eci
tejgrupie eł Wyraźnie
derJahnhóhe'
3
Suki

21

sz 1906294
lvatka:*ULTRI
vonderWenerau,
sz 1873965

5

jest dobra, widać wier
JednoIitość
nośótypu
do ojcapĘydobrejgrubości
kości'zwierzętasq nisko osadzone.
suk są częściowo
na granicyWzrostu.
Proporcjebudowysa zgodnez wzorcem' Niektólezw]erzęta
mająkrótkie
podpierciei nadga|stekpowinienbyć
szty\rvn
ejszyw Więcejniżpojedynczych
pĘypadkach'Pojedynczezwierzęta
maja uźie stawyskokowe'W ruchu
psy powinnybyć częściowobardzie
zwiazane.suk] i|ośc
owoijakoścowo
majaprz€ w agę,takjak i poprzednio'
Takżei w tym rokuWystawionojedy.
nie53%wszystkch zgłoszonych
zw]e.
rzqtWgrupiepotomstwa'

zgloszono
wystawono
Potomstwo 23
Psy
10
6
Suki
13
9
K|asaużytkowa16
10

*YELLOvomSt.Mlchael+Berg,
SZ
205722L
Inbredy:
I/ARKHausBeck(44)
(4-5)
ENZOBurgAllso
(N4iot
Q-A.minius,
Qulna,QuandoQuina5,5-5)
Ojciec:*ENZOvomBuchhorn,
SZ
1930146
Matka:*PlAvomSt-llilichaelsBe€ ' sz 1979653
wystawono
zgroszono
46
30
139
Suki
33
2t
K|asaułtkowa 6
3

*BARUvonHausY0,SZ 1972084
Inbredyi
MARKHausBeck(3-3)
(4,4)
QUlNAArminius

Wernośó
Wldaó dobrajedno|itość,
płc plzy
typudo ojca i zróŹnlcowanie
prawldłowych
proporc]acrrbudowy'
przedstaWionych
zWierfat
WieIkość

Pascha prfedstawlł4 grupę potom'
stwa' Dobrajedno|itość,
dobra Wier'
ność
typudo ojca iwyraźnefróżnco'
wanie płc sa tak e jak poplzednio'
jest standardowa'W poje'
Wie|kość
powin
dynczychWypad
kachzWierzęta
ny mleć |epiejfwiazana pańie środ
kową'lako a natomlcznaza|etęna|e
żystwierdzióbardzodobra długość
i
ulożenieramienla'Przydoborfe part
neróWhodow|anych|a|eżyzwracać
uwagęna normane katowanetyłuu
suk.Takjakpoprzedn
o w grupiesa
bardfo dobre po]edynczezw erfęta,
dwie suki fostałyfa cfone do grupy
VA. Ponad 50 % zw elfat zostałoV]y
staWionych
w kIasieuż}tkowej'
*YAKvom Frankengold,
Sz
2062225
Inbredy:
ANETT Noricum(4-5)
FEDORArminius(5,5-5,5)

@

oWJM|ES
ĘcuN K

(MIOTR-Arminius
Ronny-Ratta
4-4)
qArminiusQuina-Quana
(N4iot
5-5)
Ojciec:+HOSSvomLdrchenhain,
sz 1996729
Matka*LEAvomHohkempersee,
sz !972731
Potomstwo

I

zgloszonowystawiono
24
20
109
.L7
L4

Suki
Klasa uż',tkowa.

W moź|iwie
najwcześn
ej pżedstawio
nej grupie potomstwastwierdzono
jednoIitość
przydoblejwierności
typu
do ojca.Widaćzróźnicowanie płci'Pro.
porcjebudo\r/ysq
fgodnez wórcem.
PrawieWsfystkiefwierzętaznajduja
się na glanicyW]e|kości,
co musibyó
pżez hodowców.Na|*
uWzg|ędnione
żypoz'tywniezauwałó grubość
kości
orazpigmentacjętakże
na mózgowi}
czaszce' Kątowanie prfodL]jest dobre,
w Więcejniżpojedyncfychplzypad.
kach tyłznajduje
się na glanicykato'
wania'PrzydobrymfWiąfaniuzwierzę
ta wykazujadoblechody.

*KEVINvomMurtal, SZ 2020273
Inbredy:
ODINTannenmelse(54)
FEDORArmlnlus(4,5-5)
(4"5)
QUlNAArmlnlus
URANwlldstelgerLand($5)
PALIVEWldstelgerLand(5-5)
(MiotqArmlnlusQulna,QuandoQuina,Quando4,5-5,5)
ojciec:*RIKKOR
vonB6d-Boll,SZ
1919865
Matka:*AISCHAvomHlundergar
ten,sz 1890244

jest
budowysa plawidłowe,
wieIkość
standardowa'Przybardzodobrymką.
towaniuprzodui tyłupsy sa suche i
związane' Pży pfteważajĄco dob|ej
budowieogó nej zady powinnybyó
dłuźsze
i epiejułożone
iczęściowo
Ii'
njefrontupow]nnybyćbardziejprawi'
dłowe.Długośó
krokuw pojedynczych
plfypadkach powinna byó bardziej
Wydajna'Na|eł podkleś|ić
dobrąpig'
mentację'także na głowie'wyraf i
lllb)QUAND0Armlnlus

zg|osżono
wystawiono
15

*SOLovon Frutetto,sz 2056283
Psy
a
Suk
I
a
Inbredyl
.
K|asa
użytkowa
(4,4-4)
ODINTannenmelse
cELL0 Rómerau(4.3'4)
Pajasjużw pieMszej grupiepokafał
URANWlldstelger
Land(5-5,5)
Wybitnąjedno|itość
i Wylaźnepodc
(MlotOArmlnlus
Quando,Quina, bieństwotypudo ojca''Zlóźnicowanie
Quando,QuanaQuana,
Quando,
płcijestjednoznaczneplzy plawidło.
Quana5,5,5,5,.4,5,5)
proporc.jach
wych
budowy.Wie|kośó
olclec:*URSUSvonBatu,sz
jest standardowa'Na|eźypodkleś|ić
!932624
Wybitnapigmentację,takźe
Wobrębe
Matka:*C0NNlEvom
Farbensplol, mÓzgowioczaszki
z c emnyn]i ocfami
sz 1903611
idobrymwyrazemzwielzqt. pojedyn.
U
podpielsiepowinnobyó
czychzWierzat
zgłoszono
wystawono dłuższe,
a takżena|ełuważać
na pra.
Potomstwo 525
15
widłową
długośó
i
ułożenie
fadu'
Po.
Psy
11
I
po
posiada
tomstwo
Pajasie
harmo
Suki
74
6
nijnyruch.
.
K|asauż}tkowa
grupiepo
W pieMszejprzedstawionej
solo p2ewaga potomgtwa|eł postro
jest dobra'Wiernie psóW'JednoIitośó
nośćtypu
do ojca równieżjakizlóźni.
cowaniepłci'zwielzętarnajqbardzo
dobreproporcjebudowy'Psysa duźe,
pos adajabardzodoble głowyzciem.
nymiznakowanlami,
oczarniprzybar
dzodobrymtypie
i\^4/razie'
Pżydobrym *NEPTUN
vonBad-Boll,SZ
zwjązanluzwierzętamajadobrekąto' 1959513
wanie i dobrepogłębien
ietułowia.
Przy Inbredy:
doborzepartnerana|ełzwrccaćuwa
(44,5)
Armlnius

QUANDO
URANWlldsteiger
Land(4,4-5)
PALMEWildsteiger
Land(5,5,5-5)
lrk Armlnius(5,5-5)
(lVlot+ArminiusQuandcQuando,
44,5,5)
Qulna,Qu6ndo
Ojclec:*YASSKOvonder Roten
lvafter,SZ 1869422
Llatka:*ElBEvonBad-Boll,
SZ
1a91441

zgloszono
30
Psy
22
73
Suki
29
77
K|asauŹ',tkowa13
8
Także2 faplefentowana grupa po
KeVlnie Wykafała
bardzodobrajedno.
Iltość'
zbIiżonawielnośótypu
do ojcai
dobre zróżnicowaniepłci.Proporcje

URANwi|dśeiger
Land($5)
(l\iliot
l"Wienerau
lsclca 54)
(Miotu-Wildsteiger
LandUran,
Ulme-Uran
5,5-5)
(MiotH.Tonnenmeise
(HeikeHóseI
$5)
(MbtqArminiusQuand+Quando,
Quina)5-5,5,5)
Olciec:*TIMOvomBerrekasten,
sz 1969122
lvatka:MarkallensZABINA,SKK
L9245/96

*MarkallensPAIAS,SZ 2089288
Inbredy:
ICAHausReiterland(4-3)
QUANDOArminius(5-5)

Sukl

zglosrono
wystawiono
24
t7
14
10
707
106
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Takjak i Wostatnimrokuna eżypod
kreś|ió
dobrajednoIltość'
dobraWier.
ność
typudo ojca,d obrezróżnicowa.
propolcjach
nle płciprzyprawldłowych
budowy.Wszystkiepsy z pojedynczy
mi Wypadka
mistojąna górnejgranicy
Wie|kości,
co bezwzględnle
naIeży
panne
wziąćpoduwagęprzydoborze
ra do hodowll.Poza tyrnw tym miejscu na|eł zwrócićuwagę na dobra
długość
i ułożeniezadu
u doplowadza.
nychsuk.Zwierzęta
są suchei związa
ne, przy czym pojedynczefwierzęta
powinnymiećWydajn
iejszyposuW,na
co zwracanouwagęjuŹ W ub egłyrn
roku.Jako za|ecenied]a hodowcóW
nadająsię do po|epszeniaWyko|olc
Wania'wyrazulI niifrontu'lJdf ałpsów
jest wysoki.
Wk|asieuż}tkowej

NDO vom Sofienwald,SZ

20 a13
Inbredy:
MARKHausBeck(4-4)
URANWildsteiger
Land(4,5-5)
(MiotQ'Arminlus
Quando,Quina'
Quina4,$5)
Ojciec:*FLEXvonTronJe,
SZ
1976631
Matka:*ANABELvomSofienwald,
sz 1994582

Psy
Suk

prze LJRAN
wan utyłu'Chodysądynamicznie
Wildsteiger
Land(5-5)
kafywaneprzezsaylvnygrzbiet.Przy (l\tiot
OArminius
ouando,
Quina,
wykorzystaniu
w hodow|izwracać Quando,
0uana{uana5,5,5,5-5)
uwagęna prawidłowe
kątowan]etyłU' Ojciec:*lJRSl.lsvonBatu,SZ

1932624
Matka:*RONJAvomFarbenspiel,
sz 1986171

zgłoszonoWystawono
Psy
Suki

18
9

22
15
T

*ERASMUsvan Nooń'sz
2060362
Inbredy:
JECKNoricum(4-4)
(44)
ZA|VBWienerBu
(5,5,5-5,5)
ODINTannenmeise
(5-5)
Arminius
0UANA
ojciec;*YAsKovomFańenspie|,
sz 2010154
Matka:*ALKEvan Nooń,sz
!975706

pieMsza swojagru.
Frtz przedstawlł
pę W moŹ|iwie
najwcfeśrr
ejszymter
m nie' Widaójedno tość'wierność
typudo ojca i zróŹncowane płc' Psy
sq rozciągnięteprzyfgodnejz wzorcem
wie|kości'Prfedstawionefw erzęta
prrydobryrn
zWązan]uzwańośc
ma.Ją
dobra inięgórną baldzodol]rylllch'
W pojedyncfychwypadkachłokcie
poWinnyIepiejdoIegać.
niektórefWie'
rzęta sa pogłębione'Wlażenieprzy
pierwsząpre2entacjjest pozy,tywne'
zgłoszono
wystawiono prfewaga|eŹypo stroniepsóW.* po'
Potomstwo 29
2L
tomkóWmogłosię upasowaćW nie.
Psy96
dzie|ęWpierwszychso.kach'
Suki
20
L5
K|asauŹrkowa.

W pokaranejpo raz pierwszygrupie
po Erazmusienierr]ajeszczecałkowi.
tejjedno|toścprzyprfyb|iŹonej
Wel.
nościtypu do ojca' Płećjest doblze
zróznicowana'Psysa WydłuŹone
i duże,
a|ew ramachwzorca'za|etyeźaWy.
raŹniepostronlesuk'co takżeuwypu.
k|iły|okatyw n edzie|ę.Jedna suka
uzyskała
Wk|asiernłodzeżyt}tułV.ce
fwyc
Przydoborzepanelóww
ęzczyni.
fgłosfonowystaw|ono
hodowiizwracaćuwagęna długość
]
jest
ułoŹenie
ram
enia.
Ruch
bardzo
I
7
dobryi dynarniczny.
15
t2

PrzypieMszymmożiWe najwcfeśniej.
szymprzedstawieniu grupypotomstwa
pokazanepsy po Quandolobiąw sU.
m]e pozytywneWrażenie'Dobla jed.
no itość,dobla
Wiernośćtypu
do ojca
płcimożnatak
i dobrezróżnicowanie
samostwierdzćjak i dobreproporcje
przya bso utnie
Wysokoścido
długości
standardowewie]koŚci'ZWierzęta
sa lFRlTZvomFarbenspiel,SZ
bardzodoblzewyplgmentowane,
tak- 2052899
żena mózgowioczaszce,
majQc]em. Inbredy:
JECK No.lcum(34)
ne oczyiwybtnykłąbprzybardzodc ODINTannenmelse
(4,4-5,5)
brejsuchościi związaniu.Przódjest cELLo Rómerau(+4'5)
dobrzekątowanyplzygłębokim
katG GUNDOTrienrbachtal
(5-5)

*AND0vomAltenberger
Land,SZ
2070626
Inbredy:
JECKNoricum(4'3)
(5-5)
FEDORArminlus
(5,5-5)
Arminius
QUANDO
URANWildsteager
Land(4,5-5,5,5)
PALME wildsteigerLand(5-5)
Ojciec:*CARYvomFaemereck,
SZ
1928363
Matkai*EVITA
vd, Zomerdjkslanden,SZ 2070625
zgłoszonoWystaw|ono

Suki
20
Klasau4,tkowa

23
6
17

grupypoAndojest dobra,
JednoIitość
wiernośótypu
do ojcaprzeważnie
wy.
stępuje,takżezróźnicowanie płci'Psy
sa rozciagnęte' Przydobrymfwiaza.
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l:

niu zwierzętasa duże,aIeprzeważnie
w standardzie.Anatomiczn€ zaIetyu
potomstwato W}sokikłąb,dobrapig'
grubość
mentacjai typ, prawidłowa
kości,
dobrasuchość
izwiązaniepar
tii śtodkowej
i prawidłowe
katowanie'
pojedynczych
Po stroniesukna|eźyw
v!rypadkach
uważaćna Wie|kość'
W
ruchuwykrokw pojedyncrych
wypadkachpowinienbyćbardfiejwydajny'

(MiotQdrminiusQuando{uando,
Quina$5,5)
Ojciec *NEPTUNvonBed-Boll,SZ
19595L)
lvatka: BABETTvon Tronje,SZ
1959640

*QUANTI.JM
vonArminius,SZ
2055946
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K|6sauź]/tkowa
13
5

Takżedrugaglupaorbitama dobra
jedno|itość'
Pigmentacja
suk powin.
pigmentacji
na Iepiejodpowiadaó
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15
JednoIitośó,
podobniejak
K|asauż}tkowa
Wierność
typudo ojcaI
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zróżnicowanie
Psysawydłuźone,
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caćuwagena plawldłowe
Iiniifrontu 9 da|szych
ostatnich PALMEWlldstelger
Land(5,5,5,5plzydobrym
suk'Ruch,
katowaniujest ringach,co odzwierciedla
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upla'
Matka:*VERENAvonBetu,SZ
sowałosięwostatnim
lingu'
1a34230

*ORBITvonTronje,SZ 2037762
Inbredy:
MARKHausBeck(54)

zgłoszono
W}śawiono
Potomstwo
54
32
Psy
30
20
Suki
24
!2
K|asaUłtkowa 27
11
Pokaranapo raz 5 grupalJrsusawy
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*YASKOvomFarbensplel,
SZ
20l.oL54
*GHANDlvon
Artett,
sz 2031121 Inbrody:
(4,4.4)
Inbr6dy:
0DlNTannonmelse
DWUIVIES|ECZN|(
Nr 32 tutv2oO4
EIKOKlrschental(5-5)
cELLo Róm€ r au (43'4)
FEDoRArmlnlus(SS)
URANWlldst6lger
Land(5-5,5)
ADREST32.800Brzesko,ur.crowackiego
7,
(MlotQ{rmlnlusQuando,Qulna, tel./fax G14 66 303 63, tel, 0602 697 2s4,
QUANDOArmlnlus(5,5-5)
(5-5)
QUlNAArmlnlus
Quando,Quana{uana,Quando, r''ńan|adovczącBEkbm|d6o4 63 54 5a
(MiotM-BatuMaxFMendi3-3)
6m€ i :kdoon@wp'phttp7/Wuon'pfr'p|
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opadły'
sfcfę.
a|e byćmożeprzeciążenie
trenin szkodaty|ko'żepotakiejnomina. ś|iwie
dotar|iśmy
na miejsce'
Wse
gamispowodowało
poinformowano
kontuzje'
Biorqc cji zostajebardzomałocfasu na kretariacie
nas,że
udziałw zawodach'obserwujac Przygotowa
niepsado imprezy.
możemyodbyćtreningna stadio.
zmaganiazawodnikóW,fdajęsobie K'D': W rym moft]enciemuszęci nie w godzinacha2'.75- 72:45
gru. przerwać.Io przecieżnie namina. lafemZekipąz PortugaIii..Jazda
sprawę,Źeniemamyszerokie.j
tyle
pypsÓwpracującychz którychmc cja do reprezentacjipowoduje,że kiIometrów
spowodowała
f
męcze
'
g ibyśrny
WybieraósiInareprezen. pracujeszz psami.Sam powiedzia- nie,gdyżjechaIiśmy
ciąg|e.Wspó
pies
pa
tację.W zawodachbierzeudział łeś,
że
dopiero
trzy|etnim nytreningz reprezentacją
Pońuga
ty ko po ki|kapsówisąto psy,które treningu może nadawać się do |iiWyzwolił
u nas pozwwną reak.
nie zawsfe sprawdzająsię w eks udziałuw zawodach,więc nie no cję'podniósładrenaIinę
i Medypod.
tremaInych
walunkach,
a takimisą minacja powoduje,żeprzyeotowu czas treninguWyszła
potżebapo.
zawody.Przy prfemieszczaniusię jesz psa w cyk]u ciae'm. oczwi'
s adaniaWekipiepozoranta,
który
psami.
na krótkieodległości
te psypracują ściezbudowanieformy
na daneza' by popracował
z
Przedwy.
w miaręróWno'pracujaz tyinisa. wÓdy jestproblemem,gdy nie wiesz jafdembyłoWie
e dyskusjlnatemat
mymlpozorantami
idlategona przy- co jest najważniejszeW danym potrzebyzab]eraniaze sobąpozo.
kładobronautychpsóWjestWmialę roku. Tyzakładałeś
uzyskaniet'tu. ranta'Na miejscuokazałosię, że
jednakowa,a|ejuŹ przyzmianie łuMistrza Polski,więcmusiałeś
się kaŹdaekipa rniałaco najmniej
obsadypozorantóWa|bo nie star' liczyći z tym,że wyerywajqcte za. dwóch takich 'he|ferów,w swojej
tująaIboniefa Iiczają
tej konkuren. wodyzostanieszpowołany
do repre ekipie.D|ateoretykówbyłto ba|ast,
pracanaś|a. zentacji.
cji'Taksamowyg|ąda
Wpraktyceokazało
się,żetakicfło
dfie. Zmianaterenu,na którym M.s.:Maszrację,a|ereprezentacja Wiekjestniezbędny'Gdybynie po
układa
sięś|adjest
dIaniektórych to nie tylkoja. Innireprezentancijechał
z namlpoforant,musie|i
by.
psóWzabójcza'
według
mniepowlnnlWcześniej
wie śmyprosićobcychIudzio trening
K'p.: Marek,niemówmyo bolacz. dzieó o udzia|eW Mistrzostwach znaszymrpsamr.
kach. Nasfa rozmowa nie może Świata. Przecieżci przewodnicy K.D':No,ale nietakdo końca,prze.
zejśćna takie tary. wróćmy dalej psóWto nie zawodowcyzajmujacy cieżty jesteśpozorantem,i Jarek
powledzieć, też. Więc w ekipie waszej było
do MistrzostwSwiata.
siętyko psami'N4ożna
jesteśmy
M.s.j Te czynnlkio którychfiów ę że
amatorami'Każdyna trzechpozorantÓw'
są bardzoWażne
irzutująna naszą co dzień chodzido pracy,a WWol M.S.:Teoretycznie
tak,alejak wyspońoWąkynoIogię.
sam doskona. nych chwilachtrenujez psaml. ob|ażaszsobie żebyktóryśz nas
Iepowinieneś
wiedzieó,
bojesteś
tre lJważam,
żena plfyszłyrokpowln. występował
w dwóch osobachna
nerem'skończyłeś
Wyższestudia na utwożyĆ
sięgrupa'którabędzie zawodach
otakin poziomiejak
Mipsydo mistrzostw. strzostwaSwiata - jest to nie do
trenerskie,
żeo \łynikuw zawodach przygotowywała
sportowychdecyduje przygotowa- PoWinienzostaćopracowanypro' zreaIifowaniaITakiezabaWymoże
nie.Zawodównieda sięWygraćteo gram szkolenia przygotowywania my wykony1vać
na treningach,a|e
retycfnie.Wyn]kisportowesą Wy. psóWdo tak poważnej
przed
powaŹnymi
imprezy.
nie
tak
zawoda.
mielne,tzn.żeda s ęje zmierfyć, K.D': Dobrze,zakończmytematno mi'Tren]ngprzeprowadzi|]śmy
bal.
zważyć'
TakitU,Wsporciekyno|o. minacji do reprezentacji, przejdż dzoso|idnle'PsypotakdłL]giej
pod.
gicznymsą sędzioWie'
którzykażdą my do Wiazdu.
różyWca|en]WWyg|adały
na zmę.
punktują,
potreninguuda.
konkurencję
inaszepsy |V.s.:Wyjazdto oczywiście
zdener. czone'oczywiście
przygotowywa
podniecenie.
nedo mistrzostw
róż wowanie,
Zastanawia- |śmy
się do swoichkwater'Warun.
powinny
podda
po|ecieó
nego rodzaju
być
Iiśrny
się'cfy nie
samolo. kihoteowebyłybardzodobre'Rof.
Wanetreningomw różnychmiej. tami,żebypsyszybkoi bezstreso. okowaIiśrnysię.
Po kąpieIii posiłku
scach,ńa różnymterenie,w obec. wo przemieściły
s]ę' szuka iśmy uda|iśmysię
naotwarcieMistrzostw
ności
Wie|uIudzi,różnychpozoran. sponsoraw firmieLOT,ale nie de ] daIejnajważniejszy
moment'być
porozumien]a,
tów,zmieniających
sięwarunkóW' szIiŚmydo
więczde moŹedecydującyo późnejszych
Pfteciei!|udzie'którzy pracujaz cydowaIiśmyslę
na wyjafdWłasny. wynikach losowanie.
psamistanowią
gro.
bardzoWaskie
mlsamochodami.
JechaIiśmy
wszy.
rro'ZaWsfenorninacje
do udziału scy razem,Wyruszyiiśmy
w środę
o Dalsza częśćw następnym nu.
Wl\4istrzostwach
sW]atasq języcz- 18' tak abydotżećna miejscedo merfe,
kiemuwagli \łylvołuja
zawsfeujed Be gii w czwartek'Podróżprzebie
nychradość
z powoduWyjafduna gałajużwspokojneji miłejatmos
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Zasadyżywieniapsów
a starychf lmach kostiumo
wych weokrotnie Widać
sceny,kiedyto w obszernych
salachzamkowychprzysutozastawionychstołachUcztowa|ryceŻezdana.
mi' a wokółuwijałys
ę różnegorodza.
ju psy w oczekiwaniuna ,,gnaty"rzucone m przezb es adników'Jeszcze
do df isia]możnasięspotkaćz opinia'
ml. że pies wyźywsię tym co z pań'
skiegostołUskapnie'a e możnaf po'
Wodfeniempl47jąć,
żeteop niesĘjuż
baldzospoladyczne'
Byłyone popuar
nejeszczeki kanaście
|attemu,kiedy
byłykłopoty
z kalm eniem psóWm ę
sem.ze wfg|ęduna owegomlęsabrak,
a|ewdzis ejszychcfasachpełne]obfi
tościpółeksklepowych
f Wsrelkimr}
dzajar. i świerzonek'
mlożonekcale.
goinnegoasortymentu
- ,,onek''Więk
sfość
hodowcówniemajużtakichprC|
b|emów''Powstajenatpomiastko ej
nydy|ema|cfy pow]nno
sięźywióswo'
je cz /oronoggotowymikarmami,cry
teżna g ełdachub Wsk epachfoo|ogicfnychzaopatrywaósię w mrożone
mie|onkimięsneuf upelniajacje r.a'
karonem' ryżem|ub kaszą' cfy tez
wreszciesarnemukupowaćmięso i
pozosta
dodawaódo niegoWszystkie
łe koniecznepsiemuorganifmoWi
składnik' sam w swojejprawe ćWierć
Wiecznejkal erfe kalm c e|a psóW
prfeżyłem
We|eokresóWi Wyprakty
kowałemw e|esposobó\rJkarmienia
moichpodopecznych.Ztej perspek
tywyWdzę Wyraźn
€ w jakiej m erfe
różnesposobykarmieniaWpl}a,va]y
na
rozwój młodychpsów' na płodnośó
suk leproduktorów'na ich ogó|ną
witaIność
i kondycję.
Każdyz podanychsposobówkarmie
niamożebyódobrym,podWarunkern'
posiłkizawierają
ze prfygotow]ĄVane
wszystkoqo psu jest potrzebne,Jak
s ę o tym przekonaó.N kt nie będzie
lobiłprzecieżprywatnie
anaIizykarm,
które przyrządza
d|apsa' Drfewopo
znajesię po owocach,a dawneprzy
s]owe mówi]o',poznaćpana po cho
Iewach''.
Toprzysłowie
możnastrawer
sowaÓwnaszympsimśWiatku
na
'pG
znać pana po psiej sierści".Gdyżto
psias erśćjest
właśn]eta
naj epszym
dowodemzdrowiapsa,a ratemjakc

ściegoż}wienia'
A eta psiasierśćto owcajest stwolfeniemtrawożernym
'
ma byćta prawdzwa psia sierśćjakq świniaW zasadfle !łszystkożernym
ma pies na co dzieńw domu'|ubW natomlastpies jest mięsożelny'Im
prfewodupokalmo.
kojcu,a nieta naszprejowana
różnego krótsfa długość
rodza]upankamisleśóna wystawe'
wego,tymn]nejsfa zdo nośódoprzy.
0db ega]ącna chwl|ęodtematu
żyłvie. swojena sobie Wsfe|kichb ałek,ja.
przy. k]e sa w trawione]karr. e zawarte'
niamuszęłyraźn
iestwierdfió'ź.o
swajaniesobie w naszejras e zabie- ZatemplesnruslbyćodźywianyW}so.
gów pie|ęgnacy]nych
od pud|],gdzie kowydajną sfybko trawiacąsię
wiadomo,że połowasukcesu wysta. karma o Wysokie]
wartości
spa|ania.
wowego za eży od fryzjera' stawia Energięspa anla mlelzy się w ka o.
(J)'Wartości
wsfystkodo górynogami' Jestfaktem, rach (Ca|).
IL]bdżu|ach
źetak zwyczajdotarłdo nas z Nie. energetycfneróżnychskładnkóWpo.
miec,gdf e nawetpew en fvlycięzca żyWen
a znacznie
róźnią
sięodsebe'
śWiata
widzianyna co dzień W kojcu D|aprfykładL]
1oo g węg|owodanóW
bezszamponÓw'pianekl pudróWWy. moźedostarczyćenergę około1,7
g|adal]ak
chudadużasuka'a niesa. NlJ'podczasgdy100 gt]usfczuokoło
mlec ito na dodatekwybitry,ale czy 4 MJ, a Więcponad d\łUkrotn
e wię.
naprawdęnajsfybciej
muszasęu nas cej.Wysokoenergetycznym]
składn ka'
fadomaWia.się WszeIkie
fwycfaje mi pożywienia
sa cukly,tłL]szczeb al
LJnasfychfachodnch sąsia.
nacar]ne.
dóWpoostatnichzmianachwSV mam N4ały
szczenak do 4 tygodniażycia
nadfieję,żete'pudowe' zwyczajeteż odżywia
sę m]ekiem
suki'w którym
się Wkrótceskończa. Nie będfie to zawanesa wsfystKe potżebnerńudo
Wybieganem prfed orkiestrę'jeże|i życiask|adniki.Pod konec 4tygodnia
sam zacznemyzwracaćbaczniejszą Życiazaczynaon byćstopn]owo
dokar.
psy]to nie mlanyprzefhodowcę'tak abyWchw.
uwagęnate,,uplększane''
ty|kopod Wzg|ędem|śnienia
włosa' I zr.iany Właścicie
a W wieku8 tygo.
ale ijegokoloru.
dni był]uŹplzyfwycfajonydo samo.
Wracającdo żywienia'chcę prfypo' dzie nego jedzen a. HodowcapowimnieÓ' Źe p es ma znaczne krótsfy n en po nformować
nabylvcę
szczenia.
przewódpokarmowy
niżcfło\ł
ek
ka o sposobe karmlenia'któregonie
znacznie sfybciejdojrzewa,aby moż. na]eżyfdnia na df ień f n']ieniać.
JeżeIi
na go bylokarmótym coz pańsk ego nabywcabędziekalmrłma|cainna
stołuskapnle' I to chyba d|a Wszyst karma niżhodowca,to p efusze po'
kichjest]uż
oczywste,ŹejestongłóW. siłk po!łinnybyćopartena poplzed'
nie mlęsożercąWpokalmieWymaga n ej karr. e f corazwiększymdoda!
przewaŹającego
udziałub]ałkazwie. k em nowe].któlą wybrałnabylvca.
powedzenie'żepsu
rzęcego,które szybciejn ż białkoro. Utar]osę kiedyś
prfetwarfa
ś|inne
sę na aminokwasy wystalcfamiskazupydziennie'N 'ó
b oracebefpośredni
udzla]Wprzellria. wiem kto tę m skę fupywymyś]ił'
ae
nachWewnatrz
ustrojowych.
Na\iJykle. nie byłto na pewnoźadenmiłośnik
sie opanymo SV Ze tung 1V93 po- psów' a podejrfewam'że nie byłto
prfewodu takŹecfłowek. który by innychIUdzi
kazanostosunekdługości
pokarmov]ego
do długości
tt]łow
a. u sfanował.Miska zupy d a psa. co to
psa i kota.
owcy,świni,
ma znaczyć'San] bardzoIubięzupę'
pozU.
ba Iubięróżnezupy.A|ezawsze
pie ub ę]eszcfecośzjeśókonkretne.
go' Jeże|izatem mówimyo psiejzU.
ple'to\iJańosęzastanowć,
coWn]ej
powinnotkwić.A ponadtowańo się
fastanoW
ć,ie razydzennie
naszko.
chanypsiak powinen dostawaćtę
psa
''N4SKĘZUPY''' Ponoćwłaścicie
pupi|ka'
upodabn
a
się
do
swego
aIbo
p2ewodu pokar.
stosunekdługości

korpusltd|a:
mowegodo długości
1.ow ca'2-świnia3'-pies' 4 . ko t
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bowanieenergetycznena jednostkę
Waglciałajest największe'
aczkoIWiek
ustawicrniemaleje.W okresle tym
następujewyr.iana zębów,intensyw
nyrozwójmuskuatury kośćca'fmia
na okryWy
Włosowej.
Dotegoniezbęd
budUec.
nyjestodpo\łiedni

\^yjeszcze
nle uksaałtowa
ne' Dorosły
piespownienmiećkoścodużejtwar.
dości eIastyczności'
Podstawowym
składnikiem
kości]est
wapń' któly
ponadtobierzeudziałWWie|uploce.
sach bio|ogicznych
iwystępujew każ.
dej komórcecia]a'Jego loa jest ści.
ś|ezwiazana
fwystępowanem fosfo.
ru w odpowiednichwrajemnychpro;
porcjachobu tych makroeIementów.
stężeniejonówwapniowych fosfolo.
wychwe krwima decydu]ące
znacze.
nied a rofwojumłodegoorgan
zmu,a
l
następniedo prawdłowegofunkcjo.
posiłkówdziennie
Wiek m.cy ||ość
nowana organizmudolosłego.
Natu.
Zapottzebowanie energetyczne w ralnymmagazynernwapniaifosforu
okresie wzrostuMłwiekw m{ach
4"6
3-4
Śą kośc,to tu te oba makroe|ementy
WESV Zeitung2/92
7-72
2-3
są odkladanei takźestad pobierane.
12 iwięcej
2
Testałeprocesumajadecydując€zna.
Psysą rrrięsożerne,
a|e nie mogąbyó czenied|adopasowaniaukładukost'
gdyżn e
odżywane
samym
mięsem.
TawiększaiośćposiłkóW
dfienniema
negodo stawanychmu fadań' co.
zaWiera
ono
wsfystkich
sk]adników
pokar
to na celu lepsreprzyswajanle
dzennie przetwarzane
są znaczneiio.
potrzebnychmłodernupsu' oprócz
po
mu oraznie plzeciążan
e układu
ściwapnia,Dorosłypies plzetwarza
białkado bu
karmoWego'
Żoładek
wypchanydużą wysokoenergetycfnego
codziennie
4 I mg wapniana kilonaIeŹy2apewnićW gramwagi,a zatem p es o wadze
porcjajedfenia powodujenadmierne dowyrnuskuIatury
35
iośómateriału kg przetwarzaod 14O d0 28O mg.
obciaŹenieścęgienpasa barkowego, karmieodpowiednia
U
baIastoWego
do praV/idłowego
traW+ rosnacegopsata ]lośójestco
któle f cfaŚerrrwydłużają
się iszcfe
najmniej
nia' wapń i fosfor do prawidłowego 100 razywiększa'Stęźenie
niakwyrasta
na psao budowielmfa
jonóW
sklad wapnia ifosforu w ktu regulowane
ty9rnej.Ponadtonadmiernierore rozwojukościzębóW,Właściwy
do jest przeztrryhormonaIneregulatory:
pchanyżoładekpowodujefwiększe wtar.in,makroim kroeementóW
jnego
harmor]
rozwo]u
całego
organi
n e]akniena szczenaka' którydoma
parathormon,
kalcy,ton
nę iwtam nę
a wtamin D.
ga s]ęcorazwiększeji ościpokarmu' fmu, tłuszcfdopfzys!'/ajan
Wtym
Efektemjest rapasienie,zatracenie tp' Jednymlz najWażniejsfych
okresle
składników
sa
wapń
i
fosfor
|iniglfb etuiogó|naoc ężałośó'
Tak
ne
psa pownnosię karmló wodpowednichproporcjach.lch
żedorosłego
powoduje
dobór
słabylofwój
kości,
a
dwa razydz]ennie.
Ranoiwieczórpo
przybrakuu]itaminy
D klfywcę.
półpolcji'
Wsk|epach
zooogicznych
możnaku
p ć gotowekarmyd|a psów' Więk
Dztenne zapotrzabouanle
szośóproducentóW ma Śpecja ne
Wykreszapotnebowanlana Ca i P
enerSetlczue
karmyszczenięce.Nie sa to wpraw
w mg,/kgwagiwza|eźności
od wie.
owcząrekniemeckin erośnieróWno. dz e karmynajtańsze'a|ewa.tofa n
ku
r.iern e w całymokresie swego rof. Westować
prfefte k |kam esięcy'aby
1 2 m iesia c;
2 -3 m iesiąc ;3 4
woju' NajWększe dzienne przyrosty późniejnrócsię czympochwaić.
miesiaci
4
5.6miesiąc;
5 - 712
wagoweosiągapomiędzy2 a 5 mie. JeŹe|natomiastczęść,
ubteżWsfyst
mIes|ac
s ącemzycia.a WięcWkrótcepoopusf kieposi|kiWłaścic
e|psalob sam,to
cfen u hodowl.już u swojegonowe powinienpam
ętać,żedobrane pra
U rrłodychpsów w okres e rozwoju
go pana. Ten okres decydu]eo póź' Wd]owegoskładukarmy
samemu
jest zalóWnoniedobórjak i
szkodIiWy
psa'
niejszymwyg|ądzie
jest radaniemn ezmiernie
trudnym,
gdyżnie mająone
gdyżwymagadokładnejfnajomośc nadmiarwapnia'
mechan]zmuchroniacego
i|ośctych składnikóWW poszczegó|' ]esfcze
prfednadmiernymdopływem
Wapnia
nycheIementachpożylvienia'
z pożylvienia'
Zatemten nadmiarWatr
jest do kościco
n a transportowany
Dua istotne skł,&rlniki:
doplowadzadozdeformowan
a rosną
losJoł źuapń
cych kościi ogranicza ch zdo ności
t]kładkostnypsa stanowiacypasyw. ruchowe'Jeże|ten procesWystępu]e
PrzyrosBwagowew kg,/wiek
w m- nyapalat rucrru kształtowa
nyjestdo. przezdłu^fyczas'tojegoskutkównie
p elo po urodzenu. Koścnowonaro. możnazniweować'Z ko|einiedoból
cacn
WESV Zeitung2/92
dzonegoszczeniakasą miękkie,ko. waPnia prowadrldo pobieraniago z
Zatemw tymokresiejegozapotrze ścidługe jeszczen e Wyp€ ł nonea sta. kości,w ce|Uutrzymana Właśc
wego
byłoby bardzomiło,gdybydostawał
ty ko lazdziennieswoja
rniskęzbryją
kaszana urozmaiconąjakimśochła
pem nlewadomegopochodzenja'
Juź
Widzęjak s ę bUntu.ję'
A co daje tym
swoim, ponoćukochanympsom?
Szczegó|nieszczenięta
i młodepsynie
rnogąbyćkarmonety|koraz Iubdwa
razydriennie
do syta.Powinnyon
do
posiłkóW
stawać\łiększa|ość
fatem
mn ejsfych objętościowo
fgodn e z
tabeIka'
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stężenia]onówWapnowychwe krwi. ll(kro- I mrkr^e
n aka karrn]em jak to wówczasW
lement!.
prowa PoŻyw
Kościec
n e możes ę rozwijać'
perrranentnego
okresie
mięsnego
psa
pow]nnofawieraóod
enie
dzito do osteodystrofii
i osteomalacji. powiedna ]ośćrnakro m kroe|e kryzysu
by|omoż|We|kaszka
na m e
Koścsaźe Uksaałtowane,
m ękkie. mentÓwpotrzebnyc|r
goto
kU.
bia]ym
serem
fe
śr.
etana,
praw
do
dłowej
Młodypiesstajesię rachityczny'
przemianymaterii'Niedobórktóregoś Wanąrybąmorska,]arfynar.iz loso
]akw daózwykresupożqdanystosu.f nichmożeprowadfićdo stanóWcho ]óWifup.ajak podrósłto
zdalfało
się
nekwapnia
dofosforu
wrazzwieklem
czasamitraf ć przełykWołowe,
a bo
zmniejŚzasię'
do tegokasza
Niec|rcęWnkaćWzawiłości
tyc|rprze wątrobęczyteżpłucka,
D a doroslegopsa powinienon wyno man. Na ten tematnapsanowiee kukurydr
ana ub raakaronwszelka
prfybiżone prac doktorskichi habilitacyjnych. prfeceranafie en na z ogrodu rnar
sić1,2:1' Poniże.]podaje
zawańościobu tychskładnikówW
ne
pokrzylvy.
mlecze
chce do probemu zyv/ieniapsów po. chewka.petruszka,
któlych rodzajachśrodkóWspoźyw de]ś.jako praktyk'|]ako praktyk plusfosforan
wapniaiwitaminaAD
z aptekj'W nr]aręrozwojulroc]oWpó
każdejWyciecfcedo RFN przyvofłem
po k ka Workówkalmy,głównied|a
Rodza,iśrodkaspoźIvczego
Wapń.g
Fosfor- g
szczen
marek'Mogę
at' Karmyróźnych
Za|ecanazawartość
o,90
po!1/
przetestowałem
pra.
edf
eć,
że
N4ięsowołowe
o,o1
o,50
Wi-"
Wszystk
e
dostępne
na
rynkukar.
N4ięsoz g]óWWołowych
o,o6
o,19
my.
Pocfątkowo
wsfystk
e
kanny
miały
Ozory
o,07
o,93
postaćtzw' płatkową'
czyi
mięso
f
o,oa
o,94
płatkarni
ekstrudera
f
mieszane
z
zbo.
o,35
o,42
żowymi'
Potempo]awiłys
ę karrnygra.
iołądekWeprzowy
o,06
o,37
nu
owane'
które
obecnie
stanową
Żo|adekWołowy
oczysfcf ony
o,72
o,20
W
na
Były
są
one róż.
ęksfośó
rynku'
ŻoEdekWołowy
nieoczysfczony
o,5a
0,59
ne]
Wie]e
lafy
byłem
rofcza.
]akośc
'
Płatkowsiane
o,06
0,43
rowany,
źe
wydało
sę
n
e
małe
Wó\ł.
Riz
0,01
4,74
pien
cfas
iądze'
w
adomo
cfa
rny
rynek
Płatkjęcfm enne
0,01
4,21
Wauto\ły4xkursofcja ny,a efektby]
Grysikpsrenny
a,o2
0,10
go|sfyniżwłasne
kannen epodanym
|wakałony
0,02
4,22
powyżej
sposobem
' obecne pootwarZiemniaki
0,o4
o,22
granicwie|ez n ch jesttańszychw
ciu
Marchew
0,34
0,30
NiemczechniźW Po sce.a e muszę
stw eldz ć, żetak € ] samej różnejja.
do dzisia.]'
W docfnierecep.
chc ałbymfWrócićszczegó|nauWagę kościsą
1li
n
pozostały
tL]ry
dostęp
do
surowców
pokarmowy'
na tzw |ańcuch
na które
:li
o.-.
. n
go końcu stoi cfłowek' a|e możemy
,'
n fl
ll
lokUplof'GajęckifAka.
przy]ąć,
Źew nasfychwarunkachrów. W ubieglym
,
n tl
' i ntrl!Ll-[].1
dem
iRolniczej
w Olsztynie
rrobl bapies'
gdyź
-[]L
n eżi
nie]eston ''danem.
dan
a
cfęŚc
karrn
dostępnych
na po.
w kLrchneuropelskiel,a tynrbardziel
za*artose
iuapniuitl"tl."* toog po|skej' Zasadałańcuchapo ega na sk m rynku'o wynkachtychbadań
suchejsubstancji
tym'żeWrafz poźywien
em zjadas ę pisala prasa.Tylkojedna karma nie
7 - żwacze,2 żołądk.3 Weprfo towszystko'co Wtympożyweniubyło faw erałamykotoksyn,
cfy| fwiązkóW
Wna,4 Wołowina,
5 płucka'6
pod
grfyb]cznym,
vujących
na
lożu
A!./
patlząc
za!łańe'A Węc
s ę od strony
serca,7 nerki,8 wątroba
toksynbyła
psa zjadaon nietylkoprzetworzone n|ych karmach |ośćtych
m ęso zawańe \ł karmie'oraz fboża cfasamitak duża.żemogłamiećza.
]ak widaćf powyźszego
zestawienla stanoWąceWypełn
na płodność
dorosłych
acztychkarrrr'a e sadnicfyWpłyW
Wżadnym
f p.oduktóW
nlemaWystal pozostałośc
psÓW'
suk
i
a
U
szczeniąt
mog]a
do.
Wszystkichkomponen
czające]|ościfosforuWapnia,a po
prowadz
ćnawetdośm
erc'
N
e
uwe
plzyspiesfa]acych
tóW
Wzrosttfw wagi
nadtonigdzenlema prawdłowych
ch ubojowejktóre byłyzawańe W eoto rzyłbymw to. gclybymsię na W|asnej
proporcj.
Zatemprrykarmienu spo \łychkarmachd a zwierzqtna fer skorzeo tym nie prrekonalprred ki
sobem domowymna|eżybefwzg|ęd mach wie|kotowarowych,
karmćsukę,któ
z których korna|aty.Zacząłem
n e dodawaóodpowedniąiośóspe
ra
m
ała
3
tygodn
owe
szczeniakifa
pozyskiwane
było
mięso'ZyjemyW
cja nych mieszanekiosforowo\łap śwec e da eko odb egajacymod wa
ofeTowanarn czeską karmą' Po
n owych'którychca|agamafna]du]e runkóWnaturanych'skażonym
różne dwóch dn ach sfczen ęta zacfęłypa.
się WskIepachspec]aIstycznych
'
go rodzajU
ślodkamiszkodI
wym]d a dać, to t-.najwększe'Prfeprowadzo
Na eźypamiętaó,źenatura]nynr
źró organ]zmLr.
którychoddzia]y\łania
nie na sekcjaorar badanlatoksykoog cr
dłemwapnia fosfolusa suroweko
obecnośó
dużejiG
Widaćf dnia na dzieńa dopieropo ne karmyWykafały.
ści,zwłasfczacie|ęce,a|epodawan€
ścinlykotoksyn,które naturąrzeczy
ich Wzb}tdLlŹych|ościach
]ączysę z Metodykarmieniapsów przerabia|enl gromadzi]y
s ęW m.ekumatk]ipowo
obstrukc]a'
prfede Wszystkch tych
dowały
zgon
praktyce
w
nawłasnej'
a właściwie
na
qt'
sfczen
które
najwęcejssały'
psóWskórze'
moich
P erwszegosfcf+
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W niemieckimświatku
kynoIogicznym ze będąw niejfi|etydrobiowe'jeże|i ma wzołądkupsa pęcznieje,gdyżdo.
od pewnegoczasu móWjs ę o ogó
wołowanlesadźmy,
żebędf]emykar
pierotam naslakaw pełnWodą'Po.
nymspadkupłodnośclsuk'
(rążaróżnegoro' daWaniejednorazowo
W rofrnG mi. psa po|ędwicq'
zb}td użychpor.
wacn z hodowcamlowczarkóWW dzaju wleści'co w tych karmachs ę cjl karmy nroźeW skrajnychwypad.
Niemcrechwielokrotniepodnoszony znajduje'a pŻekonaćsięo tym moźe. kachdoprowad2ić
do skrętużoładka,
jest temat pustychkryó suk' których my dopiero po zjedzeniuprzez psa co z regu'
kończysę śmiene|n
e. suk
jest corazwięcej.Porrrimotego,źeplfe
WorkaaIbodwóch'
szczennychnie prfekarmiać'
Pofosta.
prowadzasię testyokreś|ające
opty Z Własnego
dośwadczenla
mogępo' Wićten sam sposób karmienia'pod
maInydzleń
krycia.Mówisiętakżeo wiedzieó,żenajbardzie]
wartośc
owy. WarLrnkiem,
żejest on prawdłowy'
tym, że colaz Więcejreproduktorów mi sq karmy płatkowe'
czyiizmiesza. nawetdo porodu' co najwyżej
WostaL
kryjena fasadzie,,bo n-rusi
'. Prfyczyn ne spTeparowanem|ęsof płatkami nlchdwóchtygodniach
zwiększyć
i|ość
tegoszuka się w depresji]nbredowej, zbożowymi.
Taka karmętrzebaza|ać karrnyoV3doV2. Sukiprzekarm
atakżeu owczarkachniemieckch' ciep|aWodą pies zjadagęstąw swej ne W okresie clążystaja slę ieniwe,
gdzle]akWadomoi|ość
nbredóWjest konsystencjipapkę,podobnqdo po. niechceimsię biegać'a ponadtoprzy
ba|dzoduża,a|e ponieważten pro- karmuratura nego.Ponadtowtakich małejIiczności
m otu poszczegó|ne
b em Występuje
takżew innychrasach karmachmożnałatwosprawdzió,cfy płodymogąprzybraćtak
dużelozmia.
zatem prfyczynsfuka się róWnieżW m ęso to m|ęso, czy płatkitop|atki' ry,żepońd nie prfebiegałatwo'
Może
jakoścgotowychkarm'którymitopra. ]eże|]
2amiastmięsamamydo czynie. byćkoniecznapomoc lekarfa.L]suk
WiewszyscyNiemcyodźywiaja
swoje nla fgranu|atem,a zan]iastpłatkówz nie przekarmianych
poród będzie
psy'Ponekądjesttotemattabu'Każ. jakimiśko|olowymIistkamto Wiado. łatw]ejszy'
dopieropo porodziezwięk'
dykoncemprodukujacyka|myma
Ż+ mo,żeto naturaIne
niejest.Jednąz szyći|ość
karmynawetdo 2 rafy'Wszy'
sze plawników'gotowychWskarpe! najlepszychkarm,jakie w swej prak- scy doŚWiadczenihodowcyrrogąpo.
kachpuścić
WszeIkich
maIkontentów, tyce Wypróbowaiem
jest n em ecka twierdzić,żewaga szczeniatpo uro.
ktÓrzyby się odważy|lżqdać
odszko.
dzeniu(o i|e nie są to karełkiponiżej
przezwiee at karml 35o g)n estanow o przyszłej
dowaniana drodzesadowej'
Ajak V/ia. KiGut"
wie|ko.
domo W sądfie najtrLrdniejjest
udo. łemniqswojepsy,szczegónieszcze' ścik|asiepsa,któryztegosfczenia'
wodnió,żebiałejest
b ałe,a czarne. niętainigdynie miałemzastrzeżeń' ka wyrośnie.
czarne.ProducentóW
karmprzybywa, Ploducentemjest Wa demal Kóber ||ość
podawanejdziennie karmyzaIe'
boiest to dobry nteres,takżeW Po. wie|oletnihodowcaowcfarkóWnie. zy odjej rodzaju'od aktywnościŹycia
sce'a|eczywadomocojestwśrodku m ecklch- hodowla.,aus wattensch+ psa prredewszystkimod jego indywagęprzykłada
worKa'tym bardziejjeże|ijest to gla. id,,,któryo|bffymia
do widualnej
przerniany
raaterii.
Niema
WyDoru
surowca'.ledynie
cfyste mię. ogó n e obowiafującego
nu at. Kiedyśrozmawiałem
na temat
szab|onu,że
karmr p.WalteremMartinem(hodow- so wołowe,które u nas Wykolzystuje np' pies o Wadze35 kg ma dostać
la Wienerau).
PowiedziaI
wyraźn
ie' że s ę do produkcjigarmażefki'
rybymol. dzlennie0,5 kg karmy.Dlajednychto
przetwc wystarcza,dla innychlestto
w lzeźnimięso
ido. skieijagnięcina,ufupełnione
]aksam kupował
za malo,
p|atka
mi zbożowymi' a
dawałser,rybę, ślutę,makaron,czy ram mlecznymi,
]eszczelnne zaczynająpo tej i|ośc
i pozostałym
tez kaszę,to Wiedziałczym
psykarr.i, ryżem'Warz}1'1/am
i korn. obrastaćWtłuszczyk.||ości
wagoWe
ponentamI
zawierającymi
mikro i podanena opakowaniachkarmnalea teraz - pofostajemu ty|koufaó' że
Jego karmymożna żyvaktowaójako w}tycfne,a niejako
d|aniegowybierajate najlepszeWol. makroelementy.
kl' Proszęmne ź|eniezrozumleć.
i' 0d obowiązujacedIa Wsfystkichpsów
Nie nazwaćbezp2esadyB|okaln,ram
jestemprzeciwkogotowymkarmom, kiku m]esięcysą róWnieżdostęne
na nolmy'A ojakościkarfiryiplawidło
Jesteśńyna nie skazani,tak jak na rynkupolskim.
Wości
dziennychporcjinaj|epiej
będzie
rosnacenatęfenieruchudrogowego. Jeszczek |kauwagcodo i|ośc obję. śWiadczyó
s elśćpsa' ona musi się
Przekonałem śnić'
Ale tak jak w nim tak i w karmach toścposiłkóWdziennie'
powinnaobowiazywać
zasadaograni. się,żenawetdoros|epsy na|eżykar.
czonegozaufania.]eżeijest to kar. rni. dwa razydzienniepo pół porcji.
Wiesldw Ziemecki
ma dlob owa,nieWyobraŹajmysobie,szczegó n e granulowanasLlchakal.
Co roku na przelo,nl" Inrżeśnlai pażdzientka oabywa1.| slę uLslrzos|ua
Niemteckich pod p.1tro,,..tem |vI]su Na ostr.tnim żebf..niu zarządu Ktubu żaproponoualem
zo,Ea,,tżouanie 8ru1,! szkole ,obej t,,:f1)8oto1bującęj pE) żzakfesu SchIł 3' z tahiej qrup| u,]ło,,lońa
b! by,a łepreze tacJa. Nigdy datąd Polska nle brala u.|żtału J takich żafuodach, Rozmal,i^,e,n z
Przexlo.tniczqc],n
Glóu),,ej Ko,,,isji szkolen,a' Panem stanislau)em Abłafiouiczem,
któłJ] pomls!
popierłLJako.
żepokka kj,rclogia przjgotau,r4e
ps'- (różfiJ,ch,"as) do udzialLu
MlŚt,.zostuach
suiata FCI ż żakresu IPo 3, ,nożna sc..lić t.' p?zjgotolł..nią
l opracofuać uspól,,y progtam
prz!8otoul,ł..,,i.|
psóu. w, t!,t, mo,flencte apeh4ę do i'szystkicb
których spo,.t k,nola4,cznJJ
i,Lteresuje o ufięcle u.Izi!,,u iJ spo,ka,,i4 które odbędżte się lo d,|iach 27.2a.III.2oo4 tł Brzeźniq il
Kfakorł,a.Jeśa ma,:ie dobreso pqchicznte I'sa' chcecie 80 szkottć i pr.|cou,ać z nt,n - zaprr^sża; Na
to s''otkanie ząpfoszeni są sędziouie sv od szkoleni., pozoftl,|ci i szkolel,iowc1' ż catei Po.ski.
DWUMEs ĘczNlKxr32 Luł2aa4
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Mafek szczepański,
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PsY Klasa użytkonh,

9.1o2003 w Dońmurdzieprzypięk1e.'srorecz.
ZWy
nejpogodzie
odbyła
sę Niemiecka
Wystawa
(Bundessiegerzuchtschau)'
clęzcóW
Była
onazorga.

nizowanapżez VDH,a Więcplzez głównąorganizacjęky.
no oliczna w tym klaju' Wystawata byłaszerokonagła.
s]ę
śnianaw mediach.Do olganizacji tej WlstawyWłaczyl
X ub owczarkaN emieckiegosV żebyzdopingowaówła.
ściciei owczarkówdo udziałuw tej e|italnejimpreziesV
jako organzacjaodpowiedziana za OwczarkiNiemiecke
desygnowała
swoichsędzióWW osobach:Hansa Petela
Fetienaiotto Kórber'a'Ahrensa- znanychi popu|arnych
nie ty|kow Niemczech'o ich profesjona|źmie
śWiadczy
fakt.żewyz1aczarisado sędziowar|apoou|a.nej''świa.
tóWki''.sVźebyzachęcićswoichczlonkóWdo udziałuWtej
irrpreze zwracało
Wystawcom
Wększaczęść
WpisovJego' sędf la: Hans-PetelFetten
Pomimo-tych
zabiegówWlstawcynle dopisai'
Wszystkich
przyznawa
no na tejwystawe cAc|B'W każdejk|a.
choc]aż
po k]|kapsóWz cfołóWklświatowej.
l to
sie zgłoszonotylko
byłacałaokrasatejwystawy.Psy wystawianebyłyjednak
nie Wha i'jak inne rasy,a|e przednia - na trawiastejna
wierfchni'By|to ty|kotrawnikprz€ d budynkamihaIWysta
podgór'
wowych'Ringibyły
us}tuowanetak,
żepsyb]egały
kę izgórkl.Jak się cf}te|nicydomyś|aja
z tej krótkiejre|a.
z tym]
cji' wan]nkido wystawianiebyłyn eporównywaIne
na Bundessiegerzuchtschau
WU|m.Takna ma|g]n€ s ieza.
stanawiałem
się po co SV dotujetaką imprezę(80 psów x
30 EURo= 2400 EURo'tj' ok' 1100o zł)'
k|ubG
Sfkoda, żeu nas nie ma kto finansować$Jystawy
wej,ty|koobarczonyjest tyrnoddziałZwlązkuKyno|ogicz.
nego' który taka wystawęorganifujel ma wydaó na niq
pieniqdzeglomadzonepŻef całyrok'a]bonawetata dzia'
dosk 1*Ando vom AltenbergerLand
łaności.
o. CaryFlemereck
m. EvitaZomerdijkslanden
przedstawiam
wynk]w}stawy.
Pon]żej
wł.SchIeuterNorbeń
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dosk 8 *Baskovom Praesterland
o' BŻirostfriesischenThingstete
m.TrnaPraestef-Land
Wł'LeukerKrist]na,
dosk 9 *Duke von Rekas
o' Kimbo['4ónchberg
m, lresHuizeAzendra
Wł'KastrupReinhard
& KastrupGinaNadin,
dosk 10 *Antonvom Blue River
o' Jaguar Mónchberg
m,AnkaMannebacherWald
Wł'AdamsHermann'

suKl Klasaużytkowa,
dosk2 *Eikov HausHazelita

o. MarcoFossheller
m. NancyTweelerla
nd
wł'scheeler Heinz& Linnenbaumlv4anfred

sęclzla: otto Kó lb er.Ahrens
dosk 3 *S-KennavThorarinn
o. Rufosteinhógerque|e
m.Fiddelle
Hagadahls
wl.Wozniack
Joachim& olsenKjettOtaf
dosk4Xando von der Elfenbeinschlucht
o.0rbt Tronje
m.SindyElfenbeinsch
lucht
wl.otte Fr edhelm,
dosk 5 *EnzovonHausYil
o. Od n Hirschel
m, NinaTronje
Wł'Y0 Richard& Nie|and
Frank,
dosk 6 *RambovomHellufer
o. BodoStoppenkamp
m.GildaAducht
Wł'Wiedemeier
Michae|
& Kickermann
HeImut
dosk 7 *Matschovom Farbenspjel
o, YaskoFarbenspiel
m, DastiFarbensplel
wł.sobczykAndreas &cljiten Hanne|ore,

I

dosk 1 *Hannie vom Team Fiemereck
o. YaskoFarbensptel
m.ZiraWildsteigerLand
Wł.
Vó|kmann
Heidi&WichtJL]rgen,

2t

dosk 4 *Orsinavom Akazien'Wiildchen
o. ArexHagadahls
m. LinaWattenscheid
wł.Dieh Karsten& PaukerSVen,

dosk 2 *zena vom HiihneElrab
o. YaskoFarbensplel
nr.BettyHi.lhnegrab
Wł'ScheererHeinf,

dosk3 *MikivonderWiIhe|mswańe
o' Esko Dżnschen Hof
m' XitaBahrerrel
Hóhe
wł'schWedesG|]ntel& BtirhausKIaus,

dosk 5 *Brendavon der FreiheitWesterholt
o' EskoDón schenHof
rn.lollyFre heitWesterhot
wł'LangK|aus& Jankowski
Thomas'
dosk 6 Divavom Warnautal
o. Ber Ostfriesische
n Th ngstatte
m. Ha!']aGIetscheńopf
wł'GerstenbelgFliedrich& schmitzMar ta'
dosk7 *GenivomBlumenkamp
o. ArgLrslv4n miihlen
m.CandiGrotte
wl. BuddeIngrid,33o34Brakel
dosk a *Gipsyv.h.TleukeN4eer
o. BaruHausYu
m, lnka LentfertHoeve
Wł.
Vande KluiswegF'& Moddermann
M''
dosk 9 *Lara vom Anger
o. BaruHausYii
m.JasminAng-ar
wł.Melkel Rijdiger'
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PsY Klasa Juniotóv sędzia: Hans.Pete|Fetten
bdb1Boy vomTónsbrock
o.AndoAltenberger
Land
m.AickaMarienbronn
Wł'
schIeuter
Norbert'
bdb2 Gorbivondencraftwiesen
o.YaskoFarbenspiel
m' carmenGraftWi€ s en
wł.RathRo|and'
bdb3 Gendovom
HausBabilon
o.WallaceAgrigento
m.Tinka
HausBabilon
wł.Lt]ckermann
Uwe'
sUKl K]asaJunlorów,sędzla: otto Kólber-Ahrens

bdb2 Evit6vomHoltkamper
Hof
o.YelloSt.-Michaels-Berg
m.GingaKristallsee
wł'N]edergasse]
Jórg& Zah|tenHorst,

bdb3 FeevomHo|tkómper
Hof
o.YelIost..Michae|Ś.Berg
m.KwenjaHo|tkómpersee
wł.lv4isseIhorn
KIaus,
bdbl Bacca16von
ReglnaP6cis
o.SaberSteffen
Haus
m.FannyGermannshof
wł.sijtsHerben,

i

bdb4 LoonavomHaus Schmltteborn

23

24
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o, HossLarchenhain
m.TinaPraesteFland
wl.Schil ler M ichael,

bdb5 FrancavomHo[kamperHof
o.Yelo St.'Michaels-Berg
m' KwenjaHo|tkómpel
see
wł.X|ammersiby|e'
bdb6yóna vomParad|esgarten
o.GhandiArlett
m.NicaParadiesgarten
wl.DecherMarianne,
Psy Klasa młodfieży'sędfia: Hans.Pe|3rfttt€n

bdb2 uborvomHoltkemperSee
o. YakFrankengo
d
m' BardaHo|tkórrpelsee
wł.Wagenknecht
chlistian
'

bdb1Fr|tżvonderFre|heltwesterho|t
o.sdlo Frutteto
m.UtaFreiheit
Westerholt
wł'KóttelŚWerner&
LangRa|f'

bdb3 PizzarovomHauscaarara
o.BodoHonduras
m.KatjaHausCarrara
wł'EmonsJens,

bdb4 ZammyvomLiittersbruch
o,YaskoFarbensplel

(,'|rę\9
m.XaraLLlttersbruch
wł'Vosteen|Manfred
&G adbachKar|Heinz,

o w uM r Es+fN
h

m.losystllen
Moor
wł'stórmerMańina& DrossPetra,
suKl Klasa m|odzieży,
sęclzia:otto Kórber Ahrens

bdb 5 Baru v. Tama@spitze
o. AbrahamAgrigento
m.XinteTamaraspitze
wł'G|adbach
Kal|Henz,

wl.YLiRichard& RathRoland,
bdbT EbrovomWarnautal
o. OrbtTronje
m.Am ka Warnautal
wl.GerstenbergFriedrich& SchmitzMar ta,
bdbI EikGutAlsenburg
o. UrsusBatu
m.JaskaAlsenburg
W|'L|]rkenHans.Beń'
bdb9 Romeoaus det BrunnenstraBe
o.YeloSt.Michaels'Berg
m,Gufz DrlshornerLand
Wł.G issmann Anastasia,
bdb 10 BórVomB|ueRiver
m.BabkaSch oB Buldern
Wł'Sarpe L]we'
bdb llElovon Lapidar
o. ArdoAltenbergerLand

bdb l Montaniavom H0hnegrab
o- ErasmusNoort
m-BettyHiihnegrab
Wł'scheerelHeinz,

bdb 2lca vom HoltkemperHof
o. Yak Frankengold
m.GingaKristallsee
W].NiedergasselJórg & B unk Ute,

25
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bdb3 BrendavomWeinbacher
Land
o.Zeppo
KleblngerSchloB
m,Annerose
HUhnegra
b
Wł'Mi]||er
Berbe|& DiehIXarsten'

bdb4 HennavonderFrelheltWestorholt
o' ErasmusNooń
m.VannyFreheitWesterholt
W|.LangRa|f&HańmannE|mar,

wł'N]edergasse|
Hermann
& SudmeyerWiI
i'
wo 2Ymka von der Pilsach
o, RamboHelufer
wł'Kickermann
Helrnut&Kickermann
Sophie,
wo 3Jella vom AltenbergerLand
o. Yak Frankengold
m.NickyDónischen
Hof
Wł'Vol3kuh|e
W||l'
PsyKlasa szczenĘt, sędzla: HansĘebr Fetten
wo 1 HerkulesSplitberg23472,15.O3.O3,
o.NaroSendling
m.DafSulSplitberg
Wł'SchatzRainer'48653coesfeId
wo 2 Uranvon HausY0 2120854,08.03.03
o. BaruHausYU
m.HiskyHausY0
Wł'Yu Richald& Rath Ro|and,40668Meerbusch
wo 3 Luckyvom Duxbachtal2119981, 21.02.03,
o. FedorSteinway-Park
m. DolliSebaldsbrUck
Wł'Hevekersa ndla
Grasberg
'28879
wo 4 Tribunvom Akazlon-Waldchen2124984,
18.02.03,
o. Champ Dakota
m. LinaWattenscheid
wł.Paukel sven,44581castrop.Rauxe|
wo 5 Veffovom Lehnhof 2!74237,27.O1-,O3
o. RockyBurgmUhle
m,GinaTrossbachta
I
Wł.sch Jtf Norbe(34270 s(hauerbUlg
wo 6 Fllou vom BeyenburgerStausee 2112509,

10.03.03
Hellufer
o.Rambo
- VantaBeyenburgerStausee

wł'B ekerBelnhald'WuppeńaI

su,(l Klasaszczen,Ęt's ęclzla:otto Kórbe|AhIens
wo1 ce|inevomHo|tkómper
see

bdb5 KaschavonAntheus
o.ZeppoKlebingerSchlots
m,FarahKuckucksland
wł.HLi||enkremer
Thomas& stettnerJosef,
bdb6 KessienavomStahlsh0ttenhof
o.FedorSteinway-Park
m.l\4issSebadsbrflck
wł-Be||gańh
Wa|ter&lv4eif3ner
Dletmar,
PsY Klasa młodzików,sędz:la:Hańs+eter Fetten
wo lJasko vomDuxbachtal
o.FedorStelnway
Park
m.Goldi SebaLdsbr0ck
Wł'RopersGelhard.
PsY Klasa młodzikóv sędźa:otto KóńerAhrcns
wo 1zadanaVomHo|tkómpersee
o.YakFrankengold
m.War Ho|tkómperSee

o. Yak Frankengold
m.G ngaKrstalsee
Wł'zah|tenHolst& He|merThorsten,
wo 2 VronivonSebaldsbr0ck
o.ZeppoKlebingerSchlo13
m, MaraSebaldsbrLick
Wł.HevekerWo|fgang'
wo 3 Lara vom Stahlshilttenhof
o. FedorSteinway-Park
m.lo ly Nerscheider
Weg
wł.fi,4ei13nel
Dietmar&TrabhaldtDilk,
wo 4 Titanicvom Akażlen-weIdchen
o. Champ Dakota
m, LinaWattenscheid
wł.PaukerSVen,
wo 5 Verena von Sebaldsbruck
o. ZeppoK ebingerSchoB
m. lvlara Sebaldsbrrlck
wł'HevekerWo|fga
ng,
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Regu|aminptzegląduhodowlanego
w rasie OWCZAREKNIEMIECKI
rganizacjaprzeg|qduhodow|anego
oN zajmuj€
się aktywsekcj oN 2 upoważnien
a oddf ałowe]
Komisj HodowIanej'Prfeg|adyhodowIan€
owczarkóWniernieckch majabyó przeprowadzane
Wma
cierzysb/m
oddzialepsalsuki,a ty kow uzasadnionych
prry
padkachifa zgodąoddzia|owejKom]sjiHodowanejw n
,l)' oddfa'e l'{ \^Po|.(e' W\'azi.1a lo /8ooęn L)|row
n eŻorganfator prfeg|ądt]
hodow]anego'
o .,pgddvfodo4 are sq lo lLowlmetappmdopL\/c/drta
psóVsuk do hodowi, czy|ińoga się odbyćwyłqcznie
po
spełnienlu
innychwymogóWhodoWIanych'

Zgłoszeniepow]nnozawieraćterm n' miejsceprzegadLr
oraf proponowanąobsadę sędziowskq'która musi być
uzgodnlonaz K ubemKomisja.
5' Przeglądy
hodoM/|a
ne wykonane w innychterminach
nie
mogazostaćuznaneiniebędapodstawąuzyskana upra*
nleńhodowIanych'
przegądu
6. Pofakończenlu
hodo\i/|anego
K erowr]ikSek
ci o'zealptrtermrl e 3-ecf tvgoori,ooo rygoem u'r eBa.
n|en|a'sprawozdaniez tego przeg|ądu
do X ubu Komlsjl
owczarkan emleckiego.
Z Do daszej hodowl kwa|flkowanesq psy/suki' któle
otrzymu]qw rodowodzieWpls
''P|ESREPRoDUKToR''Iub
|' Dokumentyniefbędne w celu p2ystąpienia do prze' ,,SUKAHoDoWLANA".Wpisu dokonujeKierownikSekcli
g|aduhodow|anego
oN Iubjegofastępca.
. oryginał
rodowoduz wpisem
biodrowenormalne 8. Do hodoW|mogąbyćuży1e:
',stawy
A lub
b odroweprawe normalneB , dokonanyrn a)suki-po ukońcfeniu
18 m cy'
'stawy
przeflecfnicęupoważniona
prfezZWiąfek
KynoIogczny
Iub b) psy po ukońcfeniu24 m cy.
rownorfędnąfagraniczną'uf nawanaplzef zwiazekKyno
|o8rczny,
warunki koniecfne do przeprowadfeniaprze!||aduho.
.kanyocenzWystaw,
poukończenu 15 miesię. dowEnego
uzyskane
cłd|apsóW:vfy ocenydoskonałeod minimurndwóchsę. 1. ogó n e dostępnyteren o Wystarcfających
Wyn]iarach'
dziÓW,wtym]ednaz wystawymiędzynarodowej
ub k ubo na któlymmożnawy1ycfyć
ringoWym]arach
20 X 30 m.W
wej (KlubuKom sj ),dla sukttrzyocenyrninimumbardro pob|żuna|eży
wytycfyćrrriejsced|a plzeprowadfeniate'
dobrez Wystaw,ufyskanepo ukońcfeniu15 miesięcyod stów psychcfnych o wymarach 20 x 70 rrr.M ejsce to
min rnumdwóch różnychsędz ów, wtymjedna f Wysta\ły pow|nnoby. ogrodzonetaśmątak, aby przebywaótam
m ędzynarodowej
mog|Wyłqcznle:
ub k ubowej1Kubu Komisji),
. oryginał
dokumentustwierdzającego
poz}tywne
sędf a przeprowadzającytest'
zaIcze.
n eegzan]inum n' Po-||ubró\łnorzęd
negozagran]cznego' asyslenl,
przezWUSV d|awsfystk|chpsóWisuk uro
(prfewodnk) psa/sLrki'
uzr]aWanego
właścicie
po
dzonych 30.06.2000 r.,
0ozo'anLW
I omp|el,lyrr
stro'']'Dosiada.Ly|cercję'
.dokumentpotweldfajEcyopłatę
plfegąduhodoWIarego' 2' Niefbędne
pomoce:
' egitymację
członkowską
namlotIubduży,stacjonarnypalaso|,
z opłaconymskładkar|izarok
b|efący'
sto|k krzesłaWWystarczajacej
|ości'
m alka do pon]ialUWie|kośc
psa/suki,
W ptfypadkunie faIiczeniaprzeg|adUhodow]anego'
po'
dwasprawnepistoetystartoweiwystarczajEca
i|ośó
naboi'
nowneprfystapenie (popraWkowe)do
prfeg|ąduhodow
choragreWki
d a oznaczeniaodIegłości,
|anegomoźenastąpićpo upły\ł]e
dooznacfeniaringów terenuna testypsychczne'
m n.3.ech miesięcyod taśrna
ddL\rie za c/e'ld p|/eg|ąoL4yła'/rie rd Le.en|e
chochoł(nam
macie
o0'
rzystegooddzału.
3. W przeg|adfe pozasędf ą lasystentemuczestnicfą:
sekretarzwyrnaczonyprrer K erownikaSekcjlON,
pozorantw Kompletnym
||. Przeg|adhodow|anyprzeprowadzanyjest jednego
strolu.
dnia iskładasię z:
4' Przed rozpoczęcem przegadu hodow|anego
sędzia
1' testóWpsychicznych
przezsędzegoprób asystent sprawdzajqzgodnośó
WykonyT]anych
nurnerutatuaźuf olygina'
pracy,
2. oceny ekstelieluWykonywanejprzez
m ędzynarodowe 5' Testypsychcfne rozpocfynajasię badaniemodporno
go sędziegoekstelieruowczarkó\łniemieckich
sc na strza|(n]ax'4 psyjednocfeśn
ie)' Psy i suki' któle
przystapić
psy
3' mogado niego
isuk po ukońcfenu :L8 zaIlcfyły
badane odporności
na stlzałwchodfapojedyn.
cfo na Wyznacfonyteren
i2aIiczajądwjepróby:
4. p|anowaneprfeg|adyhodow|anemuszabyćprfez Kie.
aIal-| d o.zewod1|Lo
z U.r}(id 'LhocnoljzUĆl.wyĆe.lien
ro\łnikasekcji oN zgłoszonew K|UbieKom]sjiW telm|
pościgzuchwyceniemrękawa(d|aśukbez IPo IUrodzo.
nachl
pierwszą
połowę
do 15grudna. na
nychprzed30.06.2000r.),
roku,
połowę
do 15 kwietnia.na drugą
atak na psa (czołówka)d|apsóVsuk z nrin'IPo |'
roku'

2a
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Pozorantprzyatakun e wydajeżadnychoklfyków'
6.zalównopży próbieatakuna przewodnkajak iczołóW
ce ipościgupies/sukama przezkrótkachwi|ępod]ąćbez
po\'eoriaWa4F/ po/o|allPm'Każdaproba7alo.cfora
psa od pozorantana od|egłość
odejściem
większanlż2 rn
pozorant
nie możebyćzaIczona.
Przyatakuna pżewodnika
ude2adwukrotn
e psa/sukę(takja
nae9am]ne IP0 )'
Z Psy/suk , pozaIiczenlutestupsythicfnegoprzechod2awraz
z pżewodnikiem
na ngprzeznaczony
do ocenyeksterleru'

sTYczEŃ

8' sędzia przepro\ład
zajacyocenę eksterelU zobowiąza
nyjest do Wypełnien
a kalry przeg|aduhodowanegowg
załaczonego
Wzoru
'
9' Pozakończenluprzeg|adu
hodow|an-"go
s".dza przeprc
przeg|adłączniezKierownikiemSekcjioN Iub
Wadzający
podpisu]eplotokółprzeg|a
osobaprzeznlegowyznaczona
du.

Kalendarz wystaw w Polsce na rok 2004

(o/Legn
24 25 Głogów
ica)

P]anowanaobsadasędzjowska

kralowa

LUTY

a

Rzeszów
Leszno

22

kralowa
charrrp]onóW

MARZEC
7
JalosłaW(o/Przernyś
)
19 2a KATOWICE

międzynarodowa

Kramarski'Doblzański
lvlagdziarska

KWIECIEN
2-4
(o/Grudziądz)
KWidzyn
77
(o/Pofnań)
18
Błażejewko
24-25 OPOLE

mręofynaroooWa

Goldlust,Sliwka
SfczeŚniak
niemieckich lMeoun(CZ),Kocajda(SK),Kosmalsk
kralowaowczarków

m]ędzynarodowa

MAJ
3
I
9
16
16
22
23
23
23
29,30

ŁÓDŻ
Bydgoszcz
DobreM iasto(0/0lsayn)

międzynarodowa
kralowa
Kralowa
krajowaowczarkówniemieckich

Kie|Će
JeieniaGóla
Bydgoszcr
B),tom
Radom
słupsk
LESZNO

ktalo!!a
kralo!!a
kra]owaowczarkóWniemieckich
kralowa
kfalo!!a
kralo!!a
m ęofynarooowa

Bab lon(D SV)
Federak,Wierzbicki
Sllwka
Knau (D- SV),Humbe(dros(DSV),
Szcześniak
Czernakowski
Gerschwltz(D SV)

czERwtEc
5
6
6
6
12
13
13
13
19-20
26,27

Rac bórf
Płock
GorzówWkp.
Rac bórz
Lubin
Kalisz

krajowaowczarkó\łniemieckch

krajowaowczalkównienrieckch

Sfcześn]ak
Czernakowsk
sfcfeśn]ak
Dobrfańsk Ht]hn(D- sV)
'

lvlilewski
Czaslawska

SZCZECIN
KRAKOW

LIPIEC

3

Olsztyn
Ustroń(o/B]elskaB.)

1,L

a7

Koszalin

krajowaowczarkóWniemieckch

krajowaowczarkówniemieckch

Czaslawska
Pasek
Dobrfański'
Dux(D sV)'BÓs|(D SV)

