LANDSEER KLUB
SLOVENSKO
BONITAČNÁ KARTA
Miesto konania:
Meno psa:

Dátum: 22. októbra 2016

Senec

LITTLE HOPE des Pandas des Terres Rouges

Pohlavie: pes

Otec: FALCO vom Siegblick HD A ED 0 (FRANCIS vom Nebelwald x CLIOME vom Siegblick
Matka: FAUN du Domaine des Pins d´Aurecanie HD A ED 0 (CYRIUS des Titans d´Ouranos et Gaia HD A x BRENDA du
Mas d´Elronde HD C)

Dátum narodenia:

06.01.2015

Číslo zápisu:

SPKP 363

Identifikačné číslo: 250569606419065

Chovateľ:

Noemie Rasigade, Le Bosc, FR

Majiteľ:

Ivana Černajová, Železničná 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vek:

rokov 1

mesiacov 9

Miery: Kohútiková výška 76 cm
Dĺžka tela

I. Celkový vzhľad

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

76 cm

Hĺbka hrudníka 36 cm

celkom netypický
príliš ľahký (typ setra)
príliš malý
štandardná výška, ale ľahký
korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby
pes 70-71 cm suka 65-66 cm
korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby
pes 72-80 cm suka 67-72 cm
korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby
pes 81-82 cm suka 73-74 cm
štandardná výška, ale hrubý a málo harmonický
príliš veľký
príliš veľký, lymfatický

Dĺžka hlavy 30 cm
Dĺžka tlamy 12 cm

II. Farba oka
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sivá
čierna
čiernohnedá
červeno hnedá
stredne hnedá
tmavohnedá
svetlohnedá
žltohnedá
žltá až žltobiela
nepigmentovaná dúhovka

III. Chrup
Záhryz
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Chýbajúce zuby: --------

úzky, v trojuholníku alebo silný oblúk, chybné postavenie špičiakov
i – incisivi
s –preamolares P3
výrazný podhryz
c – canini
t – preamolares P4
mierny podhryz
p – preamolares P1 m - molares
šikmé čeluste, šikmé alebo nepravidelne uložené rezáky, špičiaky korektné r – preamolares P2
voľný nožnicový záhryz
korektný nožnicový záhryz
Ak chýba len jeden z týchto zubov, uvádza sa len jeho symbol,
tesný nožnicový záhryz
teda len jedno písmeno. Pri chýbaní viac zubov toho istého druhu
kliešťový záhryz
sa uvádza najprv symbol a potom počet.
mierny predhryz
(príklad : chýbajú 2 rezáky – i2; chýbajú 3 P1 – p3)
výrazný predhryz

IV. Telesná stavba

A vo všetkých pozíciách plne zodpovedajúci štandardu alebo znak
uvedenej vady umožňujúci použitie k chovu
B dlhá, úzka hlava, príliš ľahká alebo konická tlama
C krátka, neúmerne priestorná, ťažká tlama
D plytký, málo výrazný stop, plochá lebečná partia
E príliš hlboký alebo strmý stop
F príliš klenutá lebečná partia, vystupujúce vyklenuté líce
G lymfatická hlava, voľná koža pod krkom, otvorené pysky
H chybný tvar a výraz oka
I ektropium
J entropium
K dlhé, nízko nasadené ucho, vzadu nasadené ucho
L ľahké alebo krátke ucho, vysoko nasadené ucho
M príliš krátky krk
N chybné postavenie alebo uhlenie predných končatín
O málo pevné, roztvorené alebo zajačie labky

P nedostatočné proporcie hrudníka, málo predhrudia
Q príliš dlhý, mäkký chrbát
R vyklenutá bedrová partia, prestavaný
S krátky alebo spadajúci zadok
T krátky alebo deformovaný chvost
U chybne nesený chvost
V chybné postavenie panvových končatín
W zlé uhlenie panvových končatín
X kučeravá srsť
Y chyby v osrstení, príliš krátka srst alebo nedostatok
podsady
Z chybné chody

V. Rozloženie čiernych znakov
0
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príliš čierny, základná biela farba na ústupe
čierne znaky sú nad rámec povolený štandardom vo väčšej miere a vo viacerých lokalizáciách (čierna siaha pod lakte
alebo kolená na končatinách, čierny golier, viac ako 1/3 chvosta je čierna)
2
čierne znaky sú nad rámec povolený štandardom v menšej miere len v jednej lokalizácii (rozloženie ako vyššie
uvedené)
3
čierne znaky sú vo viacerých lokalizáciách na hranici povolenej štandardom
4
typické rozloženie čiernych znakov, niektorý zo znakov je na hranici povolenej štandardom
5
typické rozloženie čiernych znakov
6
typické rozloženie čiernych znakov, niektorý z čiernych znakov takmer ustupuje základnej bielej farbe (biele zákutky
symetrické aj asymetrické)
7
väčšina čiernych znakov je len mierne vyjadrená, základná biela farba dominuje (veľké biele zákutky, pozostatky čiernej
masky)
8
biela farba na uchu
9
základné biele sfarbenie bez prítomných čiernych znakov
Indexy: p biela prekvitá ojedinelými malými pigmentovanými škvrnami
r biela prekvitá početnejšími pigmentovými škvrnami
s grošovanie

VI. Povaha
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bojazlivý, plachý
neistý, nervózny
cholerický, agresívny
temperamentný, ľahko rozrušiteľný
vyrovnaný, sebavedomý
kľudný, ale pozorný
málo temperamentný
flegmatický
úplne flegmatický, tupý

VII. RTG DBK
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0/0
0/1, 1/1
0/2, 1/2, 2/2
0/3, 1/3, 2/3, 3/3
0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

IX. Semenníky + -

VIII. RTG DLK

A
B
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D

0/0
0/1, 1/1
0/2, 1/2, 2/2
0/3, 1/3, 2/3, 3/3

X. Iné vyšetrenia

CTP N P C
MD N P C

Trombo N P C
DM
N P C

Slovný posudok a doporučenie pri použití k chovu:
Kvadratický formát
V pohybe voľné členky, veľmi úzko vedené zadné končatiny
Čierny krk až na rameno
Odporúčanie: Kryť len so sukami s korektnými zubami a sfarbením
BONITAČNÝ KÓD: 543 AGPSVZ 25 AA
Komisia:

Zita Kerak Lukáčová
Dominika Kubatková
Iveta Uhrová

ZARADENIE: Chovný s podmienkou

