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Nákupní trh beranů a ovcí plemene Dorper - propozice
Datum konání:
Místo :
Čas :

12.8.2017
Plchovice
Přejímka zvířat od 10:00 do 11:30
Zahájení posuzování od 11:45 do 13:15
Prodej a dražba od 14:30

Posuzovaná zvířata:
1. Berani plemene Dorper
1.1. K hodnocení a uchovnění plemenné berany a ovce předvádí chovatel nebo majitel.
1.2. Matka nepochází ze stáda pozitivního na Maedi – visnu.
1.3. Stádo z něhož beran pochází je zapojeno do kontroly užitkovosti.
1.4. V chovu jsou provedené zdravotní zkoušky podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace pro rok 2017.
1.5. U jedince musí být provedena genotypizace a ověření parentity podle platné Metodiky SVS ČR
1.6. Stáří v době klasifikace min. 5 měsíců a max. 18 měsíců (nevztahuje se na dovezená zvířata,
hodnocení těchto zvířat bude řešeno po dohodě s PK)
1.7. Zařazení do třídy odolnosti vůči klusavce R1, R2 a R3. Berani třídy R3 mohou být uchovněni
pouze budou-li zařazeni do T5 a to pouze pro působení v užitkových chovech.
1.8. Minimální živá hmotnost v době klasifikace 40 kg, ve věku 12 měsíců a více 65 kg
2. Ovce a jehnice plemene Dorper
2.1. Matka nepochází ze stáda pozitivního na Maedi – visnu.
2.2. Stádo je zapojeno do kontroly užitkovosti.
2.3. V chovu jsou provedené zdravotní zkoušky podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace pro rok 2017.
2.4. U jedince musí být provedena genotypizace podle platné Metodiky SVS ČR
2.5. Stáří v době klasifikace min. 4 měsíce a max. 18 měsíců (nevztahuje se na dovezená zvířata,
hodnocení těchto zvířat bude řešeno po dohodě s PK)
2.6. Zařazení do třídy odolnosti vůči klusavce R1, R2 a R3. Zvířata třídy R3 nejsou vhodná pro použití v
šlechtitelských chovech.
2.7. Minimální živá hmotnost v době klasifikace 30 kg, ve věku 12 a více měsíců 55 kg.
3. Předváděná zvířata musí být řádně připravená a musí mít:
3.1. Řádné označení.
3.2. Ošetřené a zdravé paznehty.
3.3. Čistý pokryv těla (rouno a srst).
4. Žádanku na provedení vyšetření genotypu a parentity si chovatel musí objednat u Plemenné knihy
Dorper na e-mailu dorpercz@dorper.biz
5. Detailní veterinární podmínky stanovené KVS Pardubického kraje PK zašle chovatelům ihned po
jejich obdržení.
6. Doklady o provedených zdravotních zkouškách zašle chovatel v kopii DACZ před nejpozději do
10.7.2017 .
7. Zvířata musí být k předvedení a vystavení přihlášena nejpozději do 10.7.2017 .
8. Katalogy vystavovaných zvířat budou k dispozici ke stažení na webu www.dorper.biz nejpozději 20
dnů před termínem konání.
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