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Dorper Asociace CZ, z.s.

17. června 2018

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

25.8.2018
Plchovice
Přejímka zvířat od 09:30 do 10:30
Posuzování od 12:00 do 13:30
Prodej bude probíhat formou jednání s chovateli po celoou dobu NT

Posuzovaná zvířata:
1. Berani plemene Dorper
1.1. K hodnocení a uchovnění plemenné berany a ovce předvádí chovatel nebo majitel.
1.2. Matka matka berana nesmí pocházet ze stáda pozitivního na Maedi – visnu.
1.3. Stádo z něhož beran pochází jmusí být zapojeno do kontroly užitkovosti.
1.4. V chovu jsou provedené zdravotní zkoušky podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace pro rok 2018.
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. Berani musí být zařazení do tříd odolnosti vůči klasické formě klusavky R1, R2 a R3.
2. Ovce a jehnice plemene Dorper
2.1. Matka jehnice nesmí pocházet ze stáda pozitivního na Maedi – visnu.
2.2. Stádo ze kterého jehnice pochází musí být zapojeno do kontroly užitkovosti.
2.3. V chovu jsou provedené zdravotní zkoušky podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace pro rok 2018.
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. Jehnice musí být zařazeny do tříd odolnosti vůči klasické formě klusavky R1, R2 a R3.
3. Předváděná zvířata musí být řádně připravená a musí mít:
3.1. Řádné označení odpovídající platné legislativě. Známky musí být čisté, čitelné.
3.2. Ošetřené a zdravé paznehty.
3.3. Čistý pokryv těla (rouno a srst). Z těla zvířete musí být odstraněna nevylínaná stará část podsady
a vlny. Odtrsnění (sestříhání) bymělo být provedeno minimálmě 5 týdnů před NT. Berani a jehnice na
spodní věkové hranici, kteří nezali línat mohou být v původním pokryvu těla bez úprav.
4. Detailní veterinární podmínky stanovené KVS Pardubického kraje PK zašle chovatelům ihned po
jejich obdržení.
5. Doklady o provedených zdravotních zkouškách zašle chovatel v kopii Plemnné knize nejpozději
do 18.8.2018.
6. Zvířata musí být k předvedení a vystavení přihlášena nejpozději do 15.8.2018 .Katalogy
vystavovaných zvířat budou k dispozici ke stažení na webu www.dorper.biz nejpozději 7 dnů před
termínem konání.
Přihlášky k účasti na NT 2018 budou automaticky zaslány všem chovatelům zapojeným do KU. Ostatní
chovatelý si přihlášku mohou vyžádat u PK Dorper tel. 731446881

Propozice schválila Rada PK Dorper dne 15.6.2018 na jednání v Plchovicích
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