1.2 Protokol pro chovatele buldoků
K plnění poslání tohoto programu a zajištění zdraví plemene dnes i v budoucnosti nabízíme jakýsi protokol nebo
můžeme říci návod, který může pomoci dosáhnout a udržovat cíle tohoto programu.
Ne všichni Angličtí buldoci jsou vhodní jako chovatelská populace. Chovatelé mají morální zodpovědnost za produkci
zdravých, aktivních a šťastných štěňat, které splňují temperament a standard. A štěňata, které nejsou vhodná do chovu
umisťovat pouze jako domácí mazlíčky a společníky. Zdravotní program Anglického buldoka Bulldog Club Czech Republic
by měl poskytnout chovatelům zdravotní informace o chovných jedincích a tím jim napomoci k udržení zdravé populace.
Je důležité při plánovaném krytí dvou fyzicky zdravých jedinců přihlížet k těmto vlastnostem:
1.TEMPERAMENT:
Anglický buldok je celosvětově známý jako společník, proto je důležité nevybírat si příliš bázlivé nebo naopak příliš
agresivní jedince. A tím udržovat důvěryhodnost plemene.
2.DÝCHÁNÍ:
Standard vyžaduje otevřené nozdry a střední délku krku.Buldok využívaný v chovu by měl být schopen volně a tiše
dýchat bez námahy. Ti, kteří podstoupili operaci otevření nosních dírek nebo měkkého patra by neměli být využíváni
v chovu.
3.OČI:
Nepoužívat v chovu jedince, kteří mají zjevné problémy s očima. Nadměrné mhouření, mokré oko…. Cherry eye by se
nemělo objevovat z obou stran rodičů.
4. POHYB:
Nepoužívat jedince, kteří se nepohybují volně nebo vykazují problémy s patelou.
5. OCAS:
Jedinci by měli mít volně pohyblivé ocasy. Vyřazení by měli být všichni jedinci, kteří mají těsný, vrůstající ocas nebo
podstoupili operaci na úpravu či odstranění.
6.POKOŽKA:
Pokožka by měla být zdravá, bez známek kožních nemocí a neměla by mít příliš záhybů a vrásek.
7.HUU (Hyperurikosurie):
Poslední dobou velký problém s močovými uráty u buldoků si vyžaduje, prověřovat jedince a spojovat jen geneticky
prověřené jedince, tak aby se zabránilo postiženým štěňatům.
8.OBECNÉ RADY:
V případě, že má pes Vámi známou vážnou vrozenou vadu, buďte zodpovědní v nejlepším zájmu plemene.
Nenechte se vylekat z krytí jedinců, kteří mají zjevné chyby, pokud jsou v mezích únosnosti vůči zdraví a standardu,
ale nikdy nekryjte dva jedince se stejnou chybou.
Všichni chovní jedinci, by měli být podrobeni zdravotní kontrole.
Prosím kryjte jen jedince splňující barvu standardu plemene.

