Fokbeleid De Mansió Verd

Welzijn
Bij alle beslissingen aangaande de fokkerij staat het welzijn van de moederhond
en haar pups voorop.
Gezondheid ouderdieren
De honden waarmee wordt gefokt beschikken over een uitstekende conditie en
gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal. Er wordt niet gefokt met honden die
lijden aan gebleken of bewezen (erfelijke) afwijkingen.
De honden waarmee wordt gefokt worden vooraf onderzocht op heupdysplasie
(HD). HD is een afwijking van de heupen die voor een deel erfelijk kan zijn
bepaald, maar tevens voor een groot deel door sociale leefomstandigheden wordt
veroorzaakt. De gebruikte combinaties kunnen zijn AxA, AxB, BxB. In
uitzonderlijke gevallen zal met een hond met een C uitslag worden gefokt.
Overigens wordt hierbij aangetekend dat de HD onderzoeken en uitslagen op
zichzelf al jaren onderwerp van discussie zijn. Bovendien zijn er nauwelijks
Perro’s die klinisch HD laten zien.
De honden waarmee wordt gefokt, worden tevens vooraf volgens de gangbare
EVCO test onderzocht op de aanwezigheid van aangeboren, mogelijk erfelijke,
oogziektes. De pups in het nest worden op de leeftijd van zes weken eveneens
onderzocht op aangeboren oogziektes.
Van de honden waarmee wordt gefokt, wordt vooraf een DNA-onderzoek gedaan
naar de erfelijke oogziekte PRA. PRA staat voor Progressieve Retina Atrofie.
Honden die hier aan lijden kunnen blind worden. De voor de fokkerij gebruikte
combinaties zijn ‘normaal ’x ‘normaal’ en in uitzonderlijke gevallen ‘normaal’ x
‘drager’. Met lijders wordt niet gefokt.
Alle gezondheidsonderzoeken vinden plaats door door de Raad van Beheer op
Kynologische Gebied in Nederland aangewezen deskundigen en volgens de door de
Raad van Beheer vastgestelde onderzoeksprotocollen.
De uitslagen van deze onderzoeken zijn openbaar en staan op de website van De
Mansió Verd vermeld.
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Karakter ouderdieren
Bij de selectie van de ouderdieren wordt met name gelet op het open en vrije
karakter van de honden. Met agressieve, angstige of nerveuze honden wordt niet
gefokt.
Daarnaast gebruikt De Mansió Verd ouderdieren die beschikken over een goede
werklust.
Mate van verwantschap ouderdieren
Er wordt niet gefokt middels lijnteelt en zeker niet door middel van inteelt. Er
wordt gefokt met combinaties van ouderdieren die zo ver als ik kan nagaan, niet
met elkaar verwant zijn. Dit garandeert het beste de diversiteit van de
genenpoel van het ras, hetgeen de gezondheid van de nakomelingen ten goede
komt.
De reuen die als ouderdier worden gebruikt hebben zo min mogelijk andere teven
gedekt. Ook hierdoor wordt bevorderd dat de genenpoel binnen het ras zo divers
mogelijk blijft.
Leeftijd ouderdieren
De minimumleeftijd van de teef waarmee wordt gefokt is 20 maanden en de
maximumleeftijd zes jaar. De maximumleeftijd waarop een teef haar eerste
nest krijgt is 4 jaar. De reuen die gebruikt worden zijn minimaal 15 maanden.
Exterieur ouderdieren
De honden waarmee wordt gefokt hebben tenminste tweemaal minimaal de
kwalificatie ZG, maar liever de kwalificatie U behaald op een door de Raad van
Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie of op een door een rasvereniging
georganiseerde clubmatch.
Periode tussen twee nesten
In een periode van 24 maanden krijgt de teef waarmee wordt gefokt maximaal
twee nesten. De periode tussen de dekking van het eerste nest en de dekking
van het tweede nest bedraagt minimaal 12 maanden. Elke teef krijgt gedurende
haar leven maximaal drie nesten. Vanzelfsprekend blijven de teven waarmee is
gefokt altijd bij mij wonen.
Herhaalcombinatie
Bij gebleken succes van een bepaalde oudercombinatie wordt deze combinatie
maximaal eenmaal herhaald. Bij de beoordeling ‘succes’ wordt met name gelet op
de karakters en werklust.
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Natuurlijke dekkingen
Alle dekkingen vinden op natuurlijke wijze plaats. Er wordt geen gebruik gemaakt
van kunstmatige inseminatie.
Socialisatie
Optimale socialisatie van de pups is een van de speerpunten van de De Mansió
Verd kennel. De pups worden in huiselijke kring geboren en grootgebracht. Zij
worden uitgebreid gesocialiseerd volgens de nieuwste wetenschappelijke
inzichten. De pups komen veelvuldig in contact met kinderen, volwassenen en
andere honden. Vanaf de leeftijd van zeven en een halve week verlaten de pups
het nest.
Aan het uitzoeken van de pupkopers wordt veel aandacht besteed. Pupkopers
kunnen rekenen op uitgebreide informatie. Kort voordat de pups het nest
verlaten worden de pupkopers uitgenodigd voor een informatiemiddag over
opvoeding, voeding en verzorging.
Vaccineren en ontwormen
De pups worden in het nest ontwormd en krijgen hun eerste vaccinatie voordat
zij het nest verlaten.
De Mansió Verd hanteert een terughoudend vaccinatiebeleid voor opgroeiende en
volwassen honden. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat
herhaalvaccinaties schade aan de gezondheid van honden toebrengen. Meer
informatie hierover is op de De Mansió Verd website te vinden.
Voordat de pups het nest verlaten worden zij gecontroleerd door de dierenarts.
Zij krijgen een door de dierenarts ondertekend Europees Dierenpaspoort mee.
Voeding
Mijn honden worden rauw gevoerd volgens het prooidiermodel en de pups worden
eveneens op rauw voer afgespeend en grootgebracht. Deze voedingsmethode
garandeert de best denkbare start en biedt de meeste garantie op een
probleemloze groeiperiode.
Koopcontract
De pups van de De Mansó Verd worden aan de nieuwe eigenaar verkocht met een
koopcontract. De koopprijs van de pups wordt jaarlijks aangepast.
Bij de koopprijs zijn inbegrepen:
 Het ontwormen
 De eerste vaccinatie
 Het eerste onderzoek door de dierenarts
 De chip
 Het oogonderzoek op de leeftijd van zes weken
 De stamboom en het eigendomsbewijs
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Het Europese dierenpaspoort
Eten voor de eerste week
De eerste scheerbeurt op de leeftijd van vier maanden
De eerste waterwerkworkshop op de leeftijd van vijf á zes maanden

Dit fokbeleid voldoet aan het Basis Reglement Stambomen (BRS) van de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Vanzelfsprekend ben ik altijd bereid opengebleven vragen te beantwoorden.
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