Badanie DNA

Ze względu na zaplanowaną przerwę świąteczną
w dniach 23.12.2019r. - 06.01.2020r. Oddział będzie nieczynny.

W związku z tym prosimy o zaplanowanie wizyty w naszym Oddziale uwzględniając
powyższe.

Wystawa w obiektywie

WIĘCEJ &gt;&gt;
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Uwaga!

Zarząd Oddziału przypomina o natychmiastowym uregulowaniu składki członkowskiej za
2018 r.

W przypadku składek członkowskich opłacanych przelewem na konto Oddziału prosimy o
przesyłanie dowodu wpłaty na oddziałowy e-mail zkwp.grudz@wp.pl

W nawiązaniu do mikrochipów z kodem początkowym 900 i po otrzymaniu kolejnej informacji w
tym zakresie z Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 28.03.2017 należy wskazać, że
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12
czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych
oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003, mikrochipy (transpondery) muszą być
zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystywać technologię HDX lub FDX-B; oraz być możliwe do
odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

Zatem mikrochipy o numerach rozpoczynających się od liczby 900 mogą być dystrybuowane w
Polsce, o ile są zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystują technologię HDX lub FDX-B; oraz o
ile są możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

Natomiast faktem jest, że chipy oznaczone kodem 900, nie zawierają oznaczenia krajowego
wskazującego na pochodzenie psa, zgodnie z normami ISO. Przypomnieć należy, że zwierzęta
pochodzące z Polski oznacza się kodem 616.Zatem chipy z kodem zaczynającym się od liczby
900, mogą powodować problemy z rejestracją zwierząt w zagranicznych organizacjach

2 / 10

Badanie DNA

kynologicznych.

Ranking wystawowy za 2015r.

Kolejność według liczby zdobytych punktów, zgłoszono 10 psów.

miejsce 1. DOUBTLESS ONLY ONE Xilander - 1630 pkt.
- cocker spaniel angielski - suka
hod. i wł. Anita Sędzicka,

miejsce 2. BASTET PRINCESS OF Burudika - 1097 pkt.
- basenji- suka
wł. Magdalena Hausman,

miejsce 3. E-WOJTEK JR Bagatela Z Doliny Wieprza - 965 pkt.
- owczarek belgijski - pies
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wł. Ewa Romaniuk,

miejsce 4. ROCK STAR Xilander - 672 pkt
-

cocker spaniel angielski - pies
hod. i wł. Anita Sędzicka,

miejsce 5. CALYPSO Diamond Passion - 661 pkt.
- yorkshire terrier - pies
wł. Adrianna Adamowicz,

miejsce 6. SHE`S A MAGICIAN Xilander - 620 pkt.
-

cocker spaniel angielski - suka
hod. i wł. Anita Sędzicka,

miejsce 7. SO EXIGE Xilander - 372 pkt.
-

cocker spaniel angielski - suka
hod. i wł. Anita Sędzicka,

miejsce 8. GRAF GORDON Kontradomino - 334 pkt.
-

dalmatyńczyk - pies
wł. Kamila Szkudlarek,

miejsce 9. DESERT LIONESS Xilander - 330 pkt.
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- cocker spaniel angielski - suka
hod. i wł. Anita Sędzicka,

miejsce 10. BORIS MEDVEDI Smecka - 230 pkt.
-

clumber spaniel - pies
wł. Jarosław Marciniak,

miejsce 11. VOLENS NOLENS Kaprys Rejenta - 124 pkt.
- clumber spaniel - pies
wł. Jarosław Marciniak.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM RANKINGU SERDECZNIE GRATULUJEMY !

Nagrody za zdobycie pierwszych 4 miejsc zostaną wręczone przed konkurencjami
finałowymi na wystawie w dniu 16.04.2016r.

Komunikaty Zarządu Oddziału:
1. od 01.01.2016 r. obowiązkowe badania DNA rodziców oraz szczeniąt z przypadkowych
kryć, miotów uznanych warunkowo,
2. od 01.01.2016r. psy z ciętymi uszami i/lub ogonami nie będą miały możliwości
dokończenia rozpoczętych Championatów,
3. uchwalono tytuł Zwycięzca Weteran, który może być przyznany psu i suce. Stosowne
poprawki zostały zamieszczone w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych.
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Zarząd Oddziału przypomina o przestrzeganiu Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Właściciel reproduktora ma obowiązek bezpośrednio po kryciu potwierdzić ten fakt na Karcie
Krycia, a jej odcinek złożyć w swoim macierzystym Oddziale w ciągu 14 dni (Regulamin
Hodowli Psów Rasowych pkt. VII § 17 ppkt 2e). Przy kryciu powinien posiadać rodowód psa z
wbitymi aktualnymi uprawnieniami hodowlanymi. Właściciel suki na krycie powinien udać się z
oryginałem rodowodu z wbitymi uprawnieniami oraz po kryciu powinien uzyskać od właściciela
reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VI
§ 16 ppkt 2e).
O urodzeniu się szczeniąt powinien zawiadomić Oddział (Kierownika Sekcji) do dwóch tygodni
od dnia urodzenia szczeniąt.

Zatwierdzono wysokość składki członkowskiej na 2016 rok w wysokości 70 zł.

UWAGA !
Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki
członkowskiej za 2015 r.
kwocie
70 zł
.
Zaległą składkę za 2015 r. należy uregulować do dnia 31.01.2016.

w

Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za
rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:

konto oddziału Bank BGŻ 81 2030 0045 1110 0000 0187 2590 .
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18.02.2015

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.2015r. podjął uchwałę o
wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych
z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych
procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.

19.02.2015

Po posiedzeniu plenarnym ZG ZKwP na następny dzień tj. w dniu 19 lutego odbyło się zebranie
Zarządu Oddziału w Białymstoku. Została na nim podjęta decyzja o zawieszeniu w prawach
członka p. J. Rostkowskiego - właściciela hodowli o przydomku “Z Kwitnącej Magnolii”, na
temat, której ukazał się reportaż, wyemitowany w TVN Uwaga, ukazujący skandaliczne warunki
przetrzymywania psów w tej hodowli. Sprawa p. J. Rostkowskiego została skierowana w trybie
pilnym do rzecznika dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim.

Zarząd Główny ZKwP zobowiązał władze Oddziału w Białymstoku, jak również pozostałych
oddziałów ZKwP do przeprowadzenia w najbliższym czasie kontroli w zarejestrowanych na ich
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terenie hodowlach psów – zwłaszcza przede wszystkim z uwzględnieniem dużych hodowli z
wieloma rasami.

Zarząd Główny ZKwP

Badanie profilu DNA

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o
wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego - badania profilu DNA
oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury /
załączniki: nr 14, 14a.

Załącznik nr 14 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF) - do pobrania &gt;

Załącznik nr 14a do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF) - do pobrania &gt;
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INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELA PSA/SUKI

Opłatę za badania w kwocie 129,15 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych 15/100)
właściciel psa uiszcza bezpośrednio na konto laboratorium:

Instytut Zootechniki PIB - 32-083 Balice, ul. Krakowska 1

Nr rachunku bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740

W dniu pobrania materiału dowód wpłaty za badania należy mieć ze sobą. W przeciwnym
wypadku materiał nie zostanie pobrany.

Uwagi:

Badania DNA za pośrednictwem oddziałów ZKwP są dostępne dla wszystkich psów/suk
zarejestrowanych w ZKwP i posiadających rodowód, bez względu na wiek oraz status
hodowlany.

Psy/suki posiadające certyfikat – ustalony profil DNA z laboratorium zrzeszonego w ISAG właściciele proszeni są o przekazanie kopii certyfikatu celem wprowadzenia danych do bazy.

Opłata za kwalifikację hodowlaną wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) – płatna w
Oddziale lub na rachunek bankowy Oddziału.
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