ALOMELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV
Tenyésztő neve:
Cím:
Kennel név:
Alom születési dátuma:
Apaállat neve és tk.-i száma, születési dátuma:
Anyaállat neve és tk.-i száma, születési dátuma:
Ellenőrzést végző(k) neve:
Tapasztalatok:

A fentiekben foglaltakat elfogadom, azokkal egyetértek

IGEN

NEM

a megfelelőt kérjük bekarikázni

A fentiek ellen az alábbi megjegyzéseket teszem:

Elnök megjegyzése, jóváhagyása:

………………………………………………………….
Ellenőrzést végző(k) aláírása

……………………………………………..
Tenyésztő aláírása

Útmutató az alomellenőrzési jegyzőkönyv kitöltéséhez:
A fejléc értelemszerűen töltendő.
A „Tapasztalatok” pontban minden az ellenőrzést végző személy által fontosnak tartott megjegyzés
feljegyzendő.
Különös tekintettel az alábbiakra:
- az anyaállat állapota a kölykök nevelése alatt
- a szuka hányadik fialása/felnevelt alma
- a kölykök kora, állapota, létszáma nemi eloszlása, az elhullott kölykök száma és neme is
feljegyzendő, amennyiben az elhullás oka ismert, az is
- a kölykök koruknak megfelelő méretűek, állapotúak-e, egyformák-e, viselkedésük,
táplálkozási szokásaik koruknak megfelelő-e, egészségesek-e.
- a szuka szoptatja-e még őket, esznek-e már az anyatejen kívül egyebet
- a szuka (amennyiben a méret fontos lehet, annak feljegyzése!), és a kölykök színezete,
különleges jegyeik, ismertető jelük, ha már chipezettek, akkor a chipszámok felsorolása
- rendellenes viselkedés, küllemi, vagy színezetbeli, egészségügyi eltérés tapasztalható-e
- rendelkeznek-e szemmel láthatóan születési rendellenességgel
- kölyökkori harapások megfelelőek-e
- a kanok heréi leszálltak-e
- a koruknak megfelelő immunizálással, féreghajtással rendelkeznek-e
- tapasztalható-e bármilyen külső vagy belső élősködő
- az állatok tartási helyének rövid leírása
- farkaskarmok meglétéről, amputálásáról információk
- amennyiben az ellenőrzést végző személy a fedeztetési jegyet megtekintette és rendben
találta, a jegyzőkönyvbe jegyezze fel: „A fedeztetési jegy eredeti példányát megtekintettem,
rendben találtam.” Különös figyelemmel legyen a fedeztetés és a fialás időpontja közt eltelt
idő realitására.
- amennyiben a származási lapok már a tenyésztőnél vannak, akkor azokat tekintse át,
győződjön meg róla, hogy azok eredetiek, ill. arról, hogy a kölyök egyedi azonosítóval (chip)
rendelkeznek.
- kerüljön feljegyzésre, hogy a szülők teljesítették-e a tenyésztésbe vétel feltételeit, ezen felül
rendelkeznek-e egyéb érdemi teljesítménnyel
- amennyiben megállapítható, kerüljön feljegyzésre, hogy a kölykök miként (származási
lappal, egyedi azonosítóval, oltási könyvvel ellátva, egészségesen) kerülnek az új
tulajdonosokhoz
Ajánlott a Kennel könyv vezetése, amennyiben a tenyésztő ezt vezeti, azt tekintse át az ellenőrzést
végző személy, amennyiben megjegyzése van, kerüljön az is a jegyzőkönyvbe.
Kerüljön feljegyzésre, hogy a jegyzőkönyv két példányban készült, hány számozott oldalt tartalmaz,
és az ellenőrzés végeztével minden oldalt mind a tenyésztő, és mind az ellenőrzést végző személy
írja alá, ez utóbbi a klub hivatalos pecsétjével lássa el a dokumentumot, melyet a Klub elnöke
aláírásával, dátummal ellátva jóváhagyja, különös esetben megjegyzést tesz, s amennyiben ez
utóbbiról szükséges, a TT értesíti a tenyésztőt.

………………………………………………………….
Ellenőrzést végző(k) aláírása

……………………………………………..
Tenyésztő aláírása

