Slavkov 2007 9.-10.11.2007
Vystaveno 138 ks činčil malých a 15 ks deilenárů.
Činčily malé- přednosti a vady:
1. pozice: velmi ucelená váha, u 90% zvířat ideální hmotnost 2,7-2,9 kg. Velmi málo
zvířat na horní hranici váhy.
2. pozice: menší problémy s vystouplými kyč. kostmi a vyskytující se prošlapy hrudních
končetin i vlivem slabší hrudní končetiny. Většina samiček měla volnější kůži na
prsou a lalůčky. U 5 zvířat se objevily problémy s klešťovým skusem a předkusem.
3. pozice: samice byly typičtější. Oproti minulému roku bylo vidět více typičtějších
samců. Největším problémem byly měkčí uši. Když už byly silně otevřené, králíci je
rozhazovali.
4. pozice: délka srsti byla v pořádku, 90 % zvířat měla srst méně pružnou možná i
vlivem línání a celkové neucelenosti.
5. pozice: klub udělal velký posun v ucelenosti barvy. Nejsou již vidět takové rozdíly
mezi světlou a tmavou činčilou. U většiny zvířat však chybělo výraznější
housenkování (možná i vliven neucelenosti) a hlavním nedostatkem byly světlejší prsa
a pásky na hrudních končetinách, které posuzovatele správně tvrdě trestali.
6. pozice: podsada oproti minulému roku byla výraznější nejen na hřbetní linii těla, ale
také na břiše i v zadní partii spodku. Mezibarva byla u 70% zvířat v pořádku,
v některých případech by byla vítána užší. U 30% zvířat byla mezibarva mírně našedlá
a nevýrazná, do budoucna možno k zamyšlení více trestat tuto vadu.
7. pozice: bez větších nedostatků
Deilenáři - přednosti a vady:
1. pozice: bez větších nedostatků
2. pozice: stále problémy s mírně vystouplými kyčelními kostmi, některé zvířata měly i
prošlap hrudních končetin.
3. pozice: samci a samice byli v typu vyrovnaní, oproti činčilám malým měli velmi
pěknou strukturu a držení uší
4. pozice: zvířata i v kleci měli viditelně delší chlup, ale naopak byla srst pružná a lesklá
5. pozice: poměrně ucelená a pěkná barva celé expozice, zde si čeští chovatelé
v minulosti pomohli i importy převážně ze SRN
6. pozice: místy světlejší podsada, ale byla do krémové barvy, což je pozitivní věc do
budoucna. Mezibarva byla místy nevýrazná, naši chovatelé ještě mají načem pracovat.
Hodnocení očima Radima Boháče

