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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
για την ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η επιλεκτική αναπαραγωγή είναι μια κορυφαία πράξη στην
προσπάθεια του εκτροφέα να προάγει τη φυλή.

Σημαντικός παράγοντας για την προαγωγή της φυλής είναι η συνεχής
προσπάθεια για την τήρηση των κανόνων υγείας και ευζωίας με σκοπό
τη μείωση και μακροπρόθεσμα την εξάλειψη παγκοσμίως των
γενετικών νοσημάτων που κληρονομούνται στη συγκεκριμένη φυλή.

1. Συστήνεται να μην αναπαράγεται κανένα Κάβαλιερ χωρίς
γενεαλογικό χάρτη (pedigree).

2. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η επίβαση για κάθε θηλυκό
Κάβαλιερ σε ηλικία μικρότερη των 18 μηνών.

3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η επίβαση για κάθε αρσενικό
Κάβαλιερ σε ηλικία μικρότερη των 16 μηνών.

4. Προτείνεται να μην αναπαράγεται κανένα Κάβαλιερ σε ηλικία
μεγαλύτερη των 8 ετών.

5. Προτείνεται να μην υπερβαίνει ένα θηλυκό Κάβαλιερ τις τέσσερις
(4) γέννες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

6. Ανάμεσα σε δύο επιβάσεις οφείλει να μεσολαβεί τουλάχιστον
ένας (1) οίστρος ελεύθερος επίβασης για τα θηλυκά Κάβαλιερ.
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7. Προτείνεται για την επιλογή των γεννητόρων να λαμβάνονται
υπόψη τόσο τα μορφολογικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά
όσο και η συμπεριφορά, ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία ενός
Κάβαλιερ.

Οι εξετάσεις υγείας που προτείνονται είναι:
 Πλήρες πρόγραμμα εμβολιασμού και αποπαρασίτωσης.
 Ακτινογραφία ισχίου σύμφωνα με τις οδηγίες του Κ.Ο.Ε.
 Triplex καρδιάς.
 Test DNA για EFS.
 Test DNA για CKCSID.

Προτείνεται σε περίπτωση κλινικής υποψίας συριγγομυελίας να
αποφεύγεται

η
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μαγνητικής

του

σε

τομογραφίας

επίβαση,

μέχρι

την

εγκεφάλου/αυχενικης

μοίρας.

Η τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών επαφίεται στη ευσυνείδητη στάση των
μελών του Ομίλου να βοηθήσουν τη Φυλή και να συμβάλουν στη μείωση ή και
στην εξάλειψη των γενετικά κληρονομούμενων νοσημάτων.
Οι ίδιες οδηγίες μπορούν να αποτελέσουν έναν χρήσιμο οδηγό απόκτησης
Κάβαλιερ για κάθε επίδοξο ιδιοκτήτη.
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