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Nie daj zarobić pseudohodowlom!

Pieska tanio kupię...

7

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY RADZI

Przed zakupem psa:
◆ Jeśli zdecydujesz się już na konkretną rasę, najlepszym wyjściem będzie odwiedzenie najbliższego oddziału ZKwP, gdzie otrzymasz informację o zarejestrowanych hodowlach. Takie informacje często udzielane są również telefonicznie.
◆ Możesz też przejrzeć strony internetowe oddziałów,
zamieszczane są tam aktualne dane o posiadanych
szczeniętach.
◆ Jeśli zdecydujesz się na zakup psa, pamiętaj o podpisaniu umowy. To prosta czynność, która w razie późniejszych kłopotów może zaoszczędzić ci wielu nieprzyjemności. W takiej umowie oprócz danych hodowcy i nowego właściciela powinny się znaleźć: dane
psa, zapis o tym, że zwierzę jest zdrowe, zapis o tym
czy jest to zwierzę przeznaczone do dalszej hodowli czy jest niehodowlane i oczywiście kwota jaką zapłacisz za szczenię.
◆ Oprócz umowy powinieneś otrzymać książeczkę zdrowia lub paszport (z poświadczonymi szczepieniami i
odrobaczeniami), a także wskazówki dotyczące żywienia i pielęgnacji psa. Wielu hodowców wyposaża
szczenię także w wyprawkę.
◆ Nie zapomnij o metryce lub rodowodzie. Szczenięta wyposażone będą w metrykę zawierającą pieczęć
oddziału i podpis jego przedstawiciela oraz hologram
ZKwP (hodowca otrzymuje metrykę z oddziału ZKwP
po tzw. kontroli miotu).
◆ Metryka jest poświadczeniem rasowości psa, zawiera dane jego i jego rodziców a także hodowcy i właściciela.
◆ Rodowód stanowi jej rozszerzenie o kolejne pokolenia i dodatkowe dane.
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Szukasz rasowego psa przeglądając internetowe portale ogłoszeniowe i interesuje cię tylko jak najniższa cena? To błąd! Lekarze weterynarii ostrzegają, że w ten sposób możesz wspierać nieekologiczne i niehumanitarne pseudohodowle, a ostatecznie i tak zapłacisz o wiele więcej, niż za psa ze
sprawdzonego źródła.
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ra”, organizowaną przez Fundację Ekologiczną Arka. Na
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W Czechowicach-Dziedzicach szykują się do wdrożenia kolejnego etapu pro- Chcemy zbierać od zagramu ograniczania niskiej emisji, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli wyprzyjaźnionych osób i uczestmienić stare kotły na nowe. Władze liczą przy tym na dofinansowanie z Wojeników akcji niepotrzebne
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