
KLUB HODOWCÓW RASY OWCZAREK NIEMIECKI
KHRON W POLSCE

Normy hodowlane Stowarzyszenia Klub Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki

§ 1. Hodowca prowadzi hodowlę z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie zwierząt i innych
powszechnie obowiązujących przepisów regulujących kwestie związane z posiadaniem zwierząt.

§  2. Hodowla jest w szczególności ukierunkowana na rozwój rasy. Hodowca może uwzględniać w
prowadzonej przez siebie hodowli czynniki ekonomiczne  i ukierunkowywać swoje działania na zarobek
finansowy, jednakże nie może to stać w sprzeczności z wartością nadrzędną jaką jest podwyższanie
wartości hodowlanej rasy owczarek niemiecki.

§ 3. W prowadzonej przez siebie hodowli, hodowca wypełnia wszelkie powszechnie obowiązujące
wymogi dotyczące utrzymania dobrostanu zwierząt.

§ 4. Hodowca zapewnia zwierzętom w hodowli dostęp do opieki weterynaryjnej realizowanej przez
lekarza weterynarii w zakresie co najmniej:
a) kontroli stanu zdrowia
b) leczenia i profilaktyki, w tym:
- szczepienia psów przeciwko parwowirozie, parainfluenzie i nosówce oraz aktualizacje tych szczepień
zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;
- wściekliźnie co 12 miesięcy;
c) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.

§ 5. Hodowca będący członkiem Stowarzyszenia Klub Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki
zobowiązuje się w szczególności do wypełniania następujących obowiązków regulujących dobrostan
zwierząt w hodowli:

1. W hodowli wyodrębnia się pomieszczenia przeznaczone do:
a) utrzymywania młodych oddzielonych od matek
b) utrzymywania suk ze szczeniakami
W pomieszczeniach tych zapewnia się zwierzętom możliwość swobodnego poruszania się, ochronę
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz stały dostęp do wody pitnej.
Ściany, podłogi i drzwi w tych pomieszczeniach wykonuje się z trwałych materiałów umożliwiających ich
mycie i odkażanie oraz niepowodujących urazów lub uszkodzeń ciała u zwierząt.

2. Zwierzęta przetrzymuje się w kojcach wewnętrznych lub zewnętrznych zapewniających zwierzętom
możliwość swobodnego poruszania się, ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
oraz stały dostęp do wody pitnej.

3. Psy w hodowli utrzymuje się pojedynczo lub w grupach do maksymalnie 2 zwierząt, z wyjątkiem suk
ze szczeniętami oraz całych miotów, których nie należy rozdzielać.

4. W kojcu zewnętrznym lub nieogrzewanym pomieszczeniu umieszcza się budy o wielkości
zapewniającej psu schronienie i wypoczynek. W ogrzewanych pomieszczeniach i ogrzewanych kojcach
zapewnia się legowiska.

5. Kojec suki ze szczeniętami wyposaża się w dodatkowy przedział lub półkę spoczynkową,
umożliwiające suce czasową separację od szczeniąt.

6. Minimalna powierzchnia dla jednego psa w kojcu wynosi 8 m2, przy czym minimalna wysokość kojca
wynosi 1,7 m. Minimalna powierzchnia dla drugiego psa w kojcu wynosi 2 m2, co oznacza, że w kojcu
gdzie przebywa grupa 2 psów zapewnia się minimalną powierzchnię równą 10 m2.



§ 7. Infrastrukturę hodowli organizuje się w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt oraz
zabezpiecza się suki przed sytuacjami niekontrolowanego krycia.

§ 8. Hodowca poddaje się w zakresie obowiązków nakładanych niniejszymi normami hodowlanymi pod
kontrolę realizowaną przez przedstawicieli Stowarzyszenia oraz pracowników właściwego miejscowo
urzędu Powiatowego Lekarza Weterynarii. Hodowca przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że
kontrola taka może być przeprowadzona przez uprawnionego przedstawiciela Stowarzyszenia bez
uprzedzenia i w każdym czasie.

§ 9. Niewywiązywanie się hodowcy z obowiązków norm hodowlanych stanowi samoistną przesłankę do
natychmiastowego pozbawienia hodowcy praw członka Klubu Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki.

§ 10. Uznaje się, że prowadzenie przez hodowcę będącego członkiem Stowarzyszenia Klub Hodowców
Rasy Owczarek Niemiecki hodowli z pogwałceniem zasad niniejszych norm hodowlanych stanowi
naruszenie dobrego imienia Stowarzyszenia i stanowi podstawę do domagania się przez
Stowarzyszenie naprawienie przez członka zaistniałych szkód, w tym także w zakresie finansowym.


