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Rasfiche : Belgische Herder Tervuren
VO = verplichte test of onderzoek opgelegd door de Vlaamse Overheid (enkel voor fokkers in Vlaanderen)

Testen en onderzoeken - TYPE I
Test / Onderzoek

Heupdysplasie

Methode

Frequentie

Röntgenonderzoek dierenarts Eenmalig vanaf 12
maanden

Fokadvies
HD heeft een multifactoriële polygenetische vererving.
Advies: Aanbeveling volgens de regels van de kmsh
Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Meer info: http://www.vfc.vlaanderen/heupen-en-ellebogen/

VO



Testen en onderzoeken - TYPE II
Test / Onderzoek

Methode

Frequentie

Elleboogdysplasie

Röntgenonderzoek dierenarts Eenmalig vanaf 12
maanden

Epilepsie

Onderzoek dierenarts

Fokadvies
ED : Volgens de regels van de kmsh
Advies : zeer sterk afgeraden met een som groter dan 2 te fokken
d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Meer info: http://www.vfc.vlaanderen/heupen-en-ellebogen/

Dekreu : jaarlijks ; Teef : Epilepsie: Vererving (nog) niet bepaald
Volgende combinaties worden aanbevolen: Vrij x Vrij
voor elke dekking
Advies: niet fokken met lijders
Voor info :
http://www.vfc.vlaanderen/uploads/formulieren/epilepsie%2020160108.pdf

VO





Fokspecificaties
De Belgische Herder komt voor in 4 variëteiten. Bij de geboorte is het de vacht die bepaalt tot welke variëteit de hond behoort. Hoewel de beide ouders van een nest gebruikelijk tot dezelfde
variëteit behoren, is het mogelijk om in specifieke gevallen een intervariëteitskruising te doen na goedkeuring verkregen te hebben van de fokcommissie van de rasclub.
Het doel van deze intervariëteitskruising moet een verbetering van gezondheid en/of karakter en/of bouw op langere termijn zijn. Door intervariëteitskruisingen in het verleden is het perfect
mogelijk om binnen een nest meerdere variëteiten aan te treffen. Om zoveel mogelijk de verschillende variëteiten in ere te houden worden alleen de volgende combinaties in overweging
genomen.
Tervueren x Groenendael
Tervueren x Mechelaar
Mechelaar x Laekense
Andere combinaties worden niet in overweging genomen.

Breedclub

Website

Koninklijk Unie der Clubs van de Belgische Herder

www.kucbh.be

