LABRADOR RETRIEVER

(FCI 122)

Ras info
Algemeen beeld:
Sterk gebouwd, kort in lendenen, bijzonder actief, breed in schedel, breed en diep in borst en ribben, breed en sterk in lendenen en achterhand.
Typische raskenmerken:
Goed temperament, erg behendig. Buitengewoon goede neus, zacht in de mond, uitgesproken liefhebber van water. Een toegewijde, zich makkelijk
aanpassende metgezel.
Temperament:
Intelligent, levendig en gezeglijk, met een sterke wil zijn baas te behagen. Vriendelijk karakter zonder spoor van agressie of ongepaste schuwheid.
Vacht:
Kenmerkend voor het ras, kort, dicht, zonder golven of bevedering, vrij hard aanvoelend, weerbestendige ondervacht.
Kleur: Geheel zwart, geel of lever/chocoladekleurig. De gele kleur kan variëteiten van licht roomkleurig tot vossenrood. Kleine witte vlek op de borst is
toegestaan.
Foto
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Fokspecificaties
De Labrador Retriever komt voor in 3 verschillende kleuren (zwart, blond en chocoladekleurig).
De kleuren mogen door elkaar gebruikt worden voor de fok.
Verplichte testen
Test

Onderzoek
methode

In te zenden
formulier

Aanbevolen
frequentie

Fok advies opgemaakt door de rasvereniging

Heupdysplasie

Röntgenonderzoek
dierenarts

Kopie officieel
resultaat NCSA

Eenmalig
vanaf 12
maanden

HD heeft een multifactoriële polygenetische vererving.
Advies: Aanbeveling volgens de regels van de kmsh
Volgende combinaties worden aanbevolen:
AxA
AxB
BxB
AxC
BxC

Elleboogdysplasie Röntgenonderzoek
dierenarts

Kopie officieel
resultaat NCSA

Eenmalig
vanaf 12
maand

Progressieve
Retina Atrofie
(PRA)
oogonderzoek

Kopie officieel
resultaat

Eenmalig

DNA test

Meer info: http://www.vfc.vlaanderen/heupen-en-ellebogen/
Volgens de regels ven 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/
Aanbevolen combinaties:
Vrij x Vrij
Vrij x drager
Voor meer info: http://www.vfc.vlaanderen/dna-testen/
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Epilepsie

Onderzoek
dierenarts

Kopie
resultaat

Dekreu:
jaarlijks
Teef : voor
elke dekking

Vererving (nog) niet bepaald
Volgende combinaties worden aanbevolen:
Vrij x Vrij
Advies: niet fokken met lijders
Voor info :
http://www.vfc.vlaanderen/uploads/formulieren/epilepsie%2020160108.pdf

Rasvereniging(en) (Enkel de rasverenigingen die het protocol ondersteunen in hun fokbeleid)
Belgian Retriever Club (KKUSH 620)

www.retriever.be
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