Prečo psík s PP?

Motto:
Nepodporujte množiteľov napodobenín ale staňte sa hrdým majiteľom originálu plemena
maltézsky psík !! Veronika Šaranská

Psík s PP? Či bez PP? Alebo načo je mi preukaz o pôvode?

Budúci majitelia psíkov!

V prvom rade by som vás chcela oboznámiť čo to vlastne PP je. Pre veľa ľudí je to len nejaká
značka alebo skratka ale vôbec netušia zmysel, pre niekoho zase slovo ,, s papiermi ,, môže
znamenať hocičo. Takže pre laikov alebo začiatočníkov: PP je skratka dvoch slov Preukaz o
Pôvode, čo znamená niečo ako rodný list, u psíka rodokmeň. Sú v ňom zaznamenaný jeho
predkovia väčšinou po štyri generácie ich ocenenia a úspechy ako i čísla zápisov, dátum
narodenia, meno a adresa chovateľa, číslo čipu, názov chovateľskej stanice , z ktorej pochádza
a iné dôležité informácie. Veľa ľudí si myslí , že vlastnia tzv. papiere od psíka alebo rodokmeň
, o čom boli presvedčený od nejakého množiteľa ( človek , ktorý produkuje šteniatka podobné
plemenu maltézskeho psíka
) ale majú len
očkovací preukaz
, ktorý obsahuje očkovania, odčervenia, číslo čipu a datum ďalšej návštevy u veterinárneho
lekára. Nedajte sa oklamať podvodníkmi, ktorý vedia vela rozprávať o ničom a preháňajú pri
každej bežnej veci ako napr.kupujete si špeciálneho minimaltezáčika! To je blud! Pozrite si
štandart plemena , doplnte si informácie o plemene aby ste nedopadli rovno na nos.
Preukaz o pôvode vás nezaväzuje chodiť na výstavy, ani vám nezaručuje, že vám vyrastie zo
šteniatka svetoví víťaz ale zaručuje vám naozaj presne tých rodičov a predkov, ktorý sú
uvedený v rodokmeni a hlavne to že máte naozaj maltézskeho psíka po ktorom ste tak túžili!
Maltézsky psík s rodokmeňom / Psík podobný plemenu bez rodokmeňa!

Rozdiel je prepadový ako 1800 metrová hĺbka Grand Canyonu.
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Maltézsky psík s rodokmeňom = chovateľ

Psík podobný plemenu maltézskeho psíka bez rodokmeňa = množitel

Chovateľ / Množitel
Chovateľ je človek, ktorému záleží na zdraví , šťastí a blahu svojich psíkov, chová pre radosť a
nemá z toho žiadny profit. Neustále sa snaží o zlepšenie a skvalitnenie svojho chovu.Venuje
psíkom nespočetne veľa hodín denne prebalíčkovaním, prečesávaním, kúpaním ako aj príprave
na výstavu česanie, kefovanie, fénovanie, strihanie, úprava srsti a nervozita aby vase úsilie
nevyšlo nazmar len aby vyzeral tak ako ho vy vidíte už na výstave vo finálnom stave
pripraveného na kynologické podujatie , u nás sa teda jedná o výstavy krásy psov, na
slovensku ale i v zahraničí niekedy aj po celom svete. Kupuje si kvalitných jedincov zo
zahraničia alebo cestuje za chovnými psíkmi niekedy aj tisíce kilometrov .
Chovat
eľ je registrovaný v chovateľskom klube daného plemena a má registrovanú chovateľskú
stanicu v Medzinárodnej kynologickej federácii v skratke FCI v Bruseli.
Financuje pre svoj chov kvalitné, špičkové krmivá určené špeciálne pre plemeno, kvalitnú ,
značkovú kozmetiku na úpravu srsti na výstavy i medzi výstavami ako: šampóny, balzamy,
kondicionéry, oleje, očné kvapky, rozčesávače, a kopec iných prípravkov. Ďalej rôzne kefy,
hrebene, mašličky, výstavné vodítka, výstavné prepravky, stolíky na úpravu, profesionálne fény,
špeciálne nožničky, gumičky, vitamíny atď. V neposlednom rade sú to poplatky, okrem už
spomínaných výstavných a cestovných sú tu ešte poplatky klubu: členské, krycie, za šteniatka,
za vystavenie preukazov o pôvode plemennej knihe , za vystavenie každého šampionátu a
i.ďalej poplatky u veterinára očkovania, čipovania, vystavenia očkovacích preukazov,
odčervenia. Pri všetkých výdavkoch na psíka s rodokmeňom je cena za psíka bez rodokmeňa
ešte prehnaná!!

Množitel je človek, ktorý nemusí dodržiavať vôbec nič, nikto ho nekontroluje, nikomu sa
nezodpovedá. Nepotrebuje dosiahnuť žiaden chovateľský cieľ, okrem jedného rýchlo predat a
nakryť sučku znova, pri čom nedbajú na to, že sučka je vyčerpaná od počtu pôrodov, hlavne že
je o Tovar záujem.
Veľa krát nám volajú a píšu ľudia, ktorí sa rozhodli pre relatívne
lacnú verziu (
napodobeninu originálu ) maltézskeho psíka s ich
problémami a pýtajú si od nás rady lebo množitelia prestali s nimi komunikovať hneď po
zaplatení. Otázky typu ako :
Prečo je môj psík taký veľký?
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Prečo sa môj psík nepodobá na maltézskeho psíka?

Prečo ma psík stál 200,- eur a zverolekár 5-6 X viac?

Prečo je môj psík brčkavý?

Prečo má môj psík choré kĺby?

Prečo má môj psík čudnú povahu?

My im pomôcť nemôžeme a preto sa snažím touto cestou upozorniť aby ste sa vyhli chybám,
ktoré už urobilo mnoho ľudí pred vami a predišli im do budúcnosti. Ak si ale stojíte stále za
svojim, neurazte sa ale keď vám niekto kto sa do plemena vyzná povie, že ste sa dali nachytať
a máte milého kríženca a ešte ste za neho zaplatili.
Nepodporujte množiteľov napodobenín ale staňte sa hrdým majiteľom originálu plemena
maltézsky psík !!

Prečo myslíte, že útulky praskajú vo švíkoch? To preto lebo sú ľudia ľahostajný k hodnote a
kvalite a potom si nevážia život psíka, ktorý skončí na ulici. Poznám dosť výhovoriek ako: ušiel
mi, ukradli mi ho, zabil mi ho susedov pes, prešlo mi ho auto, nemali sme na neho čas a kopec
iných. Alebo toto: kúpili sme deťom šteniatko už šieste v poradí ani toto neprežilo, chcú
ďalšieho. Cena zaručuje aj medzi iným to, že si ľudia začnú vážiť život psíka a budú sa o neho
starať. Lacný pes skončí na 65% zle, ľudia si to neuvedomujú ale štatistika nepustí. Dôležité je
vedieť aj to, že ani vy nechcete povedzme počítač od podomových alebo špekulatívnych
predajcov ale rozhodnete sa kúpiť si počítač v originál kvalitnom a registrovanom obchode.
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Zamyslite sa!! Autor: Veronika Šaranská
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