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Pinscher - Schnauzer Klub (PSK) 1895 e.V - Införandebestämmelser
Avelsprogram för riesenschnauzer svart & silver.
Rasutveckling för en startperiod om 3 år.
OBS - För Tyskland gällande avelsregler för svart & silver - OBS
Översättning av den tyska originaltexten (Brith Andersson), originaltext i bilaga
§1

Avelsåtgärder
1. För att få avelsgodkännande krävs att riesenschnauzer svart & silver uppfyller samma
hälsokrav som för riesenschnauzer svart samt peppar & salt.
2. Fenotyp - och beteendeutvärdering utförs på samma sätt som för färgerna svart samt
peppar & salt. De för avel nödvändiga utställningsresultaten ska vara erhållna genom
anmälan i färgen svart & silver.

För en hälsosam uppbyggnad av genpolen gäller dessutom följande tillägg :
3. Samtliga hundar måste testas för A - och K -Lokus innan de används i avel.

Följande hundar kan paras utan kompletterande ansökan om godkännande hos styrelsen
(PSK):
- Alla riesenschnauzer som i sin fenotyp är svart & silver och som uppfyller kraven i
punkterna 1.-3., och de som i sin genotyp visar: på K -Lokus ky/ky och på A -Lokus vid
at/at.


Homozygot avel:
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Efter ansökan och godkännande av styrelsen (PSK) kan följande fenotyper + genotyper
paras om båda avelsdjuren uppfyller alla ovan angivna krav, punkterna 1. - 3.:


Färgblandad avel, alternativ 1 :
Svart & silver
ky/ky at/at

x
x

svart
KB/ky

at/at

Alla valpar ur en sådan parning måste testas avseende A - och K- Lokus.

(Alternativ 2, se nästa sida /ba)
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Färgblandad avel , alternativ 2 :
Svart & silver
ky/ky at/at

x
x

peppar & salt
ky/ky
aw/at

Alla valpar ur en sådan parning måste testas avseende A - och K- Lokus.
--------------------------------------En riesenshnauzer svart & silver som inte är godkänd för avel på grund av brister i fenotyp,
men vars härstamning ändå kan vara värdefull för utveckling av färgvarianten, kan efter
ansökan och verifiering av överdomaransvarige (ZRO, Zuchtrichterobfrau/-mann) samt av en
av denne namngiven domare (ZR, Zuchtrichter), användas i avel inom avelsprogrammet.
Respektive part måste samordna detta med huvudavelsansvarige (HZB,
Hauptzuchtbeauftragte) samt överdomaransvarige (ZRO).
Efter ansökan och godkännande kan riesenschnauzer svart respektive peppar & salt, som är
avkomma ur de tillåtna färgparningarna, efter test avseende A - och K -lokus användas för
avel med en individ som är homozygot färgmässigt.

§2

Ändring av stamtavla:

För hundar som har ky/ky på K -Locus och at/at på A -Locus och vars stamtavla anger
avelsförbud på grund av tidigare varande färgfel, kan efter ansökan få stamtavlan ändrad till
riesenschnauzer svart & silver.

