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Psarna Praetorium Latobicorum's

REDKE PASME PRINAŠALCEV

Psarna nosi prvo ime mesta Trebnje, ki je
najbližje večje mesto psarni, katere lastniki
smo mama Justina, hči Barbara in sin Tomaž
Horvat. Pse imamo že mnogo let in smo
vseskozi z njimi aktivni v različnih kinoloških
aktivnostih. Zaradi lastne potrebe po
ustrezno vzrejenih, socializiranih, vzgajanih in
šolanih psih, smo pričeli z vzrejo redkih
prinašalskih pasem, katere so nam pisane na
kožo. Ker vzrejamo predvsem zase, imamo
legla redko, večinoma eno leglo na samičko z
vzrejnim dovoljenjem. Če vas zanima več o
naših pasmah ali pa želite rezervirati našega
mladička in veste, da je vaš način življenja
dovolj aktiven, nas kontaktirajte.

V FCI je v 2016 priznanih 6 pasem prinašalcev,
katere so vse prisotne tudi v Sloveniji.
Razvrščene po številčnosti:

Kje smo:
Dolenje selce 17
8211 Dobrnič
Dolenjska
Slovenija
Kontakt:
+386 40 263 549
+386 5 99 79 143
info.praetorium.latobicorums@gmail.com
http://www.praetorium-latobicorums.com
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labrador (razstavna in delovna linija),
zlati prinašalec (razstavna in delovna
linija),
gladkodlaki prinašalec,
novoškotski prinašalec (NSDTR),
kodrasti prinašalec (CCR) in
chesapeake bay prinašalec (CBR).

Vse tri redke pasme so z razliko od labradorja,
zlatega prinašalca in gladkodlakega prinašalca
lahko do tujcev manj naklonjene oz. vedo,
kdo je njihov človek-vodnik in njihova
družina. Načeloma so manj podkupljivi kot
popularnejše pasme prinašalcev oz. ne bodo
šli kar z vsakim.
Nobena od redkih pasem ni primerna za
neaktivne družine, posameznike, prav tako
tudi ne za neizkušene vodnike z izjemo
novoškotskega prinašalca.
Poleg fizične zaposlitve potrebujejo še obilo
mentalne zaposlitve, ki pa mora biti
nemonotona in brez prisile, če želimo sebi in
psu najbolje.

Chesapeake bay prinašalec

Novoškotski prinašalec

Kodrasti prinašalec

Chesapeake Bay Retriever oz. ljubkovalno
cheassie je najmočnejša in najhitrejša
pasma prinašalcev, ter edina ameriška
(ZDA) pasma. Chesapeake-i odrastejo
pozno, tj. po 3. letu starosti.

Nova Scotia Duck Tolling Retriever oz.
ljubkovalno toller je najmanjša, najbolj
spretna,
najbolj
energična
pasma
prinašalcev, edina ustvarjena za vabljenje
vodne perjadi v svojo bližino, ter edina
kanadska pasma. Tollerčki mentalno
odrastejo prej kot druge pasme
prinašalcev, tj. že po 2.5 letu starosti.

Curly Coated Retriever oz. po domače
curly, po slovensko kodravček, je
najstarejša, največja, najbolj umirjena,
najbolj natančna pasma pri delu z nosom,
ter ena izmed štirih britanskih pasem
prinašalcev. Kljub temu, da kot pasma
obstajajo že zelo dolgo, se niso nič
spremenili. Odrastejo šele po 3. letu
starosti.

Chesapeake-i so veliki, močni, mišičasti,
hitri in izredno vodoljubni psi, ki so nori
na prinašanje česarkoli. So izredno
inteligentni, učljivi z odličnim spominom.
V katerokoli legalno kinološko vodo se
bosta podala z vodnikom, bo chesapeak
vedno dal vse od sebe. Ni važno ali je to
športna ali miselno-športna aktivnost.
Manj primerni so za terapevtske pse in pse
pomočnike slabovidnim ter gibalno
oviranim zaradi svoje aktivnosti in močno
izraženih nagonov.
Zaradi velikosti, eksplozivnosti in hitrosti,
so manj primerni za družine z majhnimi
otroci, saj bi jih lahko podrli. Enako velja
za sobivanje z mačkami in drugimi
manjšimi živalmi.
Pri izbiri mladička je potrebno paziti, da
njegovi starši ne kažejo agresije do ljudi
in drugih psov. Nič pa ni narobe, če so do
tujcev zadržani.

Primerni so za vse hitre kinološke
discipline kot tudi za discipline, kjer je
poudarek na poslušnosti. S šolanjem s
pozitivno motivacijo lahko s temi psi
dosegamo zavidljive uspehe. Blestijo
lahko tako kot psi reševalci in hkrati kot
psi terapevti, saj imajo ti psi on-off gumb,
tj. zunaj so aktivni, v hiši počivajo.
Premajhni so za pse pomočnike
slabovidnim in gibalno oviranim, lahko se
pa uporabljajo kot psi za detekcijo
različnih vonjev, npr. alergenov v hrani,
pršic itd.
Pri izbiri mladička je dobro paziti, da sta
starša iz tihih linij, sploh če živimo v
strnjenih naseljih.
To je edina pasma prinašalcev, ki
genetsko nima nič skupnega s preostalimi.

Primerni so za za kinološke športe, kjer je
potrebna natančnost. Odlični so lahko v
vseh aktivnostih z nosom. Uporabljajo se
kot psi pomočniki slabovidnim in gibalno
oviranim. Lahko so odlični psi terapevti,
ki se ne uporabljajo le za ljudi, temveč
tudi za rehabilitacijo plašnih ter agresivnih
psov do psov.
Pri izbiri mladička je potrebno paziti, da
starši vseeno niso preveliki, saj ekstremi
ne prinesejo zdravja in dolge življenske
dobe. Še bolj pomembno pa je, da
poiščete leglo, kjer bodo mladički EIC
(preobremenitveni kolaps) čisti ali
kvečjem nosilci, torej zdravi.
Z nemškimi oz. francoskimi kodri (pudlji)
nimajo genetsko popolnoma ničesar
skupnega.

