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COMUNICADO
Eu Gutemberg Teixeira de Jesus (Presidente da ADBA/BRASÍLIA). Em nome das
associações credenciadas pela American Dog Breeders Association no Brasil venho
informar que:
A American Dog Breeders Association (ADBA) com mais de 100 Anos de Tradição
desde 1909. A maior e mais importante entidade do mundo quando se trata da raça
American Pit Bull Terrier e raças puras Americanas, foi a primeira e única Entidade a
registrar o American Pit Bull Terrier, e reconhecê-lo como raça pura Americana
juntamente com a UKC, as duas detém os registros mais importantes dos maiores
criadores do mundo e, portanto, as únicas que reconhecem o APBT como uma raça.
A ADBA sentindo a necessidade de expandir suas representações para outros
países, ela foi além. Hoje a ADBA está presente em quase todos os países do mundo.
No Brasil ela se contra em duas regiões. No Nordeste com sede em Mamanguape (PB)
representada pelo Clube Nordestino do Pit Bull, e no Centro Oeste com sede em Brasília
Capital, representada pelo Clube do Pit Bull de Brasília, desde 2014 esses clubes vem
fazendo seminários e eventos de Exposição e esporte regidos pelas regras mundiais da
TOPDOGADBSI em prol do American Pit Bull Terrier.
Esses dois clubes são Associações de Direito Privado sem fins lucrativos, que
trabalham frente a sociedade promovendo de forma positiva o American Pit Bull Terrier.
O criador pode contar com os especialistas e juízes desses dois clubes para orientação
e registro de seus cães e a emissão de pedigree.
O pedigree emitido pela American Dog Breeders Association (ADBA), é o mais
importante pedigree de American Pit Bull Terrier do mundo,
O pedigree ADBA é o mais importante na proteção e preservação da raça, no
pedigree ADBA é possível observar.
Quais as linhagens de sangue estão contidas no sangue do seu American Pit Bull
Terrier.
Qual a estratégia de reprodução utilizada para produzir seu American Pit Bull Terrier
Quais as características que o American Pit Bull Terrier vai transmitir para suas
proles se o criador decidir cruzá-lo.
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E quais os cães mais importantes contidos no pedigree do seu American Pit Bull
Terrier.
A análise do pedigree ADBA é composta por duas partes:
A primeira é uma análise narrativa do pedigree de sete gerações do cão. A narrativa
identifica o estilo de reprodução que o criador usava para produzir a ninhada que seu
cão se originou. Os objetivos: (limitações e pontos fortes) de cada um dos estilos de
reprodução também é explicado.
Um breve olhar no pedigree do pai e da mãe tentando identificar o estilo de
reprodução usado para produzir esses antepassados importantes também é feito para
dar mais profundidade de compreensão do pedigree do seu Pit Bull.
Informações contidas na linhagem ou a linhagem de sangue estão contidas na
narrativa, bem como informações sobre criadores individuais e cães importantes
identificados em seu pedigree de sete gerações.
Muitas vezes pesquisas adicionais são necessárias para encontrar gerações
adicionais para agregar semelhanças que o criador estava criando ou usando.
Essas informações estão no maior e mais extenso banco de dados do mundo, que
é o banco de dados da American Dog Breeders Association Inc. (ADBA), que conta tanto
com banco de dados de arquivo e o banco de dados genético.
A estatística numérica é a segunda parte da analise. As estatísticas numéricas
fornecem a influência superior dos cães das sete gerações do pedigree, essa estatística
está a lista em ordem, ela mostra a influencia do criador da primeira a sétima geração,
que se acumula e pode chegar a 100% a medida que cada geração é adicionada, esse
numero é significativo pois isso lhe dará a influencia de um criador especifico
(classificado da maior para menor influencia)
Você terá uma coluna e o numero total de vezes que aquele criador aparece no
pedigree dividido pelo numero de cães que aparecem no pedigree de sete gerações.
Isso te mostrara a porcentagem (com base em 100%) da influencia dos criadores
naquele pedigree.
A analise de um pedigree requer um pedigree de sete gerações para garantir
informações suficientes para uma analise subjetivas de um dos nossos especialistas da
ADBA.
Se você possui um cão com sete gerações você pode pedir a análise de pedigree
da ADBA.
Qual é o propósito do registro de um cão puro sangue e a importância do pedigree?
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Um pedigree é essencial para os criadores que planejam cuidadosamente o manejo
e a seleção de um stud book de qualidade, sem um pedigree não haverá nenhuma
maneira de prever que tipo de prole será produzido para o futuro. Todos os registros de
pedigree do passado tiveram que confiar na honestidade e na integridade dos criadores
que registraram seus cães em um cartório para o stud book da raça ter precisão. Isso
acontece em todas as raças, eqüinas, bovinas e caninas.
Ter um cão “REGISTRADO”, em uma organização com selo de aprovação genética,
onde o criador cumpriu regras de manutenção dos registros, (transferência de
propriedade, etc.) O pedigree pode ser considerado exato e verdadeiro.
Se uma organização registra somente por dinheiro ou baseado somente em
aparência, ou seja, um cão que se pareça com um “Pit Bull” só levando em consideração
uma avaliação visual.
Depois que o cão é “REGISTRADO’’ nessa organização ele não vai significar nada.
Nos da American Dog Breeders Association (ADBA) queremos que o registro dos seus
cães signifique algo especial. para isso garanta que seus cães tenham registro na
ADBA. Desde já agradecemos a atenção.
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