
                 Magyar Törpesün 

Az MTTE Elnökségének tájékoztatása a tenyésztő / tulajdonos 

Az Egyesület Elnöksége ezúton hívja fel mind a tagok és tenyészt
MTTE felé mindenképp jelentse le. 
lehetőségét a gazdának kell mérlegelnie. 

Pusztulás esetén a teendők az Egyesület felé:
- az MTTE megkeresése írott formában
- a valószínűsíthető halálok megadása (hirtelen halál, korábban kezelt betegség / fert

következtében, potenciális idegrendszeri megbetegedés stb.)
- kezelte e orvos (ha igen ki, milyen diagnózissal) a sünt
- további megbetegedésről van e tudomása a gazdának (tenyészet esetén mindenképp megadandó 

információ) 
- felmenők, illetve leszármazottak közt van e tudomása a tenyészt

 
A halálozások jelentését azért is kérjük, hogy könnyebb legyen számon tartani mely vérvonalak 
„problémásak”, mely betegségek jelentenek komolyabb veszélyt a hazai állományra. 
 
 
Kérjük, a fent leírtakat mindenki legjobb tudása szerint tartsa be és segítse munkánka
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