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KKÜÜÜÜLLIIKKUU  SSUUGGUUPPUUUU                                          nnrr::  
Rabbit pedigree                   Talu/Farmi/Ettevõtte nimi 

Kodulehe aadress kui on 
Nimi  
Name  
Tõug  
Breed  Värvus 

Colour  
Sünnikuupäev 
DOB  Sugu 

Sex ♀ ♂ VK nr. 
Left ear nr.  

Kasvataja  
Breeder Kasvataja nimi 
Tänav/maja/küla 
Street/house/village Kasvataja aadress Telefon 

Phone Kasvataja telefoni nr. 
Maakond, indeks  
County, zip Maakond ja postiindeks e-post 

e-mail Kasvataja e-posti aadress 
Pesakonnainfo / Litter info 
Sündinud poegi / Number of born  Võõrutatud / weaned  
Emaseid / Females  Isaseid / Males  
Värvused pesakonnas / Colours in litter   
Põlvnemine / Ancestors 
ISA 
FATHER  EMA 

MOTHER  
Tõug & Värvus / 
Breed & colour  Tõug & Värvus / 

Breed & colour  
VK nr/Left ear nr:  PK/Right ear #  VK nr/Left ear nr:  PK/Right ear #  
Näitusetulemus 
Show results  Näitusetulemus 

Show results  
Põlvnemine 
Breeding result  Põlvnemine 

Breeding result  
Kasvataja/riik 
Breeder/country  Kasvataja/riik 

Breeder/country  
 

ISAISA 
GRAND SIRE  EMAISA 

GRAND SIRE  
Tõug & Värvus / 
Breed & colour  Tõug & Värvus / 

Breed & colour  
VK nr/Left ear nr:  PK/Right ear #  VK nr/ Left ear nr:  PK/Right ear #  
Näitusetulemus 
Show results  Põlvnemine 

Breeding result  Näitusetulemus 
Show results  Põlvnemine 

Breeding result  
Kasvataja/riik 
Breeder/country  Kasvataja/riik 

Breeder/country  
 

ISAEMA 
GRAND DAM  EMAEMA 

GRAND  DAM  
Tõug & Värvus / 
Breed & colour  Tõug & Värvus / 

Breed & colour  
VK nr/ Left ear nr:  PK/Right ear #  VK nr/ Left ear nr:  PK/Right ear #  
Näitusetulemus 
Show results  Põlvnemine 

Breeding result  Näitusetulemus 
Show results  Põlvnemine 

Breeding result  
Kasvataja/riik 
Breeder/country  Kasvataja/riik 

Breeder/country  
Kõrgeim näitusetulemus/Registred show result 
Põlvnemine: 
Breeding results:  Näituse punktid: 

Sweeptakes: 
 

EKAÜ www.efba.ee  liige: 
Member of EFBA www.efba.ee:   Olen/Yes Ei/No Kohtunik: 

Judge: 
 

Hindamise kp: 
Judging time:  Hindamise koht: 

Judging place: 
 

 
PK number:    Right ear nr: 
 

 

Farmi nr 

 

Müügikuupäev/ kellele ja aadress  Selling date /name and address 
 
Kuupäev/Date: 

 
_______.____________.2010 

Müüdud kellele: 
Sold to: 

 
 

Allakirjutanud ja kinnitan andmete õigsust / Signed and sertify that pedigree is correct. 

Kuupäev / Date:    _______.__________.___________ Kasvataja nimi & allkiri / 
Breeders name  & signature   __________  _____________________ 
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Edasimüüdud kellele / Sold afterwards to 
Kuupäev/ Date Nimi ja aadress / Name and address 
  
  
  
  
  
 
 
Teised näitusetulemused / Other show results and sweeptakes 
Kuupäev / Date Punktid / Points &/or sweeptakes Kohtunik / Judge 
   
   
   
   
   
 
Vaktsineerimised müksomatoosile 2 x aastas / Vaccinations against Myxomatosis 2 x a year 
Kuupäev/ Date Vaktsiin / Name of the Vaccine Partii & kehtivus / serial & validation 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Vaktsineerimised VHD-le 1 x aastas/ Vaccinations against  VHD/RHD 1 x a year 
Kuupäev/ Date Vaktsiin / Name of the Vaccine Partii & kehtivus / serial & validation 
   
   
   
   
   
   
   
 
Muud vaktsineerimised / Other vaccinations 
Kuupäev/ Date Vaktsiin / Name of the Vaccine Partii & kehtivus / serial & validation 
   
   
   
   
   
   
Märkused / Notes 
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