SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY - FINSKA TAXKLUBBEN RY

JALOSTUSPAKETTI

Tämä infopaketti sisältää seuraavaa:
• Neuvoja aloittelevalle kasvattajalle
• Jalostusneuvonnan perusohje
• Jalostustiedustelulomake
• Hyväksymis- ja poikkeuslupapyyntölomakkeet
• Astutusilmoitus pentuvälitykseen
• Ilmoitus pentuvälitykseen
• Liite kauppasopimukseen perinnöllisistä vioista ja sairauksista
• Pentueseurantalomake
Kaikkia lomakkeita voit vapaasti kopioida käyttöösi.

Liitä tiedusteluusi/hakemukseesi kopiot silmä- ja polvitutkimustuloksista, jos tulos on tuore
(alle 1 kk). Kaikki jalostustoimikuntaa koskeva posti lähetetään jalostustoimikunnan
sihteerille.

SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO - FINSKA TAXKLUBBEN RY

NEUVOJA ALOITTELEVALLE KASVATTAJALLE
Tervetuloa mäyräkoirien kasvattajien joukkoon. Koirien jalostus ja kasvatus on hyvin kiehtovaa sekä
antoisaa, mutta samalla erittäin vaikeaa. SML:n jalostustoimikunta antaa neuvoja ja ohjausta jalostusta
koskevissa asioissa, mutta sinä itse vastaat kasvatustyösi tuloksista. On eräitä asioita, jotka sinun täytyy
ottaa huomioon päästäksesi mahdollisimman hyvään lopputulokseen.
Sinulla tulee olla hyvästä ja terveestä suvusta polveutuva narttu, joka on rakenteeltaan ja luonteeltaan
terve. Nartun tulee olla sopivan ikäinen eli 1,5 - 5 -vuotias ja sillä tulee olla riittävä näyttelypalkinto ja
mielellään koepalkinto rodunomaisesta kokeesta.
Uroksen tulee olla rakenteeltaan ja luonteeltaan terve. Sillä tulee olla riittävä näyttelypalkinto ja palkinto
rodunomaisesta kokeesta. Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilla riittää pelkkä näyttelytulos.
Sinun täytyy huolehtia siitä, että sekä uros että narttu täyttävät rotua koskevat PEVISA-määräykset,
muuten pentuja ei rekisteröidä. Normaalikokoisilla mäyräkoirilla on oltava silmätarkastuslausunto, joka ei
saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi. Kaniini- ja kääpiömäyräkoirilla on oltava lisäksi
polvitarkastuslausunto.
Jalostukseen käytettävät koirat eivät saa olla liian läheistä sukua keskenään. Liian korkea sukusiitosaste
aiheuttaa geenipohjan kaventumista. Jalostusmielessä turvallisuusrajana pidetään serkusparitusta, joka
johtaa 6,25 % homotsygotiaan.
Kasvattajan vastuu ei lopu siihen, että pennut on myyty, vaan sinulla on oltava aikaa ja tietoa ohjata
kasvattiesi omistajia. Seuraa kasvattejasi mahdollisimman pitkään, jotta voit kartoittaa mahdollisia
virheitä ja sairauksia. Useat sairaudet tulevat esille vasta 3-5 -vuotiaissa koirissa. Et voi tulla hyväksi
kasvattajaksi, ellet pysty näkemään ja tunnustamaan omien koiriesi virheitä. Jokaiselle kasvattajalle tulee
varmasti ennemmin tai myöhemmin vastaan virheitä ja sairauksia. Ota lisäksi huomioon, että
kuluttajansuojalaki koskee myös koirakauppaa.
Jos pyrit kasvattamaan rotumääritelmän mukaisia koiria, ei ole olemassa erikseen näyttelykoiria,
käyttökoiria ja kotikoiria. Hyvässä rodunomaisessa koirassa ovat kaikki nämä ominaisuudet.
Hanki mahdollisimman paljon tietoa kasvattamastasi rodusta ja koiranjalostuksesta. Rotujärjestöllä on
tarjolla runsaasti hyvää materiaalia, jota lukemalla pääset jo varsin pitkälle. Koiranjalostus ei perustu
luuloihin ja huhuihin, vaan siinä tarvitaan runsaasti tietoa ja paljon hyvää onnea.
Erittäin hyvän tietopaketin saat hankkimalla käyttöösi SML:n julkaiseman infokansion Apua, minulla on
mäyräkoira! Infokansion voit tilata tarvikemyynnistä. Kansio sisältää yli 300 sivua tietoa mm.
mäyräkoiran kasvatuksesta, jalostuksesta, sairauksista sekä koe- ja näyttelytoiminnasta. Kansion hinta on
18,40 € + postikulut.

SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO - FINSKA TAXKLUBBEN RY.

JALOSTUSNEUVONNAN PERUSOHJE
• Jalostukseen suositeltavilta koirilta - sekä uroksilta että nartuilta - vaaditaan näyttelypalkinto
(vähintään NUO H/2, AVO H/2 tai KÄY H/2) tai jalostustarkastuksesta tulos ”hyväksytään” tai
”hyväksytään varauksin”. Harkinnan mukaan voidaan suositella myös uroksia, joilla on erittäin hyvä
junioriluokan tulos.
• Normaalikokoisilta uroksilta vaaditaan myös koepalkinto. Nuoria uroksia voidaan kuitenkin suositella
kerran jalostukseen ilman koepalkintoa.
• Ensikertalaisen nartun tulee olla iältään sopiva eli yli 1,5 eikä mielellään yli 5 vuotta. Uroksen
alaikäraja on 15 kk. Yläikäraja on tapauskohtaisesti sekä uroksilla että nartuilla harkittava.
• Nartulla saa teettää pentuja korkeintaan kerran vuodessa siten, että sillä on enintään 4-5 pentuetta
elinaikanaan.
• Kaikkien suositeltavien koirien tulee olla virallisesti silmätarkastettuja ja terveiksi todettuja. Nartun
silmätarkastuksen on oltava voimassa suositushetkellä. Urosta voidaan suositella jalostukseen
ehdollisesti, kun se on yhden kerran tutkittu ja terveeksi todettu. Tällöin suositus on voimassa vain,
mikäli uros tutkitaan uudelleen ennen astutusta ja todetaan terveeksi. Silmätarkastuksen
voimassaoloaika on 24 kuukautta.
• Pienoismäyräkoirilta vaaditaan lisäksi tarkistetut ja terveet polvet. Jos toisella on 1:n polvet, on toisella
osapuolella oltava 0:n polvet.
• Jalostustoimikunta ei suosittele jalostukseen uroksia, joilla on PRA, HC tai perinnöllinen keratitis tai
jotka ovat PRA-kantajia, eikä anna suosituksia vastaavanlaisille nartuille.
• Jalostukseen suositeltavien urosten ja narttujen tulee olla terveitä. Etenkin mäyräkoirahalvaukseen ja
epilepsiaan tulee kiinnittää huomiota.
• Urosta tai narttua ei voida suositella jalostukseen, jos koiralla on todettu vakava-asteinen selän
välilevyjen kalkkeutuminen.
• Jalostuksessa pyritään välttämään ns. matador-jalostusta ja siksi olisi suotavaa, että yhden uroksen
jälkeläismäärä ei nousisi yli 5 % raja-arvon, joka muodostuu neljän viimeisen vuoden
rekisteröintimääristä. Sama rajoitus koskee myös iso-isäosuuksia.
• Yhdistelmiä tehtäessä on varottava lisäämästä sukulaissuhteita liiaksi, jolloin on vaarana
jalostuspohjan liiallinen kapeneminen. Serkusten yhdistelmä johtaa 6,25 %:n homotsygotiaan, jota
myös pidetään jalostusmielessä turvallisuusrajana. Tätä suurempi sukusiitosaste saattaa johtaa
erilaisten vikojen lisääntymiseen.
• Väreistä laikullisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kahta laikullista koiraa ei saa yhdistää
keskenään merlegeenin letaalisuuteen liittyvien riskien vuoksi.

Suomen Mäyräkoiraliitto –
Finska Taxklubben ry.

Saapunut:

/

20

Jalostustiedustelu

Rotu

Rotu:

Arv. astutusajankohta:

Nartun
tiedot

Nimi:

Rek.nro:

Väri:

Silmät tutk.___ /___ 20__ Tulos:_________

Jalostustarkastustulos:

Polvet tutk.___ /___ 20__ Vas. ___ Oik. ___

Näyttelytulokset:

Arvosteluita liitteenä (kpl):

Synt.:

Koetulokset:
Rastita oikea vaihtoehto
Luonne:

rauhallinen

Karvanlaatu:
Koko:

pieni

niukka
kookas

vilkas
runsas

pidättyväinen
suora

keskikokoinen

levoton

kihara

arka

pehmeä

Paino:

vihainen

pelkopurija

kova

kg Rinnanympärys:

cm

Purenta:

Hammaspuutokset:

Aiemmat
pentueet

Onko nartulla ollut pentuja aiemmin?

pentuetta. Pentueiden isät, pentueen hyvät ja huonot puolet:

Toiveet

Nartun pahimmat rakennevirheet:

Mitä ominaisuuksia haluat parantaa ulkomuodossa?

Käyttöpuolella?

Mitä urosta itse olit mahdollisesti ajatellut?

Muita huomioitavia seikkoja:

Kasvattajan Nimi:
tiedot
Osoite

Kennelnimi:
Puhelin:
email/fax:

Liitteet

Nartun näyttelyarvostelu(t)/jalostustarkastustulos sekä kopio silmätarkastuslausunnosta, jos lausunto on
tuore (alle 3kk vanha). Lähetä tiedustelusi liitteineen postitse SML:n jalostustoimikunnan sihteerille.

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

10/2001

Allekirjoitus

Suomen Mäyräkoiraliitto –
Finska Taxklubben ry.

Saapunut:

/

20

Hyväksymispyyntö jalostustoimikunnalle
Pyydän suositusta seuraavalle yhdistelmälle:
Rotu

Rotu

Uroksen
tiedot

Nimi:

Silmät tutk.___ /___ 20__ Tulos:_________

Rek.nro

Polvet tutk.___ /___ 20__ Vas. ___ Oik. ___

Näyttely/jalostustark. tulokset:
Koetulokset:
Nartun
tiedot

Nimi:

Silmät tutk.___ /___ 20__ Tulos:_________

Rek.nro

Polvet tutk.___ /___ 20__ Vas. ___ Oik. ___

Näyttely/jalostustark. tulokset:
Koetulokset:
Muuta
huomioitavaa

Kasvattajan Nimi:
tiedot
Puhelin:
Osoite:
Liitteet

kopio molempien silmä- ja polvitarkastuslausunnoista, jos lausunto on tuore (alle 3kk vanha).
LÄHETÄ hyväksymispyyntö liitteineen SML:n jalostustoimikunnan sihteerille postitse.

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

10/2001

Allekirjoitus

Suomen Mäyräkoiraliitto –
Finska Taxklubben ry.

Saapunut:

/

20

Poikkeuslupahakemus jalostustoimikunnalle
Pyydän poikkeuslupaa rekisteröidä pentue seuraavasta yhdistelmästä:
Rotu

Rotu

Uroksen
tiedot

Nimi:

Silmät tutk.___ /___ 20__ Tulos:_________

Rek.nro

Polvet tutk.___ /___ 20__ Vas. ___ Oik. ___

Näyttely/jalostustark. tulokset:
Koetulokset:
Nartun
tiedot

Nimi:

Silmät tutk.___ /___ 20__ Tulos:_________

Rek.nro

Polvet tutk.___ /___ 20__ Vas. ___ Oik. ___

Näyttely/jalostustark. tulokset:
Koetulokset:
(liian tiheä pennutus / ulkomaalainen uros, jolta puuttuu PEVISA-tutkimukset / pentueen toiselta tai molemmilta
Peruste
poikkeuslupa vanhemmilta puuttui astutus-hetkellä voimassaoleva silmä-tai polvitutkimuslausunno):
rekisteröinnille
Kasvattajan Nimi:
tiedot
Puhelin:
Osoite:
Liitteet

tarvittavat kopiot silmä- tai polvitarkastuslausunnoista muut tarvittavat liitteet (lisätietoja jalostustoimikunnan
sihteeriltä). LÄHETÄ hyväksymispyyntö liitteineen SML:n jalostustoimikunnan sihteerille postitse.

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

11/2001

Allekirjoitus

Suomen Mäyräkoiraliitto –
Finska Taxklubben ry.

Saapunut:

/

20

Astutusilmoitus pentuvälitykseen
Rotu
Rotu
Isän
tiedot

Emän
tiedot

Tittelit:

Silmät tutk.___ /___ 20__ Terve:_________

Nimi

Polvet tutk.___ /___ 20__ Vas. ___ Oik. ___

Korkein näyttelypalk.

Korkein koepalk.

Pentujen isä on saanut näyttelypalkinnon yli 15 kk vanhana:

Kyllä:

Tittelit:

Silmät tutk.___ /___ 20__Terve:_________

Nimi

Polvet tutk.___ /___ 20__ Vas. ___ Oik. ___

Korkein näyttelypalk.

Korkein koepalk.

Pentujen emä on saanut näyttelypalkinnon yli 15 kk vanhana:

Kyllä:

ei:

ei:

Pentue on jalostustoimikunnan suosittelemasta/hyväksymästä yhdistelmästä: Kyllä:
ei:
Pentuetta, joka on syntynyt sellaisesta yhdistelmästä, jonka jalostustoimikunta on hylännyt, ei välitetä
pentuvälityksen kautta.
Astutus
ajankohta

Astutusaika (pakollinen tieto)

____ /____ 20__

Arvioitu syntymäaika

____ /____ 20__

Lisätietoja

Mahdollisia lisätietoja (sijoitetaanko pentuja mahdollisesti tms.):

Kasvattajan Nimi:
tiedot
Puhelin:
Paikkakunta:
Maksu

Kennelnimi:
email:
Kotisivut:

Maksu on 12 euroa Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n tilille 800012-57215. Ilmoitus on pentuvälituksessä voimassa
siihen asti, kunnes pennut ovat syntyneet (arvioitu syntymäaika) tai/ja kasvattaja on ilmoittanut syntyneen
pentueen pentuvälitykseen. Ilmoitusta ei oteta välitykseen, ellei maksukuittia tai sen jäljennöstä ole liitetty
oheen.

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

04/2003

Allekirjoitus Vakuutan yllä antamani tiedot oikeiksi.

Suomen Mäyräkoiraliitto SML –
Finska Taxklubben FTK ry.

Saapunut:

/

20

Pentueilmoitus pentuvälitykseen
Pentujen synt.aika ____ /____ 20__

Rotu

luov.aika ____ /____ 20__

Rotu
Isän
tiedot

Tittelit:

Silmät tutk.___ /___ 20__ Terve:_________

Nimi

Polvet tutk.___ /___ 20__ Vas. ___ Oik. ___

Korkein näyttelypalk.

Emän
tiedot

Korkein koepalk.

Selkäkuvaustulos: K

Pentujen isä on saanut näyttelypalkinnon yli 15 kk vanhana:

Kyllä:

Tittelit:

Silmät tutk.___ /___ 20__Terve:_________

Nimi

Polvet tutk.___ /___ 20__ Vas. ___ Oik. ___

Korkein näyttelypalk.

Korkein koepalk.

Pentujen emä on saanut näyttelypalkinnon yli 15 kk vanhana:

ei:

Selkäkuvaustulos: K
Kyllä:

ei:

Pentue on jalostustoimikunnan suosittelemasta/hyväksymästä yhdistelmästä: Kyllä:
ei:
Pentuetta, joka on syntynyt sellaisesta yhdistelmästä, jonka jalostustoimikunta on hylännyt, ei välitetä
pentuvälityksen kautta.
uros/narttu

Pennut

väri

myydään/sijoitetaan

syy, jos myydään 1/2 hintaan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Muuta huomioitavaa
Kasvattajan Nimi:
tiedot
Puhelin:
Paikkakunta:
Maksu

Kennelnimi:
email:
Kotisivut:

Maksu on 12 euroa ensimmäiseltä kuukaudelta, joka maksetaan Mäyräkoiraliiton postisiirtotilille:
800012-57215. Ellei pentuja tänä aikana ole saatu myydyksi, on välitysmaksu jatkokuukausilta 8 Û/kk.
Pentuja ei välitetä, ellei maksukuittia tai sen jäljennöstä ole liitetty oheen.

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

01/2005

Allekirjoitus Vakuutan yllä antamani tiedot oikeiksi.
Ilmoitan myös välittömästi pentuvälitykseen, kun pennut ovat tulleet myydyiksi sekä mahdollisesti väliaikatilanteita.

Suomen Mäyräkoiraliitto –
Finska Taxklubben ry.

Liite sopimukseen koiran kaupasta
Koira

Rotu:

Nimi:

Rek.nro:

/

Kuten kaikilla koiraroduilla myös mäyräkoirilla esiintyy joukko periytyviä vikoja ja sairauksia. Suurimmaksi osaksi
periytyminen tapahtuu RESESSIIVISESTI eli PIILEVÄSTI. Nimitys jo paljastaa, ettei tällaisen taipumuksen
kantajayksilöä voida tunnistaa sen ulkoasun perusteella. Vastuuntuntoinen kasvattaja käyttää siitoseläiminä
vain terveiksi todettuja yksilöitä. Siitä huolimatta saattaa tapahtua, että kaksi tervettä siitoskoiraa, jotka kantavat
piilevänä samaa sairaustaipumusta, paritetaan keskenään ja tulokseksi saadaan sairas tai sairastuva yksilö.
Usein nämä piilevästi periytyvät sairaudet puhkeavat vasta, kun koira on jo ohittanut pentu- ja nuorusiän. Näin
ollen kasvattaja ei voi olla vastuussa myöhemmällä iällä todetuista sairauksista, olivatpa ne sitten perinnöllistä
laatua tai eivät. Ostajan tulee ottaa huomioon, että hän pennun hankkiessaan ostaa sen siinä kunnossa kuin
se luovutshetkellä on. Pennun terveydentila käy selville oheistetusta eläinlääkärin lausunnosta, josta jäljennös
jää kasvattajan haltuun.

Mäyräkoirilla todettuja perinnöllisiä vikoja ja sairauksi ovat mm.:
Korvattavat viat ja sairaudet:
• MUTKAHÄNTÄISYYS – nikamavika hännässä on yleensä todettavissa jo luovutusiässä (myydään
halvemmalla tai palautetaan osa kauppahinnasta)
• KIVESVIKAISUUS – toisen tai molempien kivesten puuttuminen todetaan viimeistään 1-vuotiaana
(palautetaan osa kauppahinnasta)
• PURENTAVIRHEET – ylä- tai alapurenta tai alakulmahampaiden vakava asentovirhe (purevat suoraan
kitalakeen), todetaan vasta, kun pysyvät hampaat ovat täysin kehittyneet (palautetaan osa kauppahinnasta)
• NAPATYRÄ – on useimmiten todettavissa jo luovutushetkellä (maksetaan mahdollinen leikkaus)
Ei yleensä korvattavia vikoja ja sairauksia:
• POLVILUKSAATIO – polvilumpion krooninen sijoiltaan meno todetaan nuoruusiässä
• MÄYRÄKOIRAHALVAUS – ilmenee vasta täysi-ikäisenä
• EPILEPSIA – puhkeaa usein vasta 4-5 vuoden iässä
• ERILAISET IHOSAIRAUDET – puhkeavat joskus pentuiässä, useimmiten kuitenkin vanhempana
• ERILAISET SILMÄSAIRAUDET – kuten esim.
- SARVEISKALVON KROONINEN TULEHDUS (KERATITIS) – puhkeaa täysi-ikäisenä
- ETENEVÄ VERKKOKALVON SURKASTUMA (PRA) – puhkeaa täysi-ikäisenä
- HARMAAKAIHI (KATARAKTA) - puhkeaa nuoruus- tai täysi-ikäisenä
Koiran normaaliin elämään perheenjäsenenä useimmat näistä virheistä eivät juurikaan vaikuta. Sen sijaan ne
voivat rajoittaa koiran käyttöä näyttelyissä ja kokeissa sekä jalostuksessa. Napatyrä ja lieväasteinen polviluksaatio
eivät vaikuta edes näihin perinnöllisyydestään huolimatta.
Tarvittaessa lisätietoja pennun sukutaulussa esiintyvistä koirista kauppasopimukseen!

Allekirjoitukset:

11/2001

Allekirjoitus Paikka ja aika:

Suomen Mäyräkoiraliitto –
Finska Taxklubben ry.

Saapunut:

/

20

Pentueseurantalomake

Rotu

Rotu:

Emän
tiedot

Nimi:
Näyttely- ja koetulokset:

Rek.nro:

Väri:

Isän
tiedot

Nimi:
Näyttely- ja koetulokset:

Rek.nro:

Väri:

Astutus ja
syntymä

Astutus pvm/t:
Pentuja syntyi (kpl)uroksia
Pentuja a) syntyi kuolleena

Pentuje syntymäpvm.
narttuja
Syyt kohtiin a-d:

b) kuoli myöhemmin
c) lopetettiin
d) ei rek. / rekisteröitiin. ej-rekisteriin
Synnytys

Synnytys normaali / keisarinleikkaus (ympyröi). Nartulla on ollut
Nartun äidinominaisuudet:

Pennut

Nimi

synt. klo

synt. paino

väri

pennut aiemmin.

karvapeite

puutteet/virheet *)

*) purentavika, suuremmat hammaspuutokset, värivirhe, hännän nikamavika, kivesvika jne…
Kasvattajan käsitys pentueesta: (huomioidaan, mitä kussakin iässä voidaan todeta – elinvoima, luonne, tyyppi,
kivekset, hampaisto, rakenne, koko, karvapeite…)
a)vastasyntyneenä:
b)luovutusikäisenä:
c)keskenkasvuisena:
d)aikuisena (esim. näyttely-, jal.tark.- ja koetulosten perusteella):

Kasvattajan Nimi:
tiedot
Osoite

Kennelnimi:
Puhelin:
email/fax:

tapahtuvaa informaatiota pentujen kehityksestä) tai myöhemmässä vaiheessa. Lisätietoja voit antaa lomakkeen kääntöpuolelle!

/

20

Allekirjoitus:

Kiitos!

11/2001

Allekirjoitus LOMAKE PALAUTETAAN: jalostustoimikunnan sihteerille – joko pentujen ollessa luovutusikäisiä (jolloin toivotaan myöhemmin

