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Pohjanpystykorvan PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2015 – 31.12.2019
(ref. SKL-FKK:n Periytyvien vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA))

Koira täytyy tutkimushetkellä olla tunnistettu Suomen Kennelliiton (SKL) hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla.
Tutkimuslausunnon antaa SKL:n hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija.
Ohjelma koskee myös tuontinartun ja/tai tuontiuroksen siitoksenkäyttöoikeutta.
SKL/Jalostustieteellisentoimikunnan (SKL/JTT) päätös 15.4.2014 (4/2014):
Toimikunta hyväksyy pohjanpystykorvalle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:
•

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva
silmätarkastuslausunto.

•

Koiran on silmätutkimushetkellä oltava täyttänyt 12 kk ja silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla
36 kk vanhempi.

•

Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta tai PHTVL / PHPV – sairauden asteita 2 – 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei
rekisteröidä. Diagnoosi muu (vähämerkityksellinen) katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.
Silmätutkimustuloksen PHTVL / PHPV aste 1 tuloksen saaneelle koiralle on käytettävä PHTVL / PHPV:n
suhteen tervettä parituskumppania.

•

Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1 ja astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä
parituskumppania, jonka polvilumpioluksaatiotulos on 0.

•

Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25% seitsemästä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa
huomioidaan Kennelliiton tiedossa olevat esivanhemmat.

•

Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Se pentue, jossa raja ylittyy,
rekisteröidään kokonaisuudessaan.

•

Ohjelma on voimassa 1.1.2015 – 31.12.2019

SPJ/pohjanpystykorvan jalostustoimikunnan tekemät tarkennukset:
•

Rekisteröitävän pentueen molemmilla vanhemmilla on astutushetkellä oltava Suomen Kennelliiton hyväksymät
polvitarkastustutkimustulos ja voimassa oleva silmätarkastustutkimustulos. Tämä vaatimus koskee myös
ulkomaisen uroksen astumisesta syntyneitä pentuja. Näiden puuttuessa pentue voidaan rekisteröidä vain EJrekisteriin. SKL voi kuitenkin myöntämällään poikkeusluvalla rekisteröidä pentueen FI tai ER-rekisteriin
rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella. Puoltava lausunto harkitaan tapauskohtaisesti ja se on mahdollista
antaa ainoastaan myöhästyneen PEVISA-tarkastuksen osalta.

•

Minimi 12 kk ikävaatimus koskee sekä silmä- että polvitutkimusta.

•

Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta ja 2012 alusta lähtien on alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle
annettu polvilausunto voimassa vain kaksi vuotta. Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kuukautta. Alle
kolmivuotiaalle koiralle tehty tutkimus tarvitsee uusia kahden vuoden jälkeen vain, mikäli tutkimustulos
halutaan pitää voimassa. Koska PEVISA-ohjelmaan on kirjattu vaatimus polvilausunnosta, pitää vanhentunut
lausunto uusia ennen seuraavaa astutusta. Polvitutkimusta ei tarvitse uusia, jos koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta.
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•

Yhdelle koiralle sallitaan maksimissaan 30 jälkeläistä koko koiran elinaikana. Viimeinen sallittu pentue voidaan
kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan, vaikka sallittu jälkeläismäärä ylittyisikin. Jos uroksella tai nartulla on
jo 30 jälkeläistä, mutta koiraa halutaan erityisen painavasta syystä käyttää edelleen jalostukseen, on tuleva
pentue mahdollista rekisteröidä jo ennen astutusta haetulla ja saadulla poikkeusluvalla. Poikkeusluvan myöntää
Suomen Kennelliito rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella. Koiralta vaaditaan tällöin myös uusi
silmätarkastus ennen astutushetkeä.

•

Keinosiemennettäessä ulkomaisella spermalla, tulee uroksen polvien ja silmien terveysasteesta esittää kirjallinen
lausunto.

