
 

SUOMENPYSTYKORVA RODUN PARITUSLOMAKE 

TIETOA VANHEMMISTA: UROS NARTTU 
Koiran nimi ja rekisterinumero   

Jälkeläisten lukumäärä   

Edellinen pentue syntyi   

Paras käyttökoetulos   

Paras näyttelyn laatuarvostelun tulos   

Säkäkorkeus   

Arvio luonteesta   

Onko hammaspuutoksia?   

   

TIETOA TERVEYDESTÄ   
Silmätarkastus pvm.   

Polvitarkastus pvm.   

Epi-luku   

Sukusiitosaste/ 7 sukupolvea   

Muuta tietoa terveydestä   

 
Kasvattajan ilmoittamat yhdistelmän tavoitteet: 

 

 

 

 
JALOSTUSNEUVONNAN ARVIO YHDISTELMÄSTÄ 

 
ARVIO RISKEISTÄ: Suosituksen mukainen Suositusta korkeampi 

Perinnöllinen harmaakaihi (HC)   

PHPV / PHTVL   

Polvilumpion sijoiltaan meno   

Epilepsia   

Muu, mikä   

ARVIO MONIMUOTOISUUDESTA: Suosituksen mukainen Suosituksista poikkeava 

Riittävä määrä eri yksilöitä   

Riittävän alhainen sukusiitosaste   

Yhteisiä esivanhempia / 7-sukupolvea   

Jälkeläismäärä tai uusintayhdistelmä   

 
Jalostusneuvonnan kommentit yhdistelmästä: 

 

 

 

 

 
 


	Koiran nimi ja rekisterinumero1: Furukollen's Jesper-Jeppe FI20548/11
	Jälkeläisten lukumäärä1: 5 kpl
	Edellinen pentue syntyi1: 29.7.2015
	Paras käyttökoetulos1: AVO0
	Paras näyttelyn laatuarvostelun tulos1: ERI ,SA
	Säkäkorkeus1: 47cm
	Arvio luonteesta1: Ystävällinen, avoin ja rauhallinen. Erinomainen.
	Onko hammaspuutoksia1: Ei puutoksia
	Koiran nimi ja rekisterinumero2: Rosinka FI17208/10
	Jälkeläisten lukumäärä2: 13 kpl
	Edellinen pentue syntyi2: 23.2.2016
	Paras käyttökoetulos2: VOI1
	Paras näyttelyn laatuarvostelun tulos2: ERI
	Säkäkorkeus2: 44 cm
	Arvio luonteesta2: Ystävällinen, avoin, itsevarma, rauhallinen.
	Onko hammaspuutoksia2: Ei puutoksia
	Silmätarkastus pvm1: 27.3.2014, ok
	Silmätarkastus pvm2: 9.10.2014, ok
	Polvitarkastus pvm1: 27.3.2014, ok
	Polvitarkastus pvm2: 12.11.2012, ok
	Epiluku1: 
	Epiluku2: 
	Sukusiitosaste 7 sukupolvea1: 0% / 3 sukupolvea (tuontikoira)
	Sukusiitosaste 7 sukupolvea2: 0% / 3 sukupolvea (tuontikoira)
	Muuta tietoa terveydestä2: Terve
	Kasvattajan ilmoittamat yhdistelmän tavoitteet 1: Laajentaa rodun geenipohjaa (isän suku ruotsalainen, emä venäläinen). Plussat: Isällä jal.neuvonnan mukaan hyvä ja vaalimisen arvoinen suku. Jepellä on toistaiseksi vain yksi pentue. Molemmilla 
	Kasvattajan ilmoittamat yhdistelmän tavoitteet 2: hyvä libido. Rosinkan emo-ominaisuudet hyvät ja synnytykset vaivattomia. Vanhemmat -09 syntyneitä ja terveitä, pevisattu uudestaan vanhemmalla iällä. Molemmilla hyvät riistaveret.  
	Kasvattajan ilmoittamat yhdistelmän tavoitteet 3: Ainoa miinus: Rosinkan tyttärellä toisesta yhdistelmästä oli vuosi sitten yksi epilepsiatyyppinen kohtaus. Tilannetta pitäisi seurata vielä toinen vuosi, mutta nartun iästä johtuen kasvattaja päätti astuttaa nyt.
	Valintaruutu1: Kyllä
	Valintaruutu4: Kyllä
	Valintaruutu7: Kyllä
	Valintaruutu10: Off
	Valintaruutu2: Off
	Valintaruutu11: Kyllä
	Valintaruutu8: Off
	Valintaruutu5: Off
	Valintaruutu13: Kyllä
	Valintaruutu22: Kyllä
	Valintaruutu16: Kyllä
	Valintaruutu19: Kyllä
	Valintaruutu14: Off
	Valintaruutu23: Off
	Valintaruutu20: Off
	Valintaruutu17: Off
	Jalostusneuvonnan kommentit yhdistelmästä 1: 
	Jalostusneuvonnan kommentit yhdistelmästä 2: 
	Jalostusneuvonnan kommentit yhdistelmästä 3: 
	Jalostusneuvonnan kommentit yhdistelmästä 4: 
	Muuta tietoa terveydestä1: Terve
	Muu, mikä1: 
	Muu, mikä2: 


