
 

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: Remu FI59343/11
	Jälkeläisten lukumäärä1: -
	Edellinen pentue syntyi1: -
	Paras käyttökoetulos1: Ei käyttökoetulosta
	Paras näyttelyn laatuarvostelun tulos1: Hyvä (H)
	Säkäkorkeus1: 47
	Arvio luonteesta1: Jäyhä ja mielistelemätön metsästysviettinen koira.
	Onko hammaspuutoksia1: 1-2
	Koiran nimi ja rekisterinumero2: Ronikon Siru FI27347/15
	Jälkeläisten lukumäärä2: 0
	Edellinen pentue syntyi2: -
	Paras käyttökoetulos2: Ei käyttökoetulosta
	Paras näyttelyn laatuarvostelun tulos2: Hyvä (H)
	Säkäkorkeus2: 43
	Arvio luonteesta2: Avoin ja hyvä luontoinen
	Onko hammaspuutoksia2: Ei hammaspuutoksia
	Silmätarkastus pvm1: Ei tarkastettu
	Silmätarkastus pvm2: Ei tarkastettu
	Polvitarkastus pvm1: Ei tarkastettu
	Polvitarkastus pvm2: Ei tarkastettu
	Epiluku1: 1,7
	Epiluku2: 1,13
	Sukusiitosaste 7 sukupolvea1: 1,71%
	Sukusiitosaste 7 sukupolvea2: 4,21%
	Muuta tietoa terveydestä2: 
	Kasvattajan ilmoittamat yhdistelmän tavoitteet 1: Halutaan periyttää hyväksi havaittujen käyttö koirien ominaisuudet.
	Kasvattajan ilmoittamat yhdistelmän tavoitteet 2:  Emän erityisen hyvä luonne ja riistavietti. Uroksen metsästys ominaisuudet: laaja ja tehokas haku,
	Kasvattajan ilmoittamat yhdistelmän tavoitteet 3: sitkeä haukku työskentely ja taipumus eri riistalajeihin (maalinnut, vesilinnut, hirvet ym...)  
	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: Pentue ei täytä JTO:n vaatimuksia epilepsian suhteen. Toisen koiran EPI- luvun ollessa  1,5 -1,79 partnerilla epi-luku tulee olla alle 1,0. 
	Jalostusneuvonnan kommentit yhdistelmästä 2: 
	Jalostusneuvonnan kommentit yhdistelmästä 3: 
	Jalostusneuvonnan kommentit yhdistelmästä 4: 
	Muuta tietoa terveydestä1: 
	Muu, mikä1: 
	Muu, mikä2: 


