
 

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: 
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