Tärkeää huomioida hyvissä ajoin ennen suunniteltua pennutusta:
Pohjanpystykorvien PEVISAn (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelman) on oltava voimassa
molemmilla koirilla ENNEN astutusta. Pohjisten PEVISA-tarkastettaviin kohteisiin kuuluu:
a) silmien tarkastus
b) polvinivelten tarkastus
PEVISA-määräykset edellyttävät että normaalisti voidaan rekisteröidä ainoastaan pentueet joiden sukusiitos
on enintään 6,25%. Pohjanpystykorvilla rekisteröidään urokselle enintään 30 pentua, kuitenkin pentue jolla
30 pentua ylittyy rekisteröidään kokonaisuudessaan

Lisäksi pohjanpystykorvien Jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti syntyville pentueille arvioidaan
(tietenkin omistajan niin halutessa):
sukusiitos (tavoiteohjelmassa pyritään alle 3% 7-polven mukaan)
Silmät
Polvet
Epiluku yhdistelmälle 0,50 tai alle
Käyttötulokset
Näyttelytulokset

UROSLISTA koirista joiden silmä-PEVISA voimassa 26.12.2020
Jalostusuroslistaa on laajennettu aiemmasta. Aiemmmin mukana oli koirat joiden PEVISA oli voimassa ja
joilla oli vähintään H näyttelytulosksista.
Listalla on koirat joiden PEVISA-tarkastus silmien osalta on voimassa vuoden 2019 joulukuulla ja joilla on
voimassa oleva/umpeen mennyt polvi-tarkastus. Listalta on poistettu muutamia koiria joiden osalta
tiedetään etteivät ne täytä Jalostuksen tavoiteohjelman vaatimuksia terveyden osalta.
Jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti jalostustoimikunta suosittelee että molemmilla osapuolilla olisi
rodunomaisen käyttökokeen luokkatulos 3 tai parempi, sekä näyttelytulos H tai parempi. Valitettavasti
erityisesti kokeissa käyneiden koirien osuus on niin vähäinen että myös muuten kuin kokeissa testattuja
koiria on tulevan populaation ja geenien turvaamiseksi myös käytettävä jalostustukseen. Niinpä metsässä
pelaavia uroksia joilla ei ole koetuloksia on myös tulevaisuudessa syytä käyttää ennakkoluulottomasti
jalostukseen.

Rek.numero: Koiran rekisterinumero
Nimi: Koiran nimi
Synt.vuosi: Koiran syntymävuosi
Polvet: Polvitarkastuksen tulos: 0-polviset ja 1-polviset ovat mukana, 2 tai heikommat poistettu listalta
(polvitarkastus on voinut mennä vanhaksi jos se on tehty alle kolmivuotiaana), tarkasta kennelliiton
jalostustietojärjestelmästä. Huomioi että tuloksen 1-saanut koiran pennut ovat rekisteröintikelpoisia vain
kumppanin jolla 0-tulos kanssa.
Silmät: tulos ok tai kts koiran tiedot. Kaihi tai PHTVL 2 tai suurempi tuloksiset koirat ovat poistettu listalta.
Mukana sellaiset joiden jälkeläiset rekisteröintikelpoisia, mukana voi olla kuitenkin rajoitteita jos kts koiran
tiedot.
Silmätarkastuspäivämäärä: Päivämäärä josta laskettuna silmätarkastus on voimassa 3 vuotta tai jos
tarkastettu aiemmin uudelleen.
LINT: paras linnunhaukkukokeen tulos, huomio että LINT0 tulos menee kennelliiton raportilla esim vanhan
AVO1 ohi.
HIRV: paras hirvenhaukkukokeen tulos
NÄYTTELYTULOS: paras näyttelytulos
PENTUEET: pentueiden lukumäärä, pohjanpystykorvilla rekisteröidään urokselle enintään 30 pentua,
kuitenkin pentue jolla 30 pentua ylittyy rekisteröidään kokonaisuudessaan
PAIKKAKUNTA: Jos omistaja on antanut rotujärjestölle/kennelliitolle luvan käyttää osoitetietojaan, on
paikkakunta kentässä postinumeron mukainen paikkakunta. Näistä koirista voimme luovuttaa
omistajatiedot tai osan näet suoraan kennelliiton jalostustietokannasta. Koirien joiden omistajatiedot eivät
ole julkisia tai joita omistaja ole halunnut luovuttaa rotujärjestölle, voi etsiä esim. kysymällä kasvattajalta.

Aina kun valitset urosehdokkaan, joko tältä listalta tai muualta (metsässä pelaavat PEVISAttomat koirat ovat
erityisen tärkeitä), OTA YHTEYS JALOSTUSNEUVOJIIMME. SAMOIN JOS SINUA KIINNOSTAA
ULKOMAINEN VAIHTOEHTOSI KOIRALLESI. Jalostusneuvojat eivät tee urosvalintaa puolestasi, vaan
antavat jäsenille maksutonta asiantuntija-apua, pyrkien mahdollisimman terveeseen ja matalan
sukusiitosasteen omaavaan pentueeseen. Uroksen omistajan yhteystiedot saat tarvittaessa myös
heiltä.Jalostusurokselta edellytetään rotumääritelmän mukaisesti myös riistaviettiä, joka mitataan
rodunomaisessa käyttökokeessa. Valitettavasti vain n.15% pohjanpystykorvista käy näissä kokeissa, jolloin
jalostustoimikunta ei toistaiseksi pidä käyttökoetuloksen puuttumista esteenä jalostuskäytölle. Koiran
lopullinen jalostusarvo voidaan kuitenkin määrittää vain virallisen käyttökokeen tuloksen perusteella ja
jalostustoimikunta pyytääkin koirien omistajia käyttämään koiraansa käyttökokeessa puuttuvan tuloksen
hankkimiseksi. Koetoimintaan liittyvää neuvontaa ja apua antavat kaikki jaoston ja jalostustoimikunnan
jäsenet sekä erikseen nimetyt koeyhteyshenkilömme

