
KARJALANKARHUKOIRIEN PARITUSERITTELY Täyttöpäivämäärä: 17.4.2020 
Parituserittely on voimassa n. 2kk. Jos astutus viivästyy, pyydä jalostusneuvojaa tarkistamaan onko erittely 
yhä ajan tasalla.   

Parituslomake Isä Emä 

Nimi Kaatajannevan Jallu Kuartlammin Kuura 
Syntymävuosi 2018 2015 
Jälkeläisten lukumäärä 0      7      
Käyttötulokset KVA      KVA 

Linkki koetuloksiin 
https://koiratietokanta.fi/s
hhj/koirantiedot.php?lang=

fi&Reknro=FI32516/18 

https://koiratietokanta.fi/s
hhj/koirantiedot.php?lang=

fi&Reknro=FI33005/15 
Luonne Normaali      Normaali 
Säkäkorkeus 59     55     
Värisuhteet (m/v)                           8/2     8/2 
Muut ulkomuoto-ominaisuudet ERI SA    ERI SA 
Terveystutkimukset                           OK                           OK 
Silmäpeilaus pvm. 12.12.2019 10.1.2018 
Lonkkaindeksi 120 (A/A) (C/C) 88 
Muut terveystiedot             

 

Arvio terveysriskeistä Jalostustavoitteiden 
 mukainen riski 

Jalostustavoitteita  
korkeampi riski 

Katarakta X          
PRA X  
PHPV / PHTVL X         
Lonkkaindeksi X (208)        
Epilepsia      X      
Autoimmuunisairaudet X         
Muu, mikä X            

 
Arvio riittävästä eriperintäisyydestä Jalostustavoitteiden mukainen  Jalostustavoitteista poikkeava 
Sukukatokerroin yli 0,5 8sp X (0,62)           
Riittävän alhainen sukusiitosaste  
(alle 5% 8sp) 

X (2,49%)         

Yhteisten esivanhempien esiintyvyys X            
Jälkeläismäärä tai uusintayhdistelmä X       

 
Jalostusneuvonnan kommentit 

Hyvästä emälinjasta oleva, jo jälkeläisnäyttöjä antanut narttu paritettu hyvän pentuearvon ja vahvan 
lonkkataustan omaavan varhaiskypsän nuoren uroksen kanssa. Syntyvissä jälkeläisissä odotettavissa 
kookkaita ja näyttäviä, hyvän ulkomuodon omaavia koiria. Epilepsian osalta yhdistelmä jää sukutaulussa 
hieman kauempana ilmenneiden tapauksien vuoksi auki jalostustavoitteista. Erittäin hyvät 
jatkojalostusmahdollisuudet. Kasvattajan valitsema yhdistelmä, josta oltu yhteydessä jalostusneuvontaan 
ennen toteutusta.  
-V.Väyrynen 

 
Kasvattajan kommentit 

Yhdistelmässä laitettu yhteen kaksi varhaiskypsää täyden erän koiraa. Emälle hirvien lisäksi kaadettu karhu 
ja villisika. Ensimmäisestä pentueesta hyvin hirvelle pelaavia ja yksi kunnostautunut villisianhaukussakin. 
Uros erittäin varhaiskypsä Tappisarven 3., joka myös osoittanut kiinnostusta hirvien lisäksi karhuun ja 
ilvekseen. Ilves urokselle kaadettukin. Tavoitellaan varhaiskypsiä, hyvin hakevia ja isolle riistalle pelaavia 
koiria. Luonnetta odotetaan riittävästi erityisesti karhu- ja sikatyöskentelyyn.  

PEVISA OHJELMA JA REKISTERÖINNIN EHDOT 
Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.  

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastus-



lausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta. HC:ta ja PRA:ta, PHTVL/PHPV - sairauden asteita 2 - 6 
sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 

Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 95. 


