
KARJALANKARHUKOIRIEN PARITUSERITTELY Täyttöpäivämäärä: 9.7.2020 
Parituserittely on voimassa n. 2kk. Jos astutus viivästyy, pyydä jalostusneuvojaa tarkistamaan onko erittely 
yhä ajan tasalla.   

Parituslomake Isä Emä 

Nimi Ojavaaran Julle Kalliokurun Tiitu 
Syntymävuosi 2014 2015 
Jälkeläisten lukumäärä 3      11      
Käyttötulokset KVA      KVA 

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

fi&Reknro=FI47115/14 

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

fi&Reknro=FI30887/15 
Luonne Normaali      Normaali 
Säkäkorkeus 58     56     
Värisuhteet (m/v)                           6/4     8/2 
Muut ulkomuoto-ominaisuudet ERI,SA    EH 
Terveystutkimukset                           OK                           OK 
Silmäpeilaus pvm. 5.2.2018 27.12.2019 
Lonkkaindeksi (A/A) 113 (C/D) 84 
Muut terveystiedot            

 

Arvio terveysriskeistä Jalostustavoitteiden 
 mukainen riski 

Jalostustavoitteita  
korkeampi riski 

Katarakta    X      
PRA  (X) 
PHPV / PHTVL X         
Lonkkaindeksi   X (197)      
Epilepsia X          
Autoimmuunisairaudet X         
Muu, mikä X            

 
Arvio riittävästä eriperintäisyydestä Jalostustavoitteiden mukainen  Jalostustavoitteista poikkeava 
Sukukatokerroin yli 0,5 8sp X (0,52)           
Riittävän alhainen sukusiitosaste  
(alle 5% 8sp) 

X (2,61%)         

Yhteisten esivanhempien esiintyvyys       X      
Jälkeläismäärä tai uusintayhdistelmä X       

 
Jalostusneuvonnan kommentit 

Yhdistelmä poikkeaa jalostustavoitteista yllämainituin osin (geenitestauksella on rajattu pois riski 
syntyvien jälkeläisten prcd-PRA muodon silmäsairauteen, tappijalkaisuuteen tai pentuiän luuston 
kehityshäiriöön). 
Varhaiskypsälle, käyttöominaisuuksia periyttäneelle käyttövalionartulle valittu pariksi tulosvarma uros, 
jolla on myös useita sika- ja karhutyöskentelyitä. Uroksella on aiemmasta pentueesta hyvät jälkeläisnäytöt 
sekä käyttöominaisuuksien että lonkkien suhteen. Ulkomuodollisesti odotettavissa kooltaan vähintään 
keskikokoisia jälkeläisiä.  
Erinomaiset jatkojalostusmahdollisuudet. Kasvattajan valitsema yhdistelmä, josta oltu yhteydessä 
jalostusneuvontaan ennen toteutusta.  
-V.Väyrynen 

 
Kasvattajan kommentit 

Tiitu on erittäin varhaiskypsä, kuten myös isänsä Jakke. Tiitu sekä molemmat vanhempansa (Jakke ja Mili) 
kaikki yli 10 h haukkujia ilman yo:a. Pentueen isä Julle on varhaiskypsä ja luonteeltaan rauhallinen sekä 
itsevarma. Odotettavissa erittäin riistaverisiä, varhaiskypsiä, hyväluonteisia ja näyttäviä karhukoiria hirven- 
ja karhunmetsästykseen. Pentujen laskettu aika on syyskuun alussa ja luovutus marraskuun alussa.  

 



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. 


