
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 
 

 Yhdistys suosittaa, että jalostukseen käytettävät koirat ovat kaikilta osin mahdollisimman terveitä ja 
hyväluonteisia. Yhdistys suosittaa käytettäväksi yhdistelmissä A- ja B-lonkkaisia ja 0 kyynäräisiä 
koiria. 

 Jalostukseen suositellaan käytettäväksi koiraa, joka on virallisessa näyttelyssä saanut vähintään kaksi 
tulosta ja laatuarvostelut ovat olleet vähintään EH. Koiran tulee olla vähintään 15-kuinen saadessaan 
toisen tuloksen. Vaihtoehtona on, että koira on osallistunut jalostustarkastukseen, johon 
osallistumisen ikärajana on 24 kuukautta. 

 Jalostukseen käytettävät koirat ovat vähintään 24 kuukautta vanhoja. 
 Uroksen ja nartun ominaisuudet täydentävät toisiaan. 
 Suositellaan, että yhdistelmän sukusiitosaste on alle 6,25 % viidellä sukupolvella laskettuna. Mitä 

lähempänä nollaa sukusiitosaste on, sen parempi.  
 Yhdistys suosittaa, että yhtä koiraa käytetään jalostukseen enintään kaksi kertaa 
 Yhdistys suosittaa, että jalostukseen ei käytetä koiraa, joka on luonteeltaan todettu selvästi araksi tai 

aggressiiviseksi. 
 Pentu on luovutettaessa vähintään 8 viikon ikäinen. 
 Poikkeuslupaa voi hakea perustelluin syin rotujärjestöltä 
 Suositellaan, että sukutauluihin perehdytään tarkemmin ja lasketaan sukusiitosprosentteja itse 

aiotuille yhdistelmille. 
 
PEVISA-vaatimukset:  
 
PENTUJEN FI- JA ER-REKISTERIIN REKISTERÖINNIN EHTONA OLEVAT TUTKIMUKSET 
Molemmilta vanhemmilta vaaditaan lonkka- ja kyynärtulos, jotka koira voi saada aikaisintaan 18-
kuisena lonkkien raja-arvon ollessa D ja kyynärien 1. 

 
MUUT ERITYISEHDOT 
Lonkkatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.  
Kyynärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 
 

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle  
Yhdistys suosittaa, että yhtä koiraa käytetään jalostukseen enintään kaksi kertaa tai että yhden koiran 
jälkeläismäärä on enintään 5 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimäärästä. Pienilukuisissa 
roduissa suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on enintään 5% laskettuna rodun neljän 
vuoden rekisteröintimääristä. Maremmano-abruzzeseja rekisteröitiin 159 kpl vuosina 2010 – 2013 ja 5 % 
tästä on 8. Tämän mukaan koiralla saisi rodussamme elinaikanaan olla kahdeksan jälkeläistä.  
Neljän vuoden rekisteröinneistä laskettuna koiralla saisi olla toisen polven jälkeläisiä enintään 10 %. 
 


