
Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 
PEVISA-ohjelmassa määriteltyjen raja-arvojen ohella rotujärjestö on antanut suosituksia jalostukseen käytettäville 
koirille.  Osalla suosituksista on suurempi painoarvo, koska ne ovat myös pentuvälityksen ehtona (vaatimukset). Osa 
suosituksista on rotujärjestön toive, jota vastuullisten kasvattajien ja urosten omistajien toivotaan noudattavan. 
Terveyteen liittyvät suositukset noudattelevat samaa linjaa sekä rotujärjestön että seurakoiralinjaisten yhdistyksen 
Punaiset ja punavalkoiset irlanninsetterit ry:n kanssa. Eroa on kuitenkin niin käyttöominaisuuksiin kuin 
jälkeläismäärään liittyvissä suosituksissa. 
 
Rotujärjestö on määrittänyt pentuvälityksensä ehdot seuraavasti: 
 
Käyttökoetulokset 

Koiralla on oltava tulos rodunomaisesta kokeesta (KAKE, KAME, KATU) tai sijoitus Kultamalja- 
tai Derbykilpailussa. Koiran lähisukulaisella (molemmat vanhemmat tai pentuesisar) on jokin 
yllämainituista käyttökoetuloksista. 

Näyttelytulos 
Koiralla on oltava hyväksytty näyttelytulos virallisesta arvosteluluokasta, ei pentuluokka. 

Terveysvaatimukset 
Koiran tulee olla lonkkakuvattu ja HD-tuloksen on oltava A, B tai jalostusindeksin 102 tai 
parempi (PEVISA vaatimus). 
Koiralla itsellään tai sen edellisissä pentueissa ei saa olla viitteitä kääpiökasvusta.  
Todettu CLAD-kantaja voidaan yhdistää vain terveeksi testattuun yksilöön. Jalostukseen 
käytettävällä koiralla ei saa olla häntämutkaa eikä purentavikaa. (terveysvakuutus)  

Muut 
                  Yhdistelmän sukusiitosprosentti korkeintaan 6,25% viiden sukupolven mukaan laskettuna. 
                  Yhdistelmän voi uusia kerran, jos pentuja on ollut viisi tai vähemmän.  

 

Suositukset: (ei pakollinen pentuvälityksen ehto)  
Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan luuston osalta kyynärien röntgenkuvausta ja 
silmien osalta PRA rcd1 ja PRA rcd4 DNA-testausta.  

Molemmille vanhemmille suositellaan SKL:n virallista silmäpeilausta (lausunto on voimassa 
kaikilla roduilla yhden vuoden). Ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätutkimusta.  

Lisäksi pentueilmoituslomakkeessa on terveysvakuusosio, jossa koiran omistaja omalla todistuksellaan 
vakuuttaa, ettei hänellä ole tiedossaan alla olevia vikoja/sairauksia:   

- koiralla olisi ollut leikkausta vaativia olka- ja/tai kyynärnivelen vikoja  
- koiraa olisi leikkauksella korjattu tai todettu muita virheitä, esim. silmäluomen 

kiertymiä - koiralla olisi hammaspuutoksia tai jos on, niin mitä?  
- koiralla olisi purentavika  
- koiralla olisi ollut epileptistyyppisiä kohtauksia  
- koiralla olisi häntämutka 

 
Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle 
Suositellaan, että yksilöllä (urokset ja nartut) on vain korkeintaan 30 jälkeläistä Suomessa. Pevisa ohjelma kuitenkin 
sallii 40 jälkeläistä ja viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan 
 


