JALOSTUSOHJE 1.5.2011 alkaen:
Suomen Villakoirakerhon hallitus tarkistaa jalostusohjesäännön tarvittaessa (tarkastettu 25.1.2011, korjattu kohta I FCI:n säännösten
mukaisesti PRA-sairaiden jalostuskäytön osalta 10.11.2013).

A. LAATUVAATIMUKSET
Jalostukseen tulee käyttää terveitä koiria, joilla ei ole luonnevikoja, eikä pahoja rakennevikoja ja ovat palkittuja näyttelyssä tai
hyväksytty jalostukseen jalostustarkastuksessa.
B. UROKSEN VALINTA
Nartun omistajalla on oikeus ja vastuu, jalostustoimikunta antaa suosituksia pyydettäessä. Jalostustiedustelut on lähetettävä ajoissa
ennen aiottua astutusta kirjallisina jalostustoimikunnan sihteerille.
C. JALOSTUKSEEN KÄYTETTÄVIEN KOIRIEN SUOSITUSIKÄRAJAT
Alaikäraja nartuille:
Toy-, kääpiö- ja keskikokoinen villakoira 18 kk
Isovillakoira 24 kk
Yläikäraja nartuilla kunnosta riippuen 8 vuotta.
Poikkeustapauksissa yli 8-vuotiasta voi käyttää jalostukseen. Nartun terveydentilasta on tällöin oltava eläinlääkärin lausunto.
D. PENIKOIMISTIHEYS
Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta (= synnytystä) siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen
syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan nartulle yhden kerran ja tällöin seuraavan
synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi Vrt. SKL:n koirarekisteriohje.
E. PENNUN LUOVUTUS
Aikaisintaan 7-8 viikon iässä.
F. VÄRIRISTEYTYKSET
Vain yksivärisiä rotumääritelmässä hyväksyttyjä värejä voi risteyttää keskenään. Väriristeytykset ovat sallittuja mutta kaikkia
väriyhdistelmiä ei suositella. Epäselvissä tapauksissa käänny jalostustoimikunnan puoleen.
G. KOKORISTEYTYKSET
Eri kokomuunnoksia ei saa risteyttää keskenään ilman poikkeuslupaa – poikkeuksena toy- ja kääpiövillakoira.
H. POIKKEUSLUVAT
- Anomukset perusteluineen tulee toimittaa Suomen Villakoirakerhon jalostustoimikunnan sihteerille kirjallisena hyvissä ajoin ennen
suunniteltua astutusta.
- Poikkeusluvalla jalostukseen käytettävien villakoirien tulee olla jalostuksen kannalta arvokkaita ja näyttelyissä palkittuja (mielellään
muotovalioita).
- Poikkeusluvalla astutukseen käytettävien koirien tulee täyttää tämän jalostusohjeen edellyttämät terveys- /tutkimusvaatimukset ja
olla tunnistusmerkittyjä. Kopiot rekisterikirjoista ja tutkimustuloksista on liitettävä hakemukseen.
- Anomuksen perusteluiden tulee sisältää myös suunnitelma jatkojalostuksesta.
- Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta voi myöntää poikkeusluvan kokoristeytykseen Suomen Villakoirakerhon
puoltamissa tapauksissa.
I. SILMÄSAIRAUDET (PRA, HC, jne.) - TOY-, KÄÄPIÖ-, KESKIKOKOINEN- JA ISOVILLAKOIRA
- Jalostukseen käytettävien koirien silmät on tarkastettava, eikä tutkimustulos saa olla vuotta vanhempi, poikkeuksena isovillakoira
jonka silmälausunto ei saa olla kahta vuotta vanhempi. Silmätutkimuksen suorittamiselle ei ole vähimmäisikää.
- TOY-, KÄÄPIÖ- JA KESKIKOKOINEN VILLAKOIRA geenitestaus. jos koiralla on PRA prcd DNA-testistä terve- tai kantaja-lausunto tai
sen toisella vanhemmalla on terve- lausunto, se tulee silmätarkastaa kerran ennen jalostukseen käyttöä ja toistamiseen koiran
täytettyä 5 vuotta. Tämä ei koske isovillakoiraa.
- PRA prcd -todettuja kantajia saa käyttää jalostukseen vain PRA prcd DNA-testattujen terve-tuloksen saaneiden yksilöiden kanssa.
PRA prcd -sairas lausunnon saanutta koiraa tai muuta PRA:n muotoa sairastavia koiria ei saa käyttää jalostukseen.
- Perinnöllistä kaihia eli kataraktaa (HC) ja retinaalidysplasia-sairasta (RD) ei saa käyttää jalostukseen.
- muut silmäsairaudet pitää huomioida jalostuksessa niiden vakavuuden mukaan.

J. POLVITARKASTUS PATELLA LUKSAATION VARALTA - TOY-, KÄÄPIÖ- JA KESKIKOKOINEN VILLAKOIRA
Jalostukseen käytettävien koirien polvet tulee tutkia.



Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk ikäinen.
Yli 2 – tuloksista koiraa ei saa käyttää jalostukseen

Jos jalostukseen käytettävän koiran polvet ovat tulokseltaan
1 tai 2 (esim. 0/1 tai 1/1 = polvet 1 tai esim. 1/2 tai 2/0 = polvet 2) täytyy jalostukseen käytettävän toisen osapuolen polvien olla
terveet (0/0).
K. LONKKATUTKIMUS - KESKIKOKOINEN VILLAKOIRA
- On suositeltavaa, että myös keskikokoisten villakoirien lonkat kuvataan.
L. LONKKATUTKIMUS - ISOVILLAKOIRA
- Jalostukseen käytettävien isovillakoirien lonkat tulee kuvata virallisesti ennen astutusta, lonkkalausunto on voimassa koiran eliniän.
Jos jalostukseen käytetään ulkomailla rekisteröityä koiraa, riittää sen kotimaassa saatu hyväksytty tutkimuslausunto. Jalostukseen
suositellaan käytettäväksi A- ja B-lonkkaisia koiria. Poikkeustapauksessa voi toinen vanhemmista olla C-lonkkainen.
- Koiran tulee tutkimushetkellä olla täyttänyt 12 kk.
M. SA-TUTKIMUS - ISOVILLAKOIRA
Jalostukseen käytettävät isovillakoirat on tutkittava eikä tutkimustulos saa olla kahta vuotta vanhempi. SA-sairaita tai -kantajia ei
tule käyttää jalostukseen.
N. EPILEPSIA
- Sairaita koiria eikä yksilöitä, joilla on useampia sairaita jälkeläisiä, ei tule käyttää jalostukseen.
O. TOTEUTUS
- SVK:n pentuvälityksen kautta suositellaan vain pentuja, joiden vanhemmat täyttävät em. vaatimukset.
- Pentuvälitykseen ja poikkeuslupa-anomuksiin jalostusohjesäännön suositukset ovat vaatimuksia. Poikkeuksena on keskikokoisten
villakoirien lonkkakuvaus, joka on suositus.
- Tutkimustulokset julkaistaan kerhon lehdessä.
- Jalostusneuvonta hoitaa siihen valittu toimikunta
- Kerhon hallitus voi antaa huomautuksen henkilölle, jonka toiminta on ristiriidassa edellä mainittujen ohjeiden kanssa.
- Noudatetaan kaikissa asioissa Suomen Kennelliiton yleisiä ohjeita.

