Jalostustoimikunta esittää yhdistyksen rotujen jalostussuosituksiin seuraavia muutoksia ja lisäyksiä alkaen 1.1.2017.

1.Pyreneittenpaimenkoirien suositus, kohta SILMÄT (muutettava kohta ja muutosesitys lihavoitu):
Nykyisen suosituksen sanamuoto:
"Jalostukseen käytettävien pyreneittenpaimenkoirien tulee olla virallisesti silmäpeilattuja. Silmäpeilaus ei saa olla yhtä
vuotta vanhempi astutushetkellä eikä sen tule osoittaa perinnöllisen sairauden merkkejä. 1.1.2012 jälkeen Suomessa
syntyneet, jalostukseen käytettävät koirat tulee olla myös pentupeilattu ennen 10 viikon ikää.Perinnöllisiksi
silmäsairauksiksi luokitellaan katarakta milloin se ei ole todistettavasti seurausta traumasta, PRA, linssiluksaatio, CEA:n
coloboma- ja ablaatioasteet, PHTVL/PHPV asteet 3-6 sekä RD:n asteet 2 ja 3 (GRD ja TRD)."
Esitetään korvattavaksi:
"PHTVL/PHPV asteet 2-6."
Perustelu:
Nykyisen käytännön mukaan sairauden asteet kirjataan Koiranettiin joko:
PHTVL/PHPV aste 1
PHTVL/PHPV asteet 2-6
Asteita ei eritellä, joten selkeintä on, että jalostussuosituksissa hyväksytään lievin aste ja suljetaan pois vakavammat
asteet.

2. Pyreneittenkoirien suositus, kohta SILMÄT (muutettava kohta ja muutosesitys lihavoitu):
Nykyisen suosituksen sanamuoto:
Jalostukseen käytettävien pyreneittenkoirien tulee olla virallisesti silmäpeilattuja vähintään 18 kk iässä. Koiria, joilla
on lievä silmälöydös, voidaan käyttää jalostukseen. Lieviksi silmälöydöksiksi (silmäsairauksiksi) luetaan: PPM,
PHTVL/PHPV 1, MRD ja Distichiasis. Käytettäessä jalostukseen koiraa, jolla on lieväksi määritelty silmäsairaus, tulee
toisen osapuolen olla silmiltään täysin terve.
Esitetään korvattavaksi:
"Jalostukseen käytettävien pyreneittenkoirien tulee olla virallisesti silmäpeilattuja. Silmäpeilaus ei saa olla yhtä
vuotta vanhempi astutushetkellä eikä sen tule osoittaa perinnöllisen sairauden merkkejä. Koiria, joilla on lievä
silmälöydös, voidaan käyttää jalostukseen. Lieviksi silmälöydöksiksi (silmäsairauksiksi) luetaan: PPM, PHTVL/PHPV 1,
MRD ja Distichiasis. Käytettäessä jalostukseen koiraa, jolla on lieväksi määritelty silmäsairaus, tulee toisen osapuolen
olla silmiltään täysin terve.
Perustelu:
Kertaalleen nuorella iällä tehtävä silmätarkastus ei millään tavoin takaa, että koira on jalostukseen käytettäessä vapaa
perinnöllisistä silmäsairauksista.

3. Pyreneittenpaimenkoirien jalostussuositukset, uusi lisäys:
Selkä: Jalostukseen käytettävät koirat toivotaan selkäkuvattavan ja kuvat lausuttavan virallisesti Suomen
Kennelliitossa. Mikäli selkäkuvauksen tulos on muu kuin LTV0 (normaali), VA0 (normaali), SP0 (puhdas), tulisi toisen
osapuolen olla selästään terveeksi tutkittu. Selkäkuvaukset eivät kuitenkaan ole suositusten ehtona.
Perustelu: Pyreneittenpaimenkoiria on ryhdytty selkäkuvaamaan melko laajalti ja tulosten valossa erityisesti LTVmuutoksia esiintyy rodussa runsaasti. Koska vian merkitys on vielä asiantuntijatasollakin epäselvä, kuvaussuositus
halutaan mainita kehotuksenomaisena, huomioiden Suomen Kennelliiton ohje siitä, kuinka vikaan tulisi jalostuksessa
suhtautua.

