Suomen Pyreneläiset ry:n jalostussuositukset pyreneittenkoirille
(3.3.2007 alkaen, jolloin hyväksytty vuosikokouksessa)
Jalostukseen tulee käyttää vain mahdollisimman tyypillisiä, rotumääritelmän mukaisia, terveitä,
terveluonteisia ja tasapainoisia koiria.
Ikävaatimukset: Jalostukseen käytettävän pyreneittenkoiran tulee olla vähintään 24 kk vanha.
Jalostukseen käytettävän nartun yläikärajaksi suositellaan seitsemää vuotta.
Lonkat: Jalostukseen käytettävien pyreneittenkoirien tulee olla lonkkakuvattuja. Tulos ei vaikuta
rekisteröintiin, mutta jalostustoimikunnan suositus on, että jalostukseen käytettävien koirien tulos
on korkeintaan C/C, jolloin kuitenkin toisen osapuolen tulee lonkiltaan olla A/A. Mikäli pentue on
kummallekin vanhemmalle ensimmäinen Suomessa, voidaan C-lonkkaiselle koiralle käyttää myös
B-lonkkaista koiraa.
Kyynärät ja polvet: Pyreneittenkoirilta tulee kuvata myös kyynärvarret ja tutkia polvet. Tulos ei
vaikuta rekisteröintiin, mutta jalostustoimikunnan suositus on, että kyynär/polvi-tulos on
korkeintaan 0/1, jolloin kuitenkin toisella osapuolella tulee olla 0/0 kyynärät/polvet.
Ulkomaisen yksilön (ei koske Suomessa kasvatettuja eikä Suomessa kasvatetun jälkeläisiä) tulee
täyttää kotimaansa jalostussuositukset. Yhdistelmään sovelletaan Suomen Pyreneläisten
jalostussuosituksia.
Rodussa todetut sairaudet tulee huomioida jalostuksessa siten, että pyritään estämään niiden
lisääntyminen. Sairaita koiria (esim. SA/ihosairaudet, epilepsia, diabetes, kilpirauhasen
vajaatoiminta, entropium, ektropium, perinnöllinen kaihi, PRA, RD, Addisonin tauti, sydänviat) ei
tule käyttää jalostukseen. Nivelrikkoisia koiria ei myöskään tule käyttää jalostukseen.
Koiria, joilla on lievä silmälöydös, voidaan käyttää jalostukseen. Lieviksi silmälöydöksiksi (silmäsairauksiksi) luetaan: PPM eli persistoiva pupillaari membraani, PHTVL/PHPV 1, multifokaalinen
RD, distichiasis ja CA eli cilia aberranta.
Epileptisiä tai epileptistyyppisiä kohtauksia saavia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Yhdistelmää,
josta on syntynyt epileptinen jälkeläinen, ei tule uusia. Jos koiran jälkeläisissä todetaan epilepsiaa
tai epileptistyyppisiä kohtauksia vähintään kahdessa eri yhdistelmässä sitä ei tule enää käyttää
jalostukseen.
Mahdollisesti perinnöllisen vian (esim. lonkkavika, patellaluksaatio, OCD, entropium) takia
leikattuja koiria ei tule käyttää jalostukseen.
Luonne: Aggressiivisia, arkoja tai hermostuneita koiria ei tule käyttää jalostukseen.
Läheinen sukusiitos: Jalostuksessa ei suositella käytettävän sisäsiitosta, jotta väistyvästi periytyvien
sairauksien riski ei lisääntyisi. Pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 6.25 laskettuna viidellä
(5) sukupolvella.
Matador-jalostuksen vastustaminen: Jotta rodun perimä ei kaventuisi liikaa, yhden yksilön
jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 10% viimeisten kahden vuoden sekä korkeintaan 5%
viimeisten viiden vuoden rekisteröinneistä rodussa. Määrä ei saa ylittyä kummallakaan tavalla
laskettuna.

Näyttelyvaatimukset: Jalostuksessa käytettävien pyreneittenkoirien tulee olla palkittu näyttelyssä
kahdella erinomaisella, kahden eri tuomarin arvostelemana, tai vaihtoehtoisesti yhdellä
erinomaisella ja jalostustarkastuksen jalostuskäyttöä puoltavalla tai ehdoin puoltavalla tuloksella.
Yhden (ensimmäisen) pentueen teettämistä voidaan kuitenkin suositella koiralla, joka on palkittu
näyttelyssä EH:lla, tai joka on saanut jalostustarkastuksessa jalostuskäyttöä puoltavan tai ehdoin
puoltavan tuloksen. Koiraa, joka on kolme (3) kertaa saanut näyttelyssä arvosanan hylätty, ei tule
käyttää jalostukseen.
Yleistä

Jalostusjaosto voi suosituksissaan poiketa edellä olevasta, mikäli siihen on riittävät perusteet:
esimerkiksi yhdistelmä tuo uutta verta tai säilyttää häviämässä olevia linjoja.
Yhdistys välittää sekä jalostussuositukset täyttäviä että täyttämättömiä pentueita kahdella eri
listalla. Mikäli yhdistelmä ei täytä suosituksia, syy siihen mainitaan. Ellei kasvattaja ole Suomen
Pyreneläiset ry:n jäsen, palvelu on maksullinen: 50€ pentuetta kohti. Yhdistys julkaisee wwwsivuilla myös suunnitellut astutukset silloin, kun kasvattaja on tehnyt jalostustiedustelun ja
yhdistelmä täyttää suositukset tai jalostusjaosto on puoltanut yhdistelmää.
Uros mainitaan jalostusuroslistalla, mikäli se täyttää jalostussuositukset eikä omistaja sitä kiellä.
Uroksen pääsyä listalle voi omistaja itse nopeuttaa toimittamalla terveystutkimus- ja
näyttelytulokset jalostusjaostolle. Uros poistetaan listalta sen täytettyä 10 vuotta, ellei omistaja
ilmoita urosta uudelleen listalle.
Jalostustoimikunta toimii ohjaavassa ja neuvovassa mielessä yhteistyössä kasvattajien kanssa. Se
haluaa kuitenkin painottaa, että vastuu rodun kehityksestä on niin kasvattajilla kuin urosten
omistajilla. Tavoitteena tulee olla laadun parantaminen eikä määrän lisääminen
Kasvattajan vastuu: Kasvattajan tulee toimia hyvän kenneltavan mukaisesti. Kasvattaja on yksin

vastuussa kasvattamistaan pennuista. Kasvattajan tulee valita nartulleen suositukset täyttäviä
uroksia. Kasvattajan on oltava rehellinen omassa kasvatustyössään ja hänen on kunnioitettava myös
toisten kasvattajien työtä. Kasvattajan tulee käyttää jalostukseen vain sellaista narttua, joka täyttää
jalostusyksilön vähimmäisvaatimukset ja poistaa narttu jalostuksesta, jos sen todetaan periyttävän
merkittävästi jotain sairautta tai virhettä. Kasvattaja tulee välttää matadorijalostusta käyttämällä
mahdollisimman monia erilinjaisia koiria jalostukseen
Kasvattajan työn tulee olla suunnitelmallista, niin että hän kasvatustyöllään edesauttaa koirakannan
pysymistä terveenä sekä populaation säilymistä laajana. Kasvattajan tulee seurata pentujen kehitystä
ja tarvittaessa neuvoa ja opastaa omistajia heidän ongelmissaan.
Kasvattajan tulee olla sekä Suomen Kennelliiton että Suomen Pyreneläiset ry:n jäsen ja hänen tulee
kasvatustyössään noudattaa näiden yhdistysten sääntöjä ja suosituksia. Kasvattajan tulee
allekirjoittaa Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumus ja käyttää kaikissa sopimuksissa Suomen
Kennelliiton lomakkeita. Kasvattaja on velvollinen noudattamaan SKL-FKK:n koiran kauppaa
koskevia määräyksiä. Luovutettaessa koira sijoitukseen, tulee noudattaa SKL:n ohjeita koiran
sijoituksesta. Mikäli koiran omistusoikeuden siirtoon tulee SKL:n lomakkeesta poikkeavia ehtoja,
ne eivät saa olla kohtuuttomia.
Kasvattaja luovuttaa pennun omistajalle rekisteritodistuksen, kirjalliset rodun hoito-ohjeet,
kirjalliset ruokintaohjeet sekä tietoa rodun perinnöllisistä sairauksista, niiden merkityksestä ja
kyseisen pennun todennäköisyyden sairastua ja sairastumisen aiheuttamista toimenpiteistä ja niistä
aiheutuvista, mahdollisista kustannuksista. Kauppakirjaan merkitään kasvattajan tiedossa olevat
mahdolliset terveydelliset riskit

Yhdistys toivoo lämpimästi, että kasvattajat maksaisivat pennunostajiensa ensimmäisen vuoden
jäsenmaksun yhdistyksessämme.
Uroksen omistajan vastuu
Uroksen omistajan ei tule antaa urostaan huonokuntoiselle tai epätyypilliselle nartulle. Ylipäätänsä
uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa käytöstä. Hänen tulee varmistaa, että astutettava
narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäissuositukset.
Uros tulee poistaa jalostuksesta, mikäli sen todetaan merkittävästi periyttävän jotakin virhettä tai
sairautta.

