ä-\

//.v"'z'- : \

Iertt.,r tta-L*[.^
SLrc,n rrr /& firtÅo lfi:Å / xi; k

Rotu/rodut:

Eno

Kuvaus

aikaisintaan ffi rz

Raja-arvo

I C

Es

I

E -1. I tri yhdistelmän indeksien
Kuvaus aikaisintaan E rz t X
Raja-arvo
Tuloksen

\vr^\---li-l/

N raag /
Ll -\:-

z+ kk iassa

(Vähimmäisvaatimus D koskee kaikkia rotuja)

saanut koira on paritettava tuloksen

Tuloksen

Iro

[] ra r.['

t<t<

€(al))

saaneen koiran kanssa,

keskiarvon on oltava vähintään 101 (jos rodulle lasketaan indeksi)

Irskk[-] r

Jo

I

z+ kk iassa

(Vähimmäisvaatimus 2 koskee kaikkia rotuja)

saanut koira on paritettava tuloksen

saaneen koiran kanssa,

I.1u I tui yhdistelmän indeksien keskiarvon on oltava vähintään 101 (jos rodulle lasketaan indeksi)
- rodut)
(matalaraajaiset ja pienikokoiset
inkongruenssilausunto

I Kyynärnivelen
X Olkanivelen osteokondroosilausunto
r-l
SelkäDrv
Ivn
u tutkimuslausunto
Raja-arvo
I Spr

l-l
"

I Spz

Sydämen

Tutkimus aikaisintaan

auskultaatiolausunto

kk
kk iässä Lausunto on voimassa
E uit ati sivuääni, edellytetään laajan rodunomaisen sydäntutkimuksen suorittamista
Laaja rodunomainen sydäntutkimus näiden sairauksien varalta: f] SnS E pS

E

rz tt

_

Tutkimuksen alaikäraja

lausunto

Seuraavat sairaudet sulkevat

tätt(åstus-

purvr/pHpv

asreet

Lausunto on

2-6 I rr

f]

CEA

Silmätarkastus- ja gonioskopialausunto Tutklmuksen alaikäraja

I

Syringomyelialausunto

fl

Kuulotutkimuslausunto

Tutkimuksen

Toispuoleisesti kuuron

E

lLl

kk

Perinnöllinen

kaihi I pnn I sRD

coloboma/ablaatio/vakava

muutos n

f]

tno

Keratiitti

alaikäraja

kk

I

re

kk

Lausunto on voimassa

tt< [

koiran parituskumppanin oltava normaalisti

z+ t<t<

I

:o

kuuleva

fl
-

Molemmilla vanhemmilla oltava normaali kuulo

I fave[testilausunto

L]

OCfvf

saanut koira on paritettava ko. sairauden suhteen terveen koiran kanssa

f]

GeenitestF

roi.assa

koiranjalostuksesta:

Diaqnoosin

I
I

I nAUVO E

Koira ei saa osoittaa merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta

I

[-l
U

saaneen koiran kanssa

lausunto

I

L

(Vähimmäisvaatimus SP3 koskee kaikkia rotuja)

Raja-arvo Io
f]z (Vähimmäisvaatimus3koskeekaikkiarotuja)
It
saaneen koiran kanssa
Tuloksen
saanut koira on paritettava tuloksen

I§1 Silmät_^t

Isp

too

saanut koira on paritettava tuloksen

Tuloksen

f_l Patellau..
luksaatio-

I

Koiran on läpäistävä testi

Seuraavien mutaatioiden osalta (jolloin vähintään toisen osapuolen on aina oltava geneettisesti normaali):

tulos
Käyrtäytymlsen

arviointitulos

I LTsuoritett, E

MH

suor;tettu I

xayttayty*isenialostustarkastus suoritettu

Muu tulos seuraavasti:

(vähintään
yksi valituista)

;
-

Rodunomatnen

rt
U

Monimuotoisuutta
ylläpitåvä
ehto

Koetulos seuraavasti:

koetulos

I

Rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärä

joista korkeintaan

f]
I
-

Suomen Kennelliitto
Finska Kennelklubben ry.

pentua

/ I koiru I

utos,

pentua alle

- iässä tapahtuneesta astutuksesta
(Kennelliiton
I
-vuoden
vähimmäisikä: nartuilla-sukupolvea
kk uroksilla
-o/o
-02770 ESPOO
Puh./Tlf. (09) 887 300

yhdistelmen sukusiitosaste korkeintaan

-

Astutushetkellä vaadittava

Kamreerintie 8
Kamrersvägen 8

02770 ESBO

Fax

tiedossa olevat sukupolvet)

+358 (0)9 8873 033I

kk
ul

01.2018

www.kennelliitto.fi
The Finnish Kennel Club

