HEI SINÄ WESTIEUROKSEN OMISTAJA!!
OLEMME PÄIVITTÄMÄSSÄ WESTIEKERHON YLLÄPITÄMÄÄ UROSREKISTERIÄ!
JOS SINULLA ON KOMEA JA TERVE WESTIEUROS, JOKA TÄYTTÄÄ JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN
VAATIMUKSET, ILMOITA ALLEKIRJOITTANEELLE UROKSESI TIEDOT JA VALOKUVA TAMMIKUUN LOPPUUN
MENNESSÄ.
”-Koiran tulee olla astutushetkellä niin vanha (vähintään 12 kk), että sille on voitu tehdä Suomen
Kennelliiton viralliset terveystutkimukset. Suomen Kennelliiton yleisen jalostusstrategian mukaan koiran
tulisi astutushetkellä olla vähintään 2 vuotias.
-Siitokseen käytettävän koiran tulee olla terve. Jalostukseen käytettävällä koiralla ei saa olla hyvinvointia
alentavia, normaalin liikunnallisen elämän estäviä sairauksia ja vikoja eikä sairautta, joka vaatii säännöllistä
tai toistuvaa lääkehoitoa tai erityisruokavaliota.
-Koiralla tulee astutushetkellä olla virallinen silmä- ja polvitarkastuslausunto. Silmä- ja polvitarkastus
tarkastus tulee tehdä ennen koiran ensimmäistä astutusta, vähintään 1 vuoden ikäiselle koiralle.
Silmätutkimustulos ei saa olla viittä vuotta vanhempi. Siitokseen ei tule käyttää yksilöä, jolla on todettu
perinnöllinen silmäsairaus (sairauksista kerrottu tarkemmin kohdassa "Terveys ja lisääntyminen"). Ns. Ysutura ei ole este koiran jalostuskäytölle. Mikäli 1-polvista yksilöä käytetään siitokseen, tulee toisella
vanhemmalla olla 0/0 polvet. Siitokseen ei tule käyttää koiraa, jolla on huonommat polvet kuin 1aste.
-Uroksia, jotka eivät ole kyenneet astumaan normaalisti tai joilla on puutteellinen sukuvietti, ei tule käyttää
jalostukseen.
-Luonne tulee olla rotumääritelmän mukainen: valpas, iloinen ja rohkea; itsevarma mutta ystävällinen.
Koiraa tulee voida käsitellä normaalisti. Arkoja, flegmaattisia tai vihaisia koiria ei saa käyttää siitokseen.
-Koiralla tulee olla virallisista näyttelyistä Suomessa vähintään kaksi laatuarvostelun ensimmäistä EH
(erittäin hyvä) palkintoa eri tuomareilta tai ulkomailla saavutettu valion arvo. Hyväksytty jalostustarkastus
korvaa näyttelytulokset.
-Mikäli koiralla on aikaisemmin ollut pentuja, olisi koiran omistajan selvitettävä onko jälkeläisillä ollut
perinnöllisiä sairauksia. Olisi suotavaa, että aikaisemmat jälkeläiset olisivat käyneet näyttelyissä sekä silmäja polvitarkastuksissa. Läheinen sukusiitos Yksittäisen yhdistelmän sukusiitosasteeksi (5. sukupolven
mukaan laskettuna) suositellaan enintään 6,25 % (serkusparitus) ja mielellään alle 2,5 %.
–Uroksen jälkeläismäärä ei tule ylittää 70 pentua koiran elinaikana. Kuitenkin viimeinen pentue voi ylittää
enimmäismäärän. ”
JOS SINUN UROKSESI ON JO LISTALLA ILMOITTAISITKO YSTÄVÄLLISESTI HALUATKO SIELLÄ KOIRASI PITÄÄ JA
TARKISTAISITKO OVATKO VAATIMUKSET EDELLEEN VOIMASSA OLEVAT.
Urosrekisterin tiedot löytyvät osoitteesta: westiekerho.fi/jalostus/urosrekisteri/
KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!
JALOSTUSTOIMIKUNNAN PUOLESTA, jalostustoimikunnan jäsen:
Piia Saarela , email: donuts.terrier@hotmail.com

