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Voimassa 1.6.2015 alkaen 

 

* Kasvattajan tulee olla pysyvästi Suomessa asuva Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n jäsen. 

* Pentueen tulee olla Suomen Kennelliiton (SKL) määräysten mukainen. 

* Kasvattajan tulee olla allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumus. 

* Pennut rekisteröidään/tullaan rekisteröimään Suomen Kennelliittoon. 

 

Pentueen vanhempien tulee täyttää astutushetkellä vähintään PEVISA -ohjelman ehdot täyttävä: 

• Lonkkakuvauslausunto, molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattu. Minimikuvausikä on 12 kk 

ja kuvaustuloksen tulee olla A, B tai C. C -lonkkaista saa käyttää vain terveen kanssa (A tai B). 

• Kyynärkuvauslausunto, molemmat vanhemmat tulee olla kyynärkuvattu tuloksella 0 tai 1, 

minimikuvausikä on 12 kk. Kuvausvaatimus ei koske ulkomaisia koiria. 

• Selkälausunto, molemmat vanhemmat tulee olla selkäkuvattu siten, että saadaan tulokset 

mahdollisista nikamien epämuotoisuudesta (VA) ja välimuotoinen lanneristinikama (LTV) 

muutoksista, minimikuvausikä on 12 kk. Kuvausvaatimus ei koske ulkomaisia koiria. 

  

Välimuotoisen lanneristinikaman merkinnät: 

LTV0 = Ei muutoksia 

LTV1 = Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1–S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne 

LTV2 = Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama 

LTV3 = Epäsymmetrinen lanne-ristinikama 

LTV4 = 6 tai 8 lannenikamaa 

  

• Listalle pääsevät myös pentueet, joissa ulkomaiselta urokselta puuttuu PEVISA-ohjelman vaatima / 

vaatimat terveystulokset, mikäli astutus on tapahtunut ulkomailla tai siemennys on tapahtunut 

tuontispermalla. 

• Käytettäessä ulkomaalaista urosta tai narttua, on sen terveystulosten oltava verrattavissa Suomen 

tuloksiin. Epäselvissä tapauksissa jalostustoimikunta antaa lausunnon, onko pentue yhdistyksen 

sääntöjen mukainen ja voidaanko se hyväksyä pentuvälitykseen. 

  

Lisäksi rotuyhdistys on asettanut seuraavat jalostussuositukset:  

• Koiran tulisi olla silmäpeilattu ennen jalostukseen käyttöä. Koiralla, jolla on jokin selvästi osoitettu 

perinnöllinen sairaus kuten PRA, RD tai HC, ei tulisi käyttää jalostukseen.  

• Koira, jolla on LTV-muutoksia (1-4) suositellaan käytettävän LTV0:n kanssa. 
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• Jalostukseen käytettävät yksilöt tulisi DM -testata (Degeneratiivinen myelopatia = perinnöllinen 

selkäytimen rappeumasairaus).  

o DM -geenitestin tulosten tulkinta: 

▪ Terve (Clear, N/N) 

▪ Kantaja (Carrier, A/N) 

▪ Sairastumisriski (At Risk, A/A) 

DM –kantajaa tai sairastumisriskin omaavaa yksilöä suositellaan käytettäväksi vain DM– terveen yksilön 

kanssa. 

 

• Jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä tutkittaisiin lonkkien ja kyynärien lisäksi myös polvet ja sekä 

selkä muilta osin kuin edellä mainittu. Minimi tutkimus/kuvausikä 12kk selkä muilta osin kuin 

spondyloosi johon vaaditaan 24kk ikää.  

• Jalostukseen käytettävillä yksilöillä tulisi olla vähintään kaksi laatuarvostelua eri tuomareilta yli 15 

kk ikäisenä näyttelyistä. Vaihtoehtoisesti riittää arvostelu rodun erikoistuomarilta tai hyväksytty 

jalostustarkastus. 

• Jalostukseen käytettävän yksilön tulisi olla luonteeltaan rodunomainen, ei arka eikä aggressiivinen, 

joten jalostukseen käytettävä yksilö tulisi luonnetestata tai MH –luonnekuvata, ellei ne ole 

suorittaneet palvelus- tai pelastuskoirakoetta. 

• Epilepsian yleistymisen vastustamiseksi suositellaan, ettei kohtauksia saaneita koiria käytetä 

jalostukseen, eikä sellaista yhdistelmää uusita, joka on tuottanut epilepsiaa. 

• Urosten suositeltava alaikäraja on 15 kk ja narttujen 24 kk. Ensimmäisiä pentuja ei suositella 

teetettäväksi yli 5 –vuotiaalla nartulla eikä yli 8 –vuotiasta narttua suositella astutettavaksi. 

 

 

 


