SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYKSEN JALOSTUSVAATIMUKSET JA -SUOSITUKSET
Voimassa 1.1.2015 alkaen
Hyväksytty Suomen Belgianpaimenkoirayhdistyksen yleiskokouksessa 30.3.2014 sekä Suomen Kennelliiton
jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessa 10.6.2014.

Pentueen rekisteröinnin ehtona on, että pentueen molemmat vanhemmat täyttävät PEVISA-ehdot lonkkien,
kyynärnivelien ja silmien osalta sekä Suomen Kennelliiton yleiset rekisteröintiehdot (ks. voimassa oleva
koirarekisteriohje).

Yhdistyksen jalostusvaatimukset
Yhdistyksen jalostusvaatimukset ovat samat kuin Kennelliiton vaatimukset pentueen rekisteröinnille FIrekisteriin. Yhdistyksen pentuvälitykseen otetaan kaikki SBPKY:n jäsenkasvattajien pentueet, jotka täyttävät
jalostusvaatimukset ja joiden Suomessa asuvista vanhemmista on toimitettu yhdistykselle terveystiedot
terveyskyselylomakkeella. Terveyskyselylomake on voimassa kolme vuotta.
PEVISA-ehdot
Pentujen vanhemmilla tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto
sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.
Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on
todettu perinnöllinen katarakta, PRA, geograafinen RD, totaali-RD, perinnöllinen keratiitti tai plasmooma.
Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos
koiralla on todettu muu katarakta, se on paritettava kataraktan suhteen terveen koiran kanssa.
Ulkomaalaiselta urokselta rekisteröidään yksi pentue ilman virallista lonkkakuvaustulosta. Seuraavan
pentueen rekisteröimiseksi lonkkakuvaustulos vaaditaan. On kuitenkin huomattava, että mikäli astutus
tapahtuu Suomessa, tulee koiran täyttää PEVISA-vaatimukset. Ohjelma on voimassa 1.1.2015−31.12.2019.

Yhdistyksen suositukset pentueen vanhemmille
Nartun tulee olla 2–8-vuotias ja uroksen vähintään 2-vuotias astutushetkellä. Kummallakaan vanhemmalla
ei saa olla hyvinvointia haittaavaa purentavikaa. Mikäli toisella vanhemmalla on rotumääritelmästä
poikkeava purenta ja hampaisto, tulee parituskumppanilla olla rotumääritelmän mukainen purenta ja
hampaisto.

Terveys (PEVISA-vaatimusten lisäksi):
- Jalostukseen käytettävien koirien tulee v. 2016 alusta lähtien olla virallisesti selkäkuvattuja (spondyloosi ja
välimuotoinen lanne-ristinikama).
- Epilepsia, allergiat, autoimmuunisairaudet, toistuvat suolistotulehdukset ja koukkuhäntä: vain terveitä
koiria käytetään jalostukseen.

Luonne:
Jokin seuraavista:
1) Suomen Kennelliiton luonnetesti, jossa
- hermorakenne on positiivinen
- luoksepäästävyys on positiivinen
- toimintakyky on positiivinen
- taistelutahto on positiivinen
- terävyys on positiivinen
- laukauspelottomuus on positiivinen
- loppupistemäärä on vähintään +75 pistettä
2) palveluskoirakokeen avoimessa luokassa saavutettu koulutustunnus
3) hyväksytty vartiokoirakoe
4) PAIM2 (paimennus)
5) jokin pelastuskoirakoevaatimuksista:
- Pelastuskoiraliiton alaiset kokeet
Suomen Pelastuskoiraliitto ry:n sääntöjen mukaan voimassaoleva jälkiloppukoe (päivä- ja pimeäosuudet)
kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritettuna
tai
hakuloppukoe (päivä- ja pimeäosuudet) kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritettuna
tai
raunioloppukoe hyväksytysti suoritettuna
- Palveluskoiraliiton alaiset kokeet:
Kansainvälisin säännöin (IPOR) Suomen Palveluskoiraliiton sääntöjen mukaan voimassa oleva PEJÄ B tai
PEHA B tai PERA B hyväksytysti suoritettuna
tai
Kansallisin säännöin (PEKO) Suomen Palveluskoiraliiton sääntöjen mukaan voimassa oleva PERA B tai PEHA
B tai PEJÄ B hyväksytysti suoritettuna

Ulkomuoto:
Jompikumpi seuraavista:
1) vähintään yksi ”hyvä” näyttelystä vähintään 15 kk ikäisenä.
2) SBPKY:n (ulkomuodon) jalostustarkastus, jossa koira on saavuttanut tuloksen ”hyväksytty” tai ”hyväksytty
varauksin”
SBPKY ylläpitää jalostusuroslistaa uroksista, jotka täyttävät yllä esitetyt jalostussuositukset ja joista on
toimitettu yhdistykselle terveystiedot yhdistyksen terveyskyselylomakkeella (voimassa kolme vuotta).
Yhdistyksen pentulistalla tulee yllä esitetyt jalostussuositukset täyttävien yhdistelmien kohdalle merkintä
”Yhdistelmä täyttää SBPKY:n jalostussuositukset.” Lisäksi pentulistalla mainitaan kasvattajan osallistuminen
yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin (Belgipäivät).

