SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYKSEN JALOSTUSVAATIMUKSET
voimassa 1.1.2013 alkaen
(hyväksytty Suomen Belgianpaimenkoirayhdistyksen yleiskokouksessa 27.3.2010 ja 10.11.2012
ja PEVISAn osalta myös Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessa 22.6.2010)

Pentueen rekisteröinnin ehtona on, että pentueen molemmat vanhemmat täyttävät ns. PEVISA-ehdot
lonkkien, kyynärnivelien ja silmien osalta sekä Suomen Kennelliiton yleiset rekisteröintiehdot.
Yhdistyksen pentuvälityksen ehtona on, että PEVISA-vaatimukset täyttyvät ja että kasvattaja on yhdistyksen
jäsen.
Jotta pentue saa pentulistalle merkinnän ”jalostusvaatimukset täyttävä pentue”, tulee pentueen molempien
vanhempien täyttää kaikki jalostusvaatimukset (huom. suositus ei ole yhtä kuin vaatimus).
Mikäli kasvattaja on toiminut Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesti parittamalla
keskenään isän/emän ja jälkeläisen tai täyssisarukset, jolloin yhdistelmän sukusiitosprosentti on aina
vähintään 25, tai käyttämällä jalostukseen koiraa, jolla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa
terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pentue rekisteröidä vain EJ-rekisteriin.
Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa,
polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia.
1.1.2013 lähtien seuraavat muunnosten väliset risteytykset ovat sallittuja ilman poikkeuslupamenettelyä:
groenendael x tervueren, laekenois x malinois, malinois x tervueren.
YLEISTÄ
Nartun tulee olla 2-8–vuotias ja uroksen vähintään 2-vuotias astutushetkellä. Molempien vanhempien tulee
olla fyysisesti ja psyykkisesti terveitä. Uroksella tulee olla normaalit kivekset astutushetkellä ja molemmilla
vanhemmilla tulee olla rotumääritelmän mukainen hampaisto.
Jalostuskoirista tulee olla voimassaolevat terveystiedot toimitettuna jalostustoimikunnalle. Terveystiedot ovat
voimassa kolme vuotta täyttämispäivämäärästä laskien. Terveystietolomakkeen voi täyttää yhdistyksen
kotisivuilla osoitteessa http://www.finbelge.fi/yhdistys/terveyskysely.htm. Vaatimus koskee Suomeen
rekisteröityjä belgianpaimenkoiria sekä jalostuslainoja. Mikäli terveystietoja ei ole toimitettu molemmista
vanhemmista, pentuetta ei oteta yhdistyksen pentulistalle.
TERVEYS
- lonkat (PEVISA): Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat ovat virallisesti
lonkkakuvattuja. Lonkkaniveldysplasian osalta noudatetaan raja-arvoa B. Lausunnon tulee olla
voimassa astutushetkellä. Minimi-ikä viralliselle lonkkakuvaukselle on 12 kk.
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.
- kyynärnivelet (PEVISA): Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat ovat
virallisesti kyynärkuvattuja. Lausunnon tulee olla voimassa astutushetkellä. Minimi-ikä viralliselle
kyynärkuvaukselle on 12 kk. Kuvauspakko koskee Suomeen rekisteröityjä belgianpaimenkoiria.
Yhdistyksen suositus on, että jalostukseen käytettävän koiran ja/tai yhdistelmän kyynärnivelten arvosanojen
summa on korkeintaan kaksi (2), kuitenkin niin, ettei yksikään yksittäinen nivel ole arvosanaltaan huonompi
kuin yksi (1).
- silmät (PEVISA): Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat on virallisesti
silmätarkastettu. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. HC:ta, PRA:ta,
geograafista RD:tä, totaali RD:tä tai pannus keratitista sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, se on paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.
Vaatimus koskee Suomeen rekisteröityjä belgianpaimenkoiria.
Yhdistyksen suositus on, että koiria, joilla on todettu ylimääräisiä silmäripsiä taikka kuivasilmäisyyttä, ei
käytettäisi jalostukseen.
Jos kyseessä on jokin muu kuin edellä mainitut silmäsairaudet, yhdistyksen suositus on, että yhdistelmässä

molemmilla vanhemmilla ei saa olla samankaltaista sairautta. PHTVL/PHPV- ja PPM-sairauden osalta
suositellaan, ettei vaikea-asteisia yksilöitä käytettäisi jalostukseen.
Yhdistyksen vaatimus on, että Pohjoismaihin rekisteröityjen vanhempien tulee olla HC-, PRA-, RD- ja pannus
keratitis –vapaita.
- Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
- Yhdistyksen suositus on, että jalostukseen käytettävät koirat olisivat olkanivelkuvattuja ja terveitä.
- Selkäviat: vain oireettomia ja terveitä käytetään jalostukseen.
- Allergiat: vain oireettomia ja terveitä käytetään jalostukseen.
- Jos koiralla on toistuvia vaikeasti hoitoon vastaavia iho-, korva- tai suolistotulehduksia, ei sitä tulisi käyttää
jalostukseen.
- Autoimmuunitautia sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
- Koukkuhäntä: vain terveitä käytetään jalostukseen.
- Napatyrä: vain terveitä käytetään jalostukseen.
LUONNE
Vähintään joku seuraavista:
1) Suomen Kennelliiton luonnetesti, jossa
- hermorakenne on positiivinen
- luoksepäästävyys on positiivinen
- terävyys on positiivinen
- laukauspelottomuus on positiivinen
- loppupistemäärä on vähintään +75 pistettä
2) SBPKY:n rodunomaisen luonteen testi, jossa koira on saavuttanut vähintään riittävän arvosanan
3) palveluskoirakokeen avoimessa luokassa saavutettu koulutustunnus
4) hyväksytty vartiokoirakoe
5) jokin pelastuskoirakoevaatimuksista:
- Pelastuskoiraliiton alaiset kokeet
Suomen Pelastuskoiraraliitto ry:n sääntöjen mukaan voimassaoleva
jälki loppukoe (päivä+pimeä-osuudet) kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritettuna
tai
haku loppukoe (päivä+pimeä-osuudet) kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritettuna
tai
raunio loppukoe hyväksytysti suoritettuna
- Palveluskoiraliiton alaiset kokeet:
Kansainvälisin säännöin (IPO-R) Suomen Palveluskoiraliiton sääntöjen mukaan voimassaoleva
PEJÄ B tai PEHA B tai PERA B hyväksytysti suoritettuna
tai
Kansallisin säännöin (PEKO) Suomen Palveluskoiraliiton sääntöjen mukaan voimassaoleva
PERA B tai PEHA tai PEJÄ hyväksytysti suoritettuna
ULKOMUOTO
Vähintään joku seuraavista:
1) vähintään yksi ”erittäin hyvä” (vanhojen näyttelytulosten laatuarvostelun ykkönen) näyttelystä vähintään
15 kk ikäisenä.
Käyttövaliolla pitää olla vähintään yksi laatuarvostelun kakkonen tai ”hyvä” –arvosana erikoistuomarilta tai
kaksi laatuarvostelun kakkosta tai ”hyvä” –arvosanaa muulta tuomarilta nuorten, avoimessa, käyttö- tai
veteraaniluokassa.
2) SBPKY:n (ulkomuodon) jalostustarkastus, jossa koira on saavuttanut tuloksen ”hyväksytty” tai ”hyväksytty
varauksin”.

