
Kasvattajalistan säännöt
Hyväksytty Bolognese ry:n vuosikokouksessa 3.3.2020. Voimassa 1.6.2020 alkaen.
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Kasvattaja on Bolognese ry:n ja Suomen Kennelliitto ry:n jäsen.

Kasvattajalla on FCI:n hyväksymä kennelnimi.

Kasvattaja noudattaa kasvatustyössään ja koiranpidossaan Suomen eläinsuojelulakia sekä Suomen 
Kennelliiton koiranpidosta ja pentujen teettämisestä ja luovuttamisesta antamia sääntöjä ja 
ohjeita, kuten kasvattajasitoumusta sekä koiran omistajan ja -haltijan perussääntöä.

Kasvattaja ottaa pennuista varausmaksun aikaisintaan niiden ollessa 14 vrk vanhoja. Pennut myy-
dään eläinlääkärin tarkastamina. Tarkastuksesta on oltava myyntihetkellä kirjallinen todistus.

Kasvattaja noudattaa jalostustyössään seuraavia sääntöjä sekä kasvattaessaan itse pentueita että 
antaessaan uroksia astutukseen:

Jalostukseen käytetty koira on astutushetkellä vähintään 20 kk vanha.

Kuitenkin suositellaan, että jalostukseen käytettävä koira olisi iältään vähintään kaksivuotias, 
mielellään tätä vanhempi, jotta sen ja sen lähisukulaisten ominaisuuksista saadaan mahdol-
lisimman varmaa tietoa jalostusta varten. Uroksia olisi suotavaa käyttää jalostukseen pääa-
siassa vasta niiden täytettyä viisi vuotta. Ensimmäistä kertaa astutettavan nartun yläikärajaksi 
suositellaan viittä vuotta.

Jalostusyksilöiden tulee olla terveitä ja hyväluontoisia.

Jalostusyksilöille tulee tehdä viralliset silmä- ja polvitutkimukset ennen astutusta. Silmä-
tutkimuslausunto saa astutushetkellä olla korkeintaan 12 kk vanha. Yli kahdeksanvuo-
tiaalle koiralle tehty silmätutkimus voidaan kuitenkin katsoa lopulliseksi. Alle kolmivuo-
tiaalle koiralle annettu polvitutkimuslausunto on voimassa 24 kk. Vanhentunut lausunto 
on uusittava ennen astutusta. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu polvitutkimuslausunto 
on voimassa koiran koko eliniän.

Bolognese ry ylläpitää www-sivuillaan ja sähköisessä BologneseUutiset-lehdessään kasvattajalistaa sekä 
välittää pentuvälityksessään listalla olevien kasvattajien kasvattamia pentuja. Kasvattaja ilmoittautuu listalle 
ilmoittamalla siitä sähköpostitse Bolognese ry:n hallitukselle. Kun kasvattaja ilmoittautuu listalle, hän 
samalla sitoutuu noudattamaan alla lueteltuja sääntöjä.
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Silmäsairauksien suhteen noudatetaan seuraavia sääntöjä:

Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos sillä on diagnosoitu jokin seuraavista 
silmäsairauksista:

PRA

Katarakta eli perinnöllinen harmaakaihi

Linssiluksaatio, LL

tRD

PHPV/PHTVL asteet 2 – 6

PPM, vakavat muutokset

Endoteeli dystrofia

Distichiasis, aste vakava

Jos koiralla on diagnosoitu jokin seuraavista silmäsairauksista, se voidaan parittaa ko. 
sairauden suhteen terveen yksilön kanssa:

mRD, gRD

PHPV/PHTVL aste 1

PPM, lievät muutokset

Epiteliaalinen/stromaalinen dystrofia

Distichiasis, aste kohtalainen

Jos koiralla on diagnosoitu lieväasteinen distichiasis, se voidaan parittaa toisen 
vastaavan diagnoosin saaneen koiran kanssa. Kuitenkin suositellaan, että koira, jolla 
on diagnosoitu lieväasteinen distichiasis, ensisijaisesti paritettaisiin ko. sairauden  
suhteen terveen yksilön kanssa.

Polvilausuntojen suhteen noudatetaan seuraavia sääntöjä:

Polvitarkastuksen raja-arvo on 2. Tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 
0 saaneen koiran kanssa.

Vähintään toisen yhdistelmän koirista tulee olla geenitestattu prcd-PRA:n varalta 
tuloksella ’terve – ei kantaja’. Geenitestin perusteella todetun kantajan saa parittaavain 
geenitestin tuloksen perusteella ’terveen – ei kantajan’ kanssa. ‘Terveen – ei kantajan’ 
saa parittaa myös testaamattoman koiran kanssa. Milkäli koiran vanhemmat on 
geenitestattu prcd-PRA:n varalta tuloksella ‘terve – ei kantaja’, koiraa ei tarvitse testata, 
vaan se katsotaan vanhempien tulosten perusteella terveeksi.
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Poikkeukset yllä mainittuihin ehtoihin:

Ulkomaisen uroksen käyttö, astutus tai spermankeruu tapahtuu ulkomailla

Jos kasvattaja käyttää ulkomaista urosta jalostukseen ja astutus tai spermankeruu 
tapahtuu ulkomailla, urokselta vaaditaan silmä- ja polvitutkimuslausunnot, jotka on 
annettu vähintään 12 kk ikäiselle koiralle ja jotka ovat voimassa seuraavasti:

Silmätutkimuslausunto saa astutushetkellä olla korkeintaan 24 kk vanha.

Polvitutkimuslausunto on voimassa koiran koko eliniän eli jo 12 kk vanhalle koiralle annettu 
polvitutkimuslausunto katsotaan lopulliseksi.

Uroksella mahdollisesti diagnosoidut silmäsairaudet tai patellaluksaatio rajaavat jalostusta samalla 
tavalla kuin edellä on esitetty.

Nartun suhteen noudatetaan normaalia ohjeistusta.

Uroksen antaminen astutukseen ulkomaiselle nartulle, astutus tai siemennys tapahtuu ulkomailla

Jos kasvattaja antaa uroksensa ulkomaisen nartun käyttöön ja astutus tai siemennys tapahtuu 
ulkomailla, nartulta ei vaadita terveystutkimuslausuntoja.

Uroksen suhteen noudatetaan normaalia ohjeistusta.

Pakastesperman käyttäminen

Jos kasvattaja käyttää pakastespermaa nartulleen, urokselta vaaditaan terveystutkimuslausunnot 
edellä lueteltujen sääntöjen mukaisesti. Uroksen terveystutkimuslausuntojen tulee olla voimassa 
spermanke ruuhetkellä (ei siis siemennyshetkellä) edellä lueteltujen sääntöjen mukaisesti (huomaa 
erot, mikäli spermankeruu tapahtuu Suomessa/ulkomailla).

Mikäli kasvattaja huolimattomuuttaan rikkoo yllä mainittuja sääntöjä, rike annetaan kertaalleen 
anteeksi. Mikäli rike on korjattavissa (esimerkiksi puuttuva terveystutkimuslausunto), asia tulee 
korjata ensi tilassa. Jos asiaa ei korjata, Bolognese ry:n hallitus toteaa asian kokouksessaan ja 
poistaa kasvattajan listalta. Mikäli kasvattaja rikkoo yllä mainittuja sääntöjä toistamiseen, Bo-
lognese ry:n hallitus toteaa asian kokouksessaan ja poistaa kasvattajan listalta. Mikäli kasvattaja 
poiste taan kasvattajalistalta, hän voi ilmoittautua takaisin listalle, kun hän on toiminut vähintään 
18 kk listan sääntöjen mukaisesti.
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