Terveystutkimuksista
Nuoren nartun astuttaminen
Suomen Kennelliiton oli tarkoitus päivittää koirien rekisteriohje alkuvuodesta 2022, mutta SKL:n hallitus päätti, että ohje tulee voimaan vasta 1.1.2023. Ohjetta täsmennetään vielä, mutta yhtenä keskeisenä asiana nartun
hyvinvoinnin kannalta tulee olemaan astuttamisen alaikäraja, 18 kuukautta. Pentueen rekisteröintimaksu tulee korottumaan porrastetusti, jos pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja tai koko pentue saatetaan asettaa Kennelliiton määräämään jalostuskieltoon. Lisää voit lukea täältä https://www.kennelliitto.fi/
tietoa-meista/uutiset/koirarekisteriohje-uudistuu-vuoden-2022-alusta
Kennelliitto on vaatinut myös uuteen eläinsuojelulakiin kohtia koskien koirien hyvinvointia: https://www.kennelliitto.fi/kennelliitto-vaatii-uuteen-elainsuojelulakiin-sisallytettavaksi-seuraavia-asioita
Vaikka Suomen Venäjäntoyt ry:n Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) suosittelee myös 18 kuukauden ikärajaa
nartun astuttamiselle, on erityisesti korona-ajan luoma lisäkysyntä koirille lisännyt nuorten narttujen jalostukseen käyttöä. Jalostusnettiä tarkastelemalla voi todeta, että astutushetkellä nuorimmat nartut vuonna 2021 ovat
olleet noin 11 kuukauden ja 12 kuukauden ikäisiä.
Vaikka toistaiseksi vuotiaan nartun astuttaminen ei sinänsä ole lainvastaista, joissain tapauksissa se voi olla.
Eläinsuojelulakia rikotaan silloin kun eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille aiheutetaan merkittävää haittaa.
Kovinkaan moni koira ei ole alle puolitoistavuotiaana valmis emoksi fyysisesti eikä henkisesti. Laillisuuden
lisäksi tulee pohtia myös nuoren koiran pennuttamisen eettisyyttä.
Nartulle raskaus kantoajasta synnytykseen ja edelleen imetyksen loppuun on todella raskas prosessi. Koiralle,
joka ei ole ehtinyt kasvaa täysikokoiseksi fyysisesti, voi liian aikainen pennutus aiheuttaa pysyviä ongelmia,
myös psyykkisesti.

Karkeasti jaoteltuna jalostuksessa pyritään ideaalin kolmella osa-alueella: luonne, ulkomuoto ja terveys. Jokainen osio on tärkeä, mutta yhden ei tulisi nousta toista merkittävämmäksi siten, että toisesta karsitaan.
Jokaisella koirarodulla on joitakin perinnöllisesti esiintyviä ongelmia. Venäjäntoyn terveystilastoja ja -kyselyitä tutkiessa voi tehdä johtopäätöksen, että tyypillisimmät sairaudet ja viat ilmenevät polvissa, silmissä ja
sydämessä. Sen takia venäjäntoyn virallisiin jalostussuosituksiin on valikoitu polvilumpioluksaatio-, silmäpeilaus- ja sydänauskultaatiotutkimukset, jotka kasvattajan tulisi teettää jalostukseen valitsemilleen koirille.
Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) asettaa myös tulokset, jotka ovat sopivia jalostuskoirille.
JTO jalostussuosituksineen on rotuun perehtyneen jalostustoimikunnan valmistelema ja se on hyväksytetty jäsenistöllä, rotujärjestö SKKY:ssä ja Suomen Kennelliitossa. Jalostussuositukset ovat kirjaimellisesti suosituksia,
mutta rodun toistaiseksi hyvän terveydentilan ylläpitämiseksi ohjeiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää.
Vajavaiset tai täysin puuttuvat terveystutkimukset ovat suuri uhka rodulle, jonka koiramäärä kasvaa koko ajan.
Iso osa Suomeen rekisteröidyistä pennuista jää vaille virallisia terveystuloksia.
Kaikki terveys- tai hyvinvointiongelmat eivät näy ulospäin, joten vaikka koira vaikuttaisi terveeltä, se ei tosiasiassa ole sitä, ennen kuin tulokset ovat virallisesti paperilla. Sekä uroksen että nartun omistajan tulisi huolehtia siitä, että oma koira ja tämän jalostuspari on asianmukaisesti terveystutkittu terveeksi.
Myös ostajan on tärkeää tutustua koiran vanhempien tietoihin, kiinnittää huomiota puutteellisiin tai suositusten vastaisiin tuloksiin, ja miettiä, mistä mahdolliset poikkeukset johtuvat. Rotuyhdistyksen pentuneuvoja
auttaa mielellään selvittämään ja selittämään koirien tietoja.
Teksti: jalostustoimikunta, 2/2022

Liian nuori narttu ei usein ole myöskään henkisesti valmis äitiyteen ja kovaan stressiin joutuminen voi saada
nartun jopa hylkäämään pentunsa, kun se ei tiedä miten toimia. Emokoiran stressi tarttuu myös pentuihin ja
epäsopiva tai kokonaan puuttuva emo voi jättää pysyvän jäljen pentujen luonteisiin.
Nuoren nartun astuttaminen voi vaikeuttaa myös tulevien pentujen vikojen ja sairauksien ennakointia. Keskenkasvuisen koiran terveyttä ja luonnetta voi olla vaikea arvioida ja jotkut viat kehittyvät vasta myöhemmällä
iällä. On hyvä antaa aikaa, jotta voi nähdä miten nartun sisarukset kehittyvät tai miten muut sukulaiset ikääntyvät.
Viime kädessä nartun omistaja on vastuussa siitä, minkä ikäisenä narttunsa astuttaa, vai astuttaako ollenkaan.
Ostajan tulee kuitenkin olla valppaana sen suhteen, minkälaista kasvatustyötä tukee. Suomeen rekisteröidyn
pentueen tiedot on aina saatavilla Jalostustietojärjestelmästä.
Kuva ja teksti: jalostustoimikunta, 2/2022
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