
SBY:n jäsenkasvattajien ilmoittamat  
syntyneet pentueet SBY:n pentuvälitykseen



Kennel Ma Baker’s
Pirkko Dima, Sastamala, puh. 046 8977789, pirkko.dima@gmail.com
syntynyt: 21.1.2023 2 keltaista urosta ja 2 keltaista narttua
myytävänä: 2 keltaista urosta, 1 keltainen narttu ja 1 keltainen narttu sijoitukseen

isä: Grom Sanvita
lonkat, indeksi: B (ulkom.), 98 FI, 108 DE
sydän: kuuntelu - ei sivuääniä
selkä, indeksi: SP0 (ulkom.), 101 FI, 101 DE
muuta: -
luonnettamittaavat: -
ulkomuotoarviointi: KSG’21, TLJW’20, TLW’22, EE&LT 
MVA, EE&LV&LT&BALT JMVA

emä: Ariodante’s You’re Gorgeous for MB
lonkat, indeksi: C, 101 FI
sydän: kuuntelu - ei sivuääniä
selkä, indeksi: SP2, 86 FI
muuta: LTV0, kyynärät 0/0
luonnettamittaavat: MH
ulkomuotoarviointi: JKSG’20, LT JMVA, 2 x SERT

Pentueen lonkkaindeksi: 104,5
Pentueen selkäindeksi: 93,5

Pentue vastaa/ei vastaa jalostustoimikunnan suosituksia seuraavilta osin:
Lonkat:
• C on yhdistetty B, mutta pentueen lonkkaindeksi on yli 101 - vastaa suosituksia 

Sydän:
• molemmilla vanhemmilla hyväksytty sydäntutkimustulos - vastaa suosituksia

Selkä:
• SP2 on yhdistetty SP0, mutta pentueen selkäindeksi on alle 101- vastaa suosituksia 

Luonnettamittaava:
• toiselta vanhemmista (isä) puuttuu luonnettamittaava tulos - ei vastaa suosituksia 

Ulkomuotoarviointi:
• molemmila vanhemmilta löytyy ulkomuotoarviointi - vastaa suosituksia

Sukusiitos:
• pentueen sukusiitosprosentti on alle 4% neljällä sukupolvella laskettuna - vastaa suosituksia



Kennel Bossico’s
Minna Ikonen, Espoo, puh. 040 5114274, bossicos@bastu.net
syntynyt: 8.12.2022 3 tiikeriurosta ja 2 keltaista urosta
myytävänä: kaikki pennut tällä hetkellä varattuja

isä: X-men vom Hause Bresicke
lonkat, indeksi: A2 (ulkom.), 119 DE
sydän: HZ0
selkä, indeksi: SP0, 106 DE
muuta: -
luonnettamittaavat: BH, AD, IP1, ZTP, Körung B
ulkomuotoarviointi: BK&PL&LUX JCH, PL&BG CH

emä: Vise A Versa Lady No Akacisa
lonkat, indeksi: C, 93 FI
sydän: kuuntelu - ei sivuääniä
selkä, indeksi: SP0, 102 FI
muuta: LTV0, kyynärät 0/0
luonnettamittaavat: -
ulkomuotoarviointi: SERT

Pentueen lonkkaindeksi: 106
Pentueen selkäindeksi: 104

Pentue vastaa/ei vastaa jalostustoimikunnan suosituksia seuraavilta osin:
Lonkat:
• C on yhdistetty A -  vastaa suosituksia ja pentueen lonkkaindeksi on yli 101 

Sydän:
• molemmilla vanhemmilla hyväksytty sydäntutkimustulos - vastaa suosituksia

Selkä:
• SP0 on yhdistetty SP0 - vastaa suosituksia ja pentueen selkäindeksi on yli 101 

Luonnettamittaava:
• toiselta vanhemmista (emä) puuttuu luonnettamittaava tulos - ei vastaa suosituksia 

Ulkomuotoarviointi:
• molemmila vanhemmilta löytyy ulkomuotoarviointi - vastaa suosituksia

Sukusiitos:
• pentueen sukusiitosprosentti on alle 4% neljällä sukupolvella laskettuna - vastaa suosituksia



Jalostustoimikunnan suositukset yhdistelmille

1. Lonkat
• lonkkakuvaustulos A-C ja C-lonkkainen koira suositellaan paritettavaksi A-lonkkaisen kanssa tai 

vaihtoehtoisesti pentueen HD-indeksiennusteen tulee olla vähintään 101.

2. Sydän
• kuuntelutulos, joka voimassa 24 kk 
• jos kuuntelussa kuuluu sivuääni, tulee sydän tutkia ultraäänitutkimuksella, “ei osoita merkkejä sy-

dänsairaudesta” ja “avoin” ovat hyväksyttäviä
• jos koiralla on tutkimustulos “avoin” on koira tutkittava 12 kk kuluttua uudestaan
• avoimen tuloksen omaava koira suositellaan yhdistettäväksi vain koiraan, jolla tuloksena “ei 

sivuääniä” tai “ei osoita merkkejä sydänsairaudesta” 
 
HUOM. ehdon “jos koiralla on tutkimustulos “avoin” on koira tutkittava 12 kk kuluttua uudestaan” 
eletään siirtymäkautta ja se tulee voimaan vuoden 2023 alusta 

3. Selkä
• tuloksen tulee olla SP0-SP3
• SP3 saanut koira suositellaan paritettavaksi SP0 tuloksen saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoi- 

sesti pentueen SP-indeksiennusteen tulee olla vähintään 101 

Lisäksi pentueen vanhemmilta suositellaan löytyvän:

• vähintään arvosana EH näyttelystä tai hyväksytty ZTP-testin ulkomuoto-osuus
• luonnetta mittaava tulos: hyväksytty ZTP, PK, BH, luonnetesti tai MH-kuvaus (HUOM! AD-koe ei 

ole luonnetta mittaava koe), luonnetestituloksen tulee olla vähintään +75 pistettä
• tulevan pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 4 % (neljällä sukupolvella laskettuna) 
• pentueen tulee täyttää Kennelliiton Koirarekisteriohjeen pentueen rekisteröinnin ehdot

 
Pentueelle lasketaan lonkka- ja selkäindeksi. Jos indeksi on alle sata, on se huonompi, kuin rodun kes- 
kiarvo  (100) ja sen ollessa yli sata on se keskiarvoa (100) parempi. Jokaisen pentueen lonkka- ja 
selkäindeksin on hyvä olla vähintään 101. 


