
Suomen Japaninpystykorvayhdistys r.y.

JALOSTUSNEUVONTAPYYNTÖ  

Nartun nimi (rekisterikirjasta) Rekisterinumero Syntymäaika

Nartun isä Nartun emä

Nartun arvioitu astutusaika

 

ARVIONTI NARTUSTA: NÄYTTELYTULOKSET: (merkitse nartun saamat palkinnot)

Koko pieni cm MUOTOVALIO
keskikoko cm SERT
kookas cm SA / ERI

1. palkinto / EH kpl
Purenta leikkaava (normaali) 2. palkinto / H kpl

tasapurenta 3. palkinto / T kpl
alapurenta 0 (nolla) / HYL kpl, mistä syystä:
muu, mikä

Hampaat kaikki hampaat
välihampaita puuttuu kpl EVA (ei voida arvostella) kpl, mistä syystä:
etuhampaita puuttuu kpl

Pigmentti kirsu musta
kirsu ruskea
kirsu vaalea
kirsu talvella vaalea, kesällä tumma JALOSTUSTARKASTUS:
huulet mustat
huulet ruskeat Tarkastusaika:
huulissa pigmenttikatkoja

Tarkastuspaikka:
Silmien väri erittäin tummat

keskiruskeat Tarkastus hyväksytty rajoitetusti/varauksin
vaalean ruskeat Tarkastus hylätty, hylkäämisen syy
kellertävät

Silmien muoto pienet
keskisuuret
suuret
pyöreät POLVITARKASTUS:
ulkonevat Terveet polvet

Polvilumpiovika, aste: vasen , oikea
Raajaluusto voimakas Narttua ei ole polvitarkastettu

keskivahva Kopio lausunnosta tämän jalostuspyynnön liitteenä
kevyt, siro Lausunto toimitettu jalostustoimikunnalle aikaisemmin

Karvapeite tuuhea, runsas Polvitarkastuslausunnon antanut eläinlääkäri:
makaava
lyhyt tai lyhyehkö
laineikas
pehmeä

Turkin väri puhtaan valkoinen MUUT TARKASTUSLAUSUNNOT:

hieman kellertävä
hieman keksinväriä
runsaasti keksinväri
muu, mikä

Mikäli nartulla on muita tarkastuslausuntoja perinnöllisten
sairauksien osalta (mm. lonkka- tai silmätarkastus), lähetä
kopiot lausunnoista ellei niitä ole jo jalostustoimikunnalle
toimitettu.

Kuvaile nartun luonnetta: MUUTA HUOMIOITAVAA:



NARTUN AIKAISEMMAT PENTUEET:

I pentue II pentue

Syntymäaika: Syntymäaika:

Isä: Isä:

Pentuja: kpl Pentuja: kpl

Uroksia: kpl Narttuja: kpl Uroksia: kpl Narttuja: kpl

Kuolleina syntyneitä pentuja: kpl Kuolleina syntyneitä pentuja: kpl

Huomautettavaa pentueessa: Huomautettavaa pentueessa:

III pentue IV pentue

Syntymäaika: Syntymäaika:

Isä: Isä:

Pentuja: kpl Pentuja: kpl

Uroksia: kpl Narttuja: kpl Uroksia: kpl Narttuja: kpl

Kuolleina syntyneitä pentuja: kpl Kuolleina syntyneitä pentuja: kpl

Huomautettavaa pentueessa: Huomautettavaa pentueessa:

ERITYISHUOMIOITA NARTUN PENTUESISARUKSISSA, VANHEMMISSA, SEKÄ MUISSA
LÄHISUKULAISISSA: (esim. purentavirheet, pigmentinpuutokset, kivesvika, koukkuhäntä, kokovirheet, polviviat jne.)

Nartun omistajan nimi: Puhelin:

Osoite: Postinumero ja –toimipaikka:

Sähköpostiosoite:

Vakuutan oheiset tiedot oikeiksi ja totuudenmukaisiksi:

/
Päiväys Nartun omistajan allekirjoitus

HUOMIO!
Jos mahdollista, lähetä jalostusneuvontapyynnön mukana mahdollisimman hyvä valokuva nartusta.

Jalostusneuvontapyyntö lähetetään jalostustoimikunnan sihteer ille


