
Kasvattajakysely amerikanakitakasvattajille 17.4.2016 

Kysely lähetettiin 64 kasvattajalle, joilla on ollut pentueita vuosina 2000 – 2015. 

41 kasvattajaa vastasi (64 %) . 

Pentuja vastanneilla kasvattajilla on yhteensä 952 kpl, ja Suomessa syntyneiden pentujen määrä 

vuosina 2000 – 2015 on 1371. Tällöin kysely kattaa 69 % ajanjaksolla syntyneistä pennuista. 

 

Ihmisaggressiivisia kasvatteja ilmoitettiin olevan 34 kpl (3,6 %). 

Arkoja kasvatteja ilmoitettiin olevan 16 kpl (1,7 %).  

 

Pentuja kuollut synnytykseen 34 kpl (3,6 %).  

Pentuja kuollut pentulaatikkoon 43 kpl (4,5 %). 

 

Piilokivespentuja on ollut 26 kpl 473urospennusta (5,5 %). 

Allergisia kasvatteja on ollut 26 kpl (2,7 %) ja herkkämahaisia kasvatteja on ollut 15 kpl (1,6 %) eli  

näitä yhteensä on ollut 4,3 %. 

 

Vaurioituneita ristisiteitä on ollut 25 kpl (2,6 %). 

Spondyloosia on todettu 21 kasvatilla (2,2 %).  

Välimuotoisia nikamia on todettu 2 kpl (0,2 %). 

 Välilevytyrä  on todettu 1 kpl (0,1 %).  

 

Syöpiä on ilmoitettu 18 kpl (1,9 %). 

 

Autoimmuunisairauksia on ilmoitettu yhteensä 18 kpl (1,9 %), joista 

SA 13 kpl (1,4 %), 

VKH 2 kpl (0,2 %), 

Pemfigus foliaceus 2 kpl (0,2 %) ja 

Addisonin tautia 1 kpl (0,1 %). 

 



Lisääntymishäiriöitä on todettu 11 kpl (1,2 %). 

Torsioita on ilmoitettu 11 kpl (1,2 %). 

Ylilyövät kintereet on todettu 11 kasvatilla (1,2 %). 

Entropium on todettu 11 kasvatilla (1,2 %). 

Purentavikoja on ilmoitettu 10 kpl (1,1 %). 

Suolentuppeutumaa on ilmoitettu 7 kpl (0,7 %). 

 Kuuroja/huonokuuloisia on todettu 6 kpl (0,6 %). 

Valkopäisiä kasvatteja on ilmoitettu 5 kpl (0,5 %). 

Epilepsiaa on ilmoitettu olevan 5 kasvatilla (0,5 %). 

 Häntämutkia on ollut 5 kpl (0,5 %). 

Kasvuhäiriöitä on ilmoitettu 4 kpl (0,4 %). 

Haiman vajaatoimintaa on todettu 3 kpl (0,3 %). 

Hammaskiilteen hypoplasiaa on todettu 3 kpl (0,3 %). 

Kilpirauhasen vajaatoimintaa on ilmoitettu 3 kpl (0,3 %). 

Hammaspuutoksia on ilmoitettu 3 kpl (0,3 %). 

Puuttuvia kyyneltiehyen aukkoja on todettu  3 kpl (0,3 %). 

Degeneratiivista myelopatiaa on todettu 2 kpl (0,2 %). 

Microftalmiaa on todettu 1 kpl (0,1 %). 

Aivoverenkierron häiriöitä on ilmoitettu 1 kpl (0,1 %) 

Sydämen väliseinämän reikä on todettu 1 kasvatilla (0,1 %) 

Lattarintaa on todettu 1 kasvatilla (0,1 %) 

Sammakkopentuja on todettu 1 kpl (0,1 %). 

 


