
EHDOTUS AMERIKANAKITAN UUSIKSI JALOSTUKSEN MINIMIKRITEEREIKSI  
Ehdotus tullaan läpikäymään esityslistan mukaisesti yhdistyksen yleiskokouksessa 6.6.2008. 
 
Uroksen minimikriteerit: 

1. Näyttelystä vähintään NUO tai AVO luokan laatuarvostelu Hyvä tai virallinen jalostustarkastus 
hyväksyttynä. 

2.  Astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikä.  
3. Ei sairasta tai ei tiettävästi periytä autoimmuunisairauksia. SA:han tai VKH:hon sairastunut tai todistetusti 

sairautta periyttävä koira ei saa olla näkyvissä syntyvän pentueen kolmessa sukupolvessa eikä 
sairastuneen tai todistetusti sairautta periyttävä koira tai sen pentuesisaruksia tai jälkeläisiä saa olla 
näkyvissä syntyvän pentueen kahdessa sukupolvessa. (Laskutapa sukupolvien suhteen: pennun 
vanhemmat ovat ensimmäinen sukupolvi, isovanhemmat toinen ja isovanhempien vanhemmat kolmas 
sukupolvi.) 

4. Silmätarkastuslausunto, jonka tulee olla voimassa astutushetkellä. Silmät eivät saa osoittaa seuraavia 
vakavia, perinnöllisiä silmäsairauksia: PRA, GRD, TRD, HC, mikroftalmia, entropium/ektropium 
(silmäluomen sisään/ulospäinkiertyminen), PHTVL/PHPV aste 2-6. Edellä mainittuihin silmäsairauksiin 
sairastunutta koiraa ei suositella jalostukseen eikä myöskään varmoja kantajia seuraavien 
silmäsairauksien osalta: PRA, GRD, TRD ja HC. Mikäli koira on leikattu entropiumin/ektropiumin suhteen 
ennen silmätarkastusta ja saanut tarkastuksessa terveen tuloksen, tulee entropiumista/ektropiumista 
ehdottomasti mainita jalostustiedustelussa. 
Jos uroksella on jokin lievempi silmämuutos kuten MRD, PPM, Cilia aberranta, PHTVL/PHPV aste 1, tulee 
nartun olla täysin puhdas silmistään.  

5. Lonkkakuvauslausunto. Jos uroksen lonkkatulos on C tai D, on toisen osapuolen lonkkatulos oltava A tai B. 
6. Suositellaan kyynärnivel-tutkimusta. 
7. Suositellaan ettei yksittäisen koiran jälkeläisten osuus ylitä. 15 %:ia kahtena peräkkäisenä vuotena 

Suomessa rekisteröityjen koirien yhteenlasketusta määrästä, tai ylitä 10 %:n osuutta yhden sukupolven 
aikana rekisteröityjen koirien kokonaismäärästä (yksi sukupolvi n. 4 vuotta).  Jos % osuudet ylittyvät 
kummallakin laskutavalla, suositellaan kahden (2) vuoden taukoa jalostuskäytössä. 

8. Syntyvän pentueen sukusiitoskerroin ei saisi ylittää 6,25%:a. 
9. Jalostukseen ei suositella käytettäväksi pitkäkarvaisia amerikanakitoja. 
10. Jalostustoimikunta ei suosita uusintayhdistelmiä ilman perusteltavia syitä. 

 
Nartun minimikriteerit: 

1. Näyttelystä vähintään NUO tai AVO luokan laatuarvostelu Hyvä kahdelta eri tuomarilta tai virallinen 
jalostustarkastus. 

2. Astutushetkellä vähintään 22 kuukauden ikä. 
3. Pentueväli vähintään 10 kuukautta. 
4. Ei sairasta tai ei tiettävästi periytä autoimmuunisairauksia. SA:han tai VKH:hon sairastunut tai todistetusti 

sairautta periyttävä koira ei saa olla näkyvissä syntyvän pentueen kolmessa sukupolvessa eikä 
sairastuneen tai todistetusti sairautta periyttävä koira tai sen pentuesisaruksia tai jälkeläisiä saa olla 
näkyvissä syntyvän pentueen kahdessa sukupolvessa. (Laskutapa sukupolvien suhteen: pennun 
vanhemmat ovat ensimmäinen sukupolvi, isovanhemmat toinen ja isovanhempien vanhemmat kolmas 
sukupolvi.) 

5. Silmätarkastuslausunto, jonka tulee olla voimassa astutushetkellä. Silmät eivät saa osoittaa seuraavia 
vakavia, perinnöllisiä silmäsairauksia: PRA, GRD, TRD, HC, mikroftalmia, entropium/ektropium 
(silmäluomen sisään/ulospäinkiertyminen), PHTVL/PHPV aste 2-6. Edellä mainittuihin silmäsairauksiin 
sairastunutta koiraa ei suositella jalostukseen eikä myöskään varmoja kantajia seuraavien 
silmäsairauksien osalta: PRA, GRD, TRD ja HC. Mikäli koira on leikattu entropiumin/ektropiumin suhteen 
ennen silmätarkastusta ja saanut tarkastuksessa terveen tuloksen, tulee entropiumista/ektropiumista 
ehdottomasti mainita jalostustiedustelussa.  
Jos nartulla on jokin lievempi silmämuutos kuten MRD, PPM, Cilia aberranta, PHTVL/PHPV aste 1, tulee 
nartun olla täysin puhdas silmistään. 

6. Lonkkakuvauslausunto. Jos nartun lonkkatulos on C tai D, on toisen osapuolen lonkkatulos oltava A tai B.  
7. Suositellaan kyynärnivel-tutkimusta. 
8. Suositellaan ettei yksittäisen koiran jälkeläisten osuus ylitä. 15 %:ia kahtena peräkkäisenä vuotena 

Suomessa rekisteröityjen koirien yhteenlasketusta määrästä, tai ylitä 10 %:n osuutta yhden sukupolven 
aikana rekisteröityjen koirien kokonaismäärästä (yksi sukupolvi n. 4 vuotta).  Jos % osuudet ylittyvät 
kummallakin laskutavalla, suositellaan kahden (2) vuoden taukoa jalostuskäytössä.  

9. Syntyvän pentueen sukusiitoskerroin ei saisi ylittää 6,25%:a. 
10. Jalostukseen ei suositella käytettäväksi pitkäkarvaisia amerikanakitoja. 
11. Jalostustoimikunta ei suosita uusintayhdistelmiä ilman perusteltavia syitä. 

 
Jokainen jalostustiedustelu käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Jos minimikriteeristö ei joltain osin täyty, 
huomioidaan päätöksenteossa mahdolliset perusteltavat syyt, jotka puoltaisivat hyväksyntää tässä tapauksessa.  


