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Liite sopimukseen koiran kaupasta
Koira

Rotu:
Nimi:
Rek.nro:
/
Kuten kaikilla koiraroduilla myös mäyräkoirilla esiintyy joukko periytyviä vikoja ja sairauksia. Suurimmaksi
osaksi periytyminen tapahtuu RESESSIIVISESTI eli PIILEVÄSTI. Nimitys jo paljastaa, ettei tällaisen
taipumuksen kantajayksilöä voida tunnistaa sen ulkoasun perusteella. Vastuuntuntoinen kasvattaja
käyttää siitoseläiminä vain terveiksi todettuja yksilöitä. Siitä huolimatta saattaa tapahtua, että kaksi
tervettä siitoskoiraa, jotka kantavat piilevänä samaa sairaustaipumusta, paritetaan keskenään ja tulokseksi
saadaan sairas tai sairastuva yksilö.
Usein nämä piilevästi periytyvät sairaudet puhkeavat vasta, kun koira on jo ohittanut pentu- ja nuorusiän.
Näin ollen kasvattaja ei voi olla vastuussa myöhemmällä iällä todetuista sairauksista, olivatpa ne sitten
perinnöllistä laatua tai eivät. Ostajan tulee ottaa huomioon, että hän pennun hankkiessaan ostaa sen siinä
kunnossa kuin se luovutushetkellä on. Pennun terveydentila käy selville oheistetusta eläinlääkärin
lausunnosta, josta jäljennös jää kasvattajan haltuun.

Mäyräkoirilla todettuja perinnöllisiä vikoja ja sairauksia ovat mm.:
Korvattavat viat ja sairaudet:
• MUTKAHÄNTÄISYYS – nikamavika hännässä on yleensä todettavissa jo luovutusiässä (myydään
halvemmalla tai palautetaan osa kauppahinnasta)
• KIVESVIKAISUUS – toisen tai molempien kivesten puuttuminen todetaan viimeistään 1-vuotiaana
(palautetaan osa kauppahinnasta)
• PURENTAVIRHEET – ylä- tai alapurenta tai alakulmahampaiden vakava asentovirhe (purevat
suoraan kitalakeen), todetaan vasta, kun pysyvät hampaat ovat täysin kehittyneet (palautetaan
osa kauppahinnasta)
• NAPATYRÄ – on useimmiten todettavissa jo luovutushetkellä (maksetaan mahdollinen leikkaus) ¨
Ei yleensä korvattavia vikoja ja sairauksia:
• POLVILUKSAATIO – polvilumpion krooninen sijoiltaan meno todetaan nuoruusiässä
• VÄLILEVYTYRÄ – ilmenee vasta täysi-ikäisenä
• EPILEPSIA – puhkeaa usein vasta 4-5 vuoden iässä
• ERILAISET IHOSAIRAUDET – puhkeavat joskus pentuiässä, useimmiten kuitenkin vanhempana
• ERILAISET SILMÄSAIRAUDET – kuten esim.
- SARVEISKALVON KROONINEN TULEHDUS (KERATITIS) - puhkeaa täysi-ikäisenä
- ETENEVÄ VERKKOKALVON SURKASTUMA (PRA) - puhkeaa täysi-ikäisenä
- HARMAAKAIHI (KATARAKTA) - puhkeaa nuoruus- tai täysi-ikäisenä
Koiran normaaliin elämään perheenjäsenenä useimmat näistä virheistä eivät juurikaan vaikuta. Sen sijaan
ne voivat rajoittaa koiran käyttöä näyttelyissä ja kokeissa sekä jalostuksessa. Napatyrä ja lieväasteinen
polviluksaatio eivät vaikuta edes näihin perinnöllisyydestään huolimatta. Tarvittaessa lisätietoja pennun
sukutaulussa esiintyvistä koirista kauppasopimukseen!

 Kasvattaja saa liittää minut kuluvaksi vuodeksi Mäyräkoiraliittoon pentuejäsenenä, jolloin kasvattaja
Allekirjoitus

maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksun.
Paikka ja aika: ________________________
Allekirjoitukset: ___________________________

_______________________________________

