
Jotta samojedipentueen voi rekisteröidä, sen vanhempien tulee
olla rekisteröityjä, puhdasrotuisia samojedinkoiria. 
Vastuullinen kasvattaja rekisteröi pentunsa. Jokaiseen
pentuun on käytetty kaikkea sitä tietotaitoa, jota kasvattajalla
on, jotta hän pystyisi kasvattamaan sinulle mahdollisimman
terveen ja tyypillisen samojedipennun. Pentujen tulee olla
tunnistusmerkittyjä rekisteröitäessä.

Sen lisäksi, koska samojedinkoira kuuluu PEVISAan
(Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma),
vanhemmilla tulee olla terveeksi tutkitut silmät virallisessa
silmätarkastuksessa, ja tuo silmätarkastus ei saa olla
astutushetkellä 18 kk vanhempi. Myös lonkat kuuluvat
samojedilla PEVISAan ja vanhempien tuloksen täytyy olla 
A, B tai C.

Halvimmillaan pentujen rekisteröiminen maksaa kasvattajalle 
35€ / pentu. Ei kuulosta kovin kohtuuttomalta vaatimukselta?
Miksi sitten rekisteröimättömiä pentuja myydään? Syitä voi 
olla monia, mutta tässä muutama:
- vanhemmat eivät ole puhdasrotuisia, rekisteröityjä
samojedinkoiria
- vanhemmat eivät täytä PEVISA-ehtoja
- emällä on ollut pentuja liian tiheästi
- kasvattaja on rekisteröintikiellossa

Mikäli kaikki on kunnossa, kasvattajalla ei pitäisi olla mitään
syytä jättää pentuja rekisteröimättä. Rekisteritodistus on koiran
henkilöllisyystodistus, joka kertoo koiran taustoista. Lisäksi
ostamalla rekisteröimättömän pennun, saatat tahtomattasi 
tukea pentutehtailua.

Suomen Samojedinkoirayhdistyksellä on näiden
rekisteröintivaatimusten lisäksi useita muita laatukriteereitä
jalostusvaatimuksissaan. Nämä laatuvaatimukset liittyvät
vanhempien ikään, terveystutkimuksiin, ulkomuodon
vaatimuksiin, sukusiitoskertoimeen ja edellisten jälkeläisten
terveystuloksiin. Näitä ei kuitenkaan pidä sekoittaa
rekisteröinnin minimivaatimuksiin, samojedipentueensa saa
kyllä rekisteröityä melkoisen pienillä laatuvaatimuksilla.

Kun olet hankkimassa samojedinkoiraa, tietoja kasvattajista
löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Suomen Kennelliiton
tietokanta KoiraNet kertoo vanhempien ja muiden sukulaisten
terveystuloksista. 

Vastuuntuntoinen kasvattaja päästää sinut tutustumaan
koiriinsa ja olosuhteisiin, joissa pennut kasvavat. Pennun
elämän alkuvaiheilla on suuri merkitys koiran tuleville vuosille,
joten haluat varmasti tietää, missä pitkäikäinen
perheenjäsenesi on elämänsä alkutaipaleen viettänyt.
Vastuullista kasvattajaa myös kiinnostaa pennun tulevan
perheen olosuhteet ja hän haluaa tietää tarkkaan, minne on
pennun myymässä.

Koirien suosio on viime aikoina kasvanut valtavasti ja vaikka
myös samojedin pentuja syntyi enemmän kuin edeltävänä
vuonna, tuntuivat ne silti loppuvan kesken. Monet ostajat ovat
jääneet vaille omaa koiraansa ja pentujen varausjonot ovat
pitkät. 

Älä silti sorru paperittomaan pentuun, se oikea osuu
sinunkin kohdallesi!

REK I STERÖ I MÄTÖNTÄ  PENTUA !


