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Suomen Englanninbulldoggiyhdistys Seby ry

PENTUESEURANTALOMAKE, OSA 1. Englanninbulldoggi
Vastaamalla lomakkeeseen mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti annat tärkeää ja arvokasta tietoa rodusta yhdistykselle.
Seby ry.n kasvattajalistalle pääsy edellyttää, että kasvattaja sitoutuu antamaan tietoja kasvateistaan ja koiristaan yhdistykselle.
Pentueseurantalomakkeita täytetään kaksi: ensimmäinen pentujen luovutusiän jälkeen, toinen pentujen ollessa vuoden ikäisiä.
Kasvattajan nimi

Kennelnimi

Osoite

Sähköposti

Isä

Emä
Rek.nro

Rek.nro

Astutusaika vrk(t) juoksun alusta / progesteroni arvo:

Astutus
Sujui ilman apua

Ongelmia esiintyi seuraavia:

Keinosiemennys *

* Syy(t) keinosiemennykseen:

Tärkeimmät kriteerit urosvalinnassani olivat:

KANTOAIKA
Kantoajan kesto (vrk):
Sujui ongelmitta

Apuja tarvittiin hieman

Syntymäpäivä:

Synnytyksen kesto:

SYNNYTYS

Mahdollisten synnnytysvaikeuksien syy(t):

narttu synnytti ilman eläinlääkärin apua

Liian suurin pentu

pennun virheasento

hieman ongelmia **

Kuollut pentu

Polttoheikkous

keisarinleikkaus

emä menehtyi
**

Oksitosiini

Muuta:
lisäkalkki

eläinlääkärikäynti

Muuta:

KAIKKI PENNUT: Uroksia

Narttuja

JOISTA:

Kuolleena
syntyneitä:

Arvioita kuolinsyistä:

PENNUT
Mainitse pennuissa tähän mennessä havaitut virheet ja viat.
Sukupuoli

Nimi ja rek.nro

Mahdolliset viat ja virheet

Kuoli 1 viikon
aikana:

Kuoli ennen
luovutusta:
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Sukupuoli

Nimi

Mahdolliset viat ja virheet

Lisätietoja pentueessa ilmenneistä virheistä ja vioista, kuten mahd. kuolleiden pentujen kitalakihalkiot, vesipennut
tai muuta epätavallista mikä ei tullut aiemmissa kohdissa esille:

PENTUJEN PAINOT
Ilmoita pienin ja suurin paino
Syntymäpainot:

Luovutusiän painot:

EMÄN HOIVAVIETTI ENSIMMÄISTEN VIIKKOJEN AIKANA
Erinomainen, hoiti pennut lähes itsenäisesti

Melko heikko, vaati paljon apua

Hyvä, vaati hieman silmälläpitoa

Heikko, välinpitämätön pentuja kohtaan

Tyydyttävä, vaati paljon silmälläpitoa

Huono, aggressiivinen pentuja kohtaan

NARTUN MAIDONERITYS
Runsas

Heikko

Riittävä

Pentuja piti lisäruokkia ensimmäisten viikkojen aikana

Pennut luovutettiin eläinlääkärin tarkastamina

Käytin hyväkseni mahdollisuutta liittää pennunostaja Seby ry.n jäseniksi

Mahdolliset terveiset ja ehdotukset Seby ry:lle

Arvioi rodun tämän hetkinen taso Suomessa
Huono

Mielestäsi pahin ongelma rodussa tällä hetkellä:

>
1

2

3

4

Erinomainen

5

Luonteiden osalta
Jalostusmateriaalin osalta
Terveyden osalta
Ulkomuodon osalta
Muista täyttää pentueseurantalomake 2 pentujen täyttäessä 1 vuotta.
Hyväksyn, että Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry käyttää yllä antamiani tietoja rodun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Päiväys

Allekirjoitus

Lomakkeen palautus jalostustoimikunnalle kirjeitse; Harri Reimari Karjalantie 43, 18600 Myllyoja

