
Pentueseurantakaavake 

 

Pentueen syntymäpäivä, josta vastaukset annetaan: 

 

Emän virallinen nimi: 

Isän virallinen nimi: 

Vanhempien ikä astutushetkellä:  uros  narttu 

Monesko pentue:  uros  narttu 

 

1.  Vanhempien tietoja: 

Hampaisto ja hammaspuutokset: 

- emällä: 

- etuhampaita kpl puutokset: 

- kulmahampaita kpl puutokset: 

- premolaareja kpl puutokset: 

- molaareja  kpl puutokset:  

- isällä 

- etuhampaita kpl puutokset: 

- kulmahampaita kpl puutokset: 

- promolaareja kpl puutokset: 

- molaareja  kpl puutokset: 

 

Emän ja isän purenta leikkaava- eli "saksi"purenta / alapurenta/ tasapurenta/ yläpurenta/ 
ristipurenta? 

 

Minkä kokoisia vanhemmat ovat säkäkorkeus ja paino (oma arvio tai mittaustulos)? 

 

Kuvaile vanhempien luonnetta (esim. iloinen, avoin, vetäytyvä, arka)? 

 



Kuvaile vanhempien turkinlaatua (esim. ohut, paksu, villava, karkea, silkkinen, kihara)? 

 

Onko vanhemmilla pohjavillaa runsaasti, vähän, ei ollenkaan? 

 

Onko vanhempien eturaajat suorat vai käyristyvät? Jos käyristyvät, kuinka voimakkaasti? 
(voit katsoa esimerkkejä eriasteisesta etujalkojen käyryydestä rotumääritelmän tulkinnasta) 

 

Onko kumpikaan vanhemmista nirso syömään tai jatkuvasti laiha? 

 

2. Astutus: 

Montako vuorokautta juoksujen alkamisesta astutus tapahtui? Astutettiinko useasti? 

 

Miten astutus sujui? Jos tarvittiin avustusta, mistä syystä? 

 

3. Synnytys: 

Miten kauan synnytys kesti ja annettiinko sen yhteydessä synnytysapua? 

 

Tapahtuiko synnytys: 

1) luonnollisesti 
2) supistuksia voimistavien lääkkeiden kanssa 
3) keisarinleikkauksella, miksi: 

a) polttoheikkouden takia 
b) synnytysesteen takia, mikä? 

- suuri sikiö 
- sikiön virheasento 
- sikiön epämuodostuma 
- muu, mikä 

 
4. Emän maidontuotanto 

 
- Emällä tuli koko imetyksen ajan riittävästi maitoa 
- Emä tarvitsi maidon nousuun/ylläpitoon lääkitysapua 
- Pennut tarvitsivat emän maidon lisäksi myös korviketta 
- Emällä ei tullut maitoa laisinkaan 
 
 
 



5. Pentujen tiedot: 

1) eläviä  kpl 
2) kuolleita  kpl 
3) kehityshäiriöisiä tai muusta syystä lopetettuja  kpl 

syy: 
a) kitalakihalkio 
b) huulihalkio 
c) aukile 
d) synnytyksen yhteydessä tullut vaurio 
e) kehityshäiriö 
f) keuhkoissa nestettä 
g) muu, mikä? 

 

Pentujen syntymäpainot: 

 

Missä iässä pennut alkoivat saada kiinteää ruokaa? Mitä ruokaa pennut ja emä söivät? 

 

6. Emän hoivavietti: 

1) emä hoiti pennut tunnollisesti 
2) hoiti pennut, muttei juuri viihtynyt niiden luona 
2) emää piti auttaa hoitamaan pentuja, miten? 
3) emä ei hoitanut pentuja  
4) emä oli aggressiivinen pennuille 
 
Kuinka narttu suhtautui ihmisiin ja eläimiin pentujen läheisyydessä ennen neljän viikon 
ikää ja sen jälkeen? 

 

Minkä ikäisinä pennut vieroitettiin? Vierottiko emä itse vai tarvittiinko ihmisen apua? 

 

Pudottiko narttu karvaansa voimakkaasti pentujen hoidon aikana? 

 

7. Pentujen kehitys luovutushetkellä: 

Kuoliko pentuja ennen luovutusikää? Kuinka monta ja mistä syystä? 

 

Luovutettiinko pennut eläinlääkärin tarkastamina? kyllä  ei 

Pennuilla luovutusikään mennessä todettuja vaivoja ja ominaisuuksia: 

a) yläpurenta  kpl 



b) alapurenta  kpl 
c) litistynyt rintakehä kpl 
d) napa- tai nivustyrä kpl 
e) kuurous  kpl 
f) sydämen sivuääni kpl 
g) muu sydänongelma, kpl  

mikä? 
h) töpöhäntäisyys  kpl 
i) häntämutka   kpl 
j) laskeutumaton kives kpl 
k) muu, mikä? 

 
 
Millaisessa ympäristössä pennut kasvoivat? 
 
 
Miten kuvailisit pentujen luonteita luovutushetkellä? 
 
 
Kuvaile pentujen turkinlaatua (esimerkiksi paksu, kihartuva, omaa pohjavillan yms.) 
 
 
Olen ohjeistanut kasvattieni omistajia täyttämään yhdistyksen terveyskyselyn pentujen 

ollessa yli kaksivuotiaita sekä ilmoittamaan muutoksista tarvittaessa: kyllä ei 

päiväys:  allekirjoitus: 

Havannalaiset ry. kiittää sinua panoksestasi meille kaikille niin rakkaan rodun eteen! 

Palauta kaavake jalostustoimikunnan sihteerille jalostussihteeri@gmail.com 

 


