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Hollannin Kennelliitto on päättänyt pakollisesta polveutumistutkimuksesta. Kaikille kesäkuun alusta lähtien
tehdyistä astutuksista syntyneille pennuille on tehtävä polveutumistutkimus ennen rekisteröintiä.
Ulkomaisillakin jalostuskoirilla on oltava ISAG‐standardin mukainen DNA‐tunniste, jotta pentue voidaan
rekisteröidä Hollannissa normaalirekisteriin. Hollannin Kennelliitto ilmoittaa myös ottaneensa käyttöön
englanninbulldoggia koskevat jalostussäännöt. Lisäksi se haluaa tiedottaa FCI‐maita rotujensa
risteytysohjelmista.
Roturisteytykset hyväksytään ainoastaan Hollannissa
Hollannin Kennelliitto on yhdeksän hollantilaisen rodun vastuutaho. Muutama näistä roduista kamppailee
lisääntyneen sukulaisuuden ja sukusiitoksen kanssa. Tämä vaikuttaa haitallisesti rodun yksilöiden
terveyteen ja hyvinvointiin, joten Hollannissa onkin alettu tehdä roturisteytyksiä.
Saarloosinsusikoiraan risteytetään valkoistapaimenkoiraa, tulevaisuudessa ehkä myös muita rotuja.
Wetterhounia saa risteyttää barbetin, labradorinnoutajan, portugalinvesikoiran ja keskikokoisen villakoiran
kanssa. Kummankin rodun risteytyskoirat rekisteröidään kolmen ensimmäisen sukupolven ajan
erikoisrekisteriin, joka vastaa Suomen ER‐rekisteriä. Normaalirekisteriin risteytyskoirat pääsevät
neljännestä polvesta lähtien.
Hollannin Kennelliitto hyväksyy mainitut risteytykset ainoastaan Hollannissa. Jos risteytyskoira viedään
ulkomaille, kyseisen maan kennelliitto voi rekisteröidä koiran omaan erikoisrekisteriinsä. Koiria ei saa
rekisteröidä normaalirekisteriin, eikä niitä saa käyttää jalostukseen.
Englanninbulldogin jalostussäännöt sisältävät myös kuntotestin
Englanninbulldogin uudet jalostussäännöt on laadittu yhteistyössä rodun kummankin hollantilaisen
rotuyhdistyksen kanssa, ja ne koskevat kaikkia 1.6.2014 lähtien tehtyjä astutuksia. Jos pentueen
vanhemmat eivät täytä vaatimuksia, pentuja ei rekisteröidä. Säännöt koskevat kaikkia Hollannissa syntyviä
pentueita, myös niitä, joissa isänä on ulkomainen uros.
Sääntöjen mukaan jalostukseen käytettävät yksilöt tulee jalostustarkastaa. Jalostustarkastukseen kuuluvat
myös kuntotesti sekä tutkimus polvilumpion sijoiltaanmenon varalta. Lisäksi säännöt sallivat nartulle
korkeintaan kaksi keisarileikkausta. Perinnöllisen vaihtelun säilyttämiseksi jalostusyksilöiden
jälkeläismäärää rajoitetaan, ja läheiset sukusiitosyhdistelmät ovat kiellettyjä. Lisäksi jalostuskoirilta
vaaditaan vuosittainen tutkimus perinnöllisten silmäsairauksien varalta sekä virtsan kohonneen
virtsahappotason (hyperuricosuria) geenitesti.
Kuntotestiin aikaisintaan vuoden iässä
Jalostustarkastuksia järjestää Hollannin Kennelliitto. Kuntotestin ja polvilumpiotutkimuksen tekee
eläinlääkäri. Lisäksi ulkomuototuomari arvioi koiran ulkoisen olemuksen asetettujen kriteerien mukaan.

Kuntotestiin voivat osallistua vähintään 12 kuukauden ikäiset englanninbulldogit. Koiran on käveltävä
taluttimessa 1000 metriä korkeintaan 12 minuutissa. Sydämen syke ja koiran ruumiinlämpö mitataan ennen
ja jälkeen kävelytestin. Palautumisaika on kummassakin 15 minuuttia. Kuntotestistä voi saada kahdenlaisia
tuloksia: ”riittävä” tai ”riittämätön”. Vain tuloksen ”riittävä” saaneita koiria voi käyttää jalostukseen. Testin
voi uusia kerran.
Narttujen, jotka ovat syntyneet ennen 1.6.2010, ei tarvitse osallistua kuntotestiin ollenkaan. Narttujen,
jotka ovat syntyneet 1.6.2010 ‐ 1.6.2012 välisenä aikana, on osallistuttava kuntotestiin, mutta testin tulos ei
vaikuta pentujen rekisteröintiin. Sama koskee uroksia, jotka ovat syntyneet ennen 1.6.2012.
Polvilumpion sijoiltaanmenon osalta koiria, joilla on tulos 0, 1 tai 2, voidaan käyttää jalostukseen. Myös
kaikki näiden tulosten yhdistelmät hyväksytään.
Korkeintaan kaksi keisarileikkausta
Kun englanninbulldogginarttu on synnyttänyt luonnollisesti, pentueesta tehdään kolmen päivän sisällä
ilmoitus. Jos ilmoitusta ei ole tehty, nartun synnytystavaksi merkitään keisarileikkaus. Toisen
keisarileikkauksen jälkeen nartuille ei enää rekisteröidä pentueita. Ennen 1.3.2013 syntyneen nartun kaikki
keisarileikkaukset lasketaan yhdeksi, riippumatta leikkausten oikeasta lukumäärästä.
Pentuemääriä rajoitetaan
Englanninbulldogin sukusiitosta ehkäistään rajoittamalla yksilölle rekisteröitävien pentueiden lukumäärää.
Uroksille, jotka ovat syntyneet 1.6.2013 jälkeen, rekisteröidään korkeintaan 15 pentuetta. Uroksille, jotka
ovat syntyneet ennen 1.6.2013, rekisteröidään 1.6.2014 jälkeen korkeintaan 15 pentuetta. Kaikille uroksille
rekisteröidään korkeintaan viisi pentuetta vuodessa. Nartuille rekisteröidään kaikkiaan korkeintaan kolme
pentuetta. Narttua ei saa yhdistää isoisänsä, isänsä, täysveljensä, puoliveljensä, poikansa tai pojanpoikansa
kanssa.
Kuivasilmäisyys sulkee koiran jalostuksesta
Silmätarkastuksessa todettu kuivasilmäisyys (keratoconjunctivitis sicca) sulkee englanninbulldogin
jalostuksesta. Virtsahappogeenitestin suhteen jalostukseen hyväksytään normaali x normaali, kantaja x
normaali sekä riski sairastua x normaali –yhdistelmät.
Lisätietoja englanninbulldoggien hollantilaisista jalostussäännöistä saa Hollannin Kennelliitosta osoitteesta
bulldog@raadvanbeheer.nl.
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