Ohjeita pennunostajalle
Harkitsetko tai oletko jo päättänyt hankkia kleinspitz tai pomeranian rotuisen koiran pennun? Luethan ensin nämä Pienpystykorvat rotuyhdistyksen neuvot pennunostajalle.
Koira vaatii paljon aikaa. Sen hankintaan on syytä perehtyä huolellisesti. Pentu kannattaa ostaa vastuuntuntoiselta kasvattajalta, jonka luona voi käydä tutustumassa pentuun ja sen emään riittävän
ajoissa ennen pennun luovutusikää.
Koiranpentu on valmis lähtemään uuteen kotiin aikaisintaan 7–8 viikon ikäisenä. Monet kleinspitz
ja pomeranian kasvattajat saattavat luovuttaa pennun hieman vanhempina. Tämä johtuu yleensä
siitä, että halutaan seurata pennun yksilöllistä kehitystä ja luovuttaa se uuteen kotiin mahdollisimman sopivassa iässä.
Suomessa koirien kasvatus on melko pienimuotoista ja pennut kasvavat yleensä kodinomaisessa
ympäristössä. Tutustuthan kasvattajaan jo etukäteen ja vierailet hänen luonaan, jotta näet millaisissa
oloissa koirat elävät. Muistathan, että pentua ei pitäisi koskaan ostaa näkemättä sen emää. Pentujen
emän tulisi olla tasapainoinen luonteeltaan. Kleinspitz ja pomeranian emo ei välttämättä suhtaudu
vieraisiin innoissaan, mutta se ei saisi myöskään olla selvästi arka eikä aggressiivinen.
Mikäli mahdollista, on hyvä tutustua myös pentujen isään.
Kleinspitz ja pomeranian pentujen vanhemmilla tulisi olla polvitutkimuslausunto sekä voimassa
oleva silmätutkimuslausunto. Voimassa olevalla lausunnolla tarkoitetaan sitä, että jalostukseen käytettävät koirat tutkitaan säännöllisesti (2-3 vuoden välein) roduissamme esiintyvien mahdollisten
silmäsairauksien osalta. Pyydä kasvattajaa näyttämään nämä kirjalliset lausunnot tai näet ne myös
Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmästä.
Pienpystykorvat ry ei suosittele nartulle enempää kuin enintään viisi pentuetta.
Pyydä kasvattajalta kirjalliset hoito-ohjeet mielellään jo ennen pennun hankintaa.
Pentua hakiessa muista tarkistaa, että pentu on pirteä, puhdas, sillä on terve iho ja se liikkuu normaalisti. Arkaa tai selvästi sairasta pentua ei tulisi koskaan ostaa!
Ostohetkellä pennulta on hyvä tarkistaa myös purenta, napatyrä ja urospennulta kivekset. Useat
kasvattajat tarkistuttavat pennut eläinlääkärillä ennen kuin luovuttavat ne uusille omistajille. Pennunostaja saa tästä yleensä erillisen todistuksen tai kopion.
Koiranpentu kannattaa hankkia kasvattajalta, joka rekisteröi pennut Kennelliittoon.
Puhdasrotuiselle tai sellaiseksi väitetylle kleinspitz ja pomeranian pennulle kuuluu aina rekisterikirja, joka sisältyy kauppahintaan. Pienpystykorvat ry ei suosittele rekisteröimättömän pennun ostoa.
Lue lisää: http://www.halpapentu.fi/
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