
Uroksia jalostukseen - ohjeet ja käyttäytymisetiketti 
 
Omistamani urokset ovat harkitusti ja pienimuotoisesti tarjolla jalostukseen tarkasti 
mietittyihin yhdistelmiin, joista teoriassa olisin itse halukas ottamaan pennun. Urosten 
käytöstä jalostukseen sovitaan hyvissä ajoin ennen astutusta.  
 
Kotimaassa urokseni astuvat aina luomuna, ulkomailla asuvien narttujen kanssa asioista 
sovitaan tilannekohtaisesti. En koskaan anna urosten siementä nartuille, joiden luonnollinen 
astutus ei onnistu. Nartun omistaja maksaa hyppymaksun astutuksen tapahduttua 
onnistuneesti, sekä astutusmaksun pentujen synnyttyä. 
 
Nartun omistaja huolehtii itse narttunsa uroksen tykö, enkä pääsääntöisesti anna uroksiani 
pitkille astumislomille vieraiden ihmisten koteihin. Mikäli toivoisit saavasi tietyn uroksen 
narttusi pentujen isäksi, ole yhteydessä ajoissa, mielellään vähintäänkin pari kuukautta 
ennen juoksun arvioitua alkamisaikaa. Ennen päätöstäni tahdon tietää nartusta kaiken 
oleellisen. Tahdon myös tietää, miksi haluat juuri kyseisen uroksen tälle nartulle ja mitä 
yhdistelmältä odotat. Varaudu siihen, että haluan tavata nartun ennen päätöstäni uroksen 
jalostuskäytöstä. 
 
Urokset eivät ole yleisesti jaossa kenelle vain. Minulla on oikeus kieltäytyä, eikä sitä kannata 
ottaa henkilökohtaisesti.  Ethän siis loukkaannu, mikäli haluamasi uros ei ole tarjolla juuri 
sille nartulle, jolle toivoit sitä saavasi. Muista myös, että sujuva yhteistyö toimii kahteen 
suuntaan. 
 
Mikäli urokseni astuu narttusi, olet velvoitettu pitämään minut ajan tasalla jälkeläisten 
terveydestä ja luonteesta sekä mahdollisista ongelmista näillä saroilla. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Males for breeding - instructions and information 
 
My males are open for stud limitedly for combinations that are carefully planned and of which 
I could think of wanting a puppy for myself. If you are interested in one of my dogs, please 
contact at least two months prior to your bitch’s season (or earlier, if possible). 
 
My males are available for natural matings only, if the male or female does not have earlier 
litters. I can send seamen abroad, but never to bitches that cannot reproduce and mate 
naturally. Mating and/or sending seamen are never free of charge!  
 
Before promising a male to your bitch, I want to have detailed information about the bitch’s 
health, character, results, earlier litters and pedigree. I also want to hear why you have 
chosen my male and what expectations you have for the litter.  
 
Remember, that my males are NOT open for stud to anyone who asks. I have full right to not 
give them out, and it is not personal. Please do not get offended if I decide not to let out a 
male to your breeding. Also, bear in mind that co-operation works both ways. 
 
If in the end my dog is mated with your bitch, you are obligated to keep me up-to-date with 
health information and any problems concerning the offspring. 


