SUOMEN HIPPOS RY 2017
ORIIDEN HYVÄKSYMINEN JALOSTUKSEEN

TAMMAKOHTAISEN LUVAN LISENSSIHAKEMUS
Lisenssihakemus oriille, joka täyttää jalostusluokan II vaatimukset.
Valitse, mitä hakemuksesi koskee:
Uusi tammakohtainen lupa vuodelle _____________
Tammakohtainen lupa Suomessa astuvalle oriille vuodelle ________ (HUOM! täytä vain * -merkityt kohdat)
Tamman ilmoittaminen tyhjäksi **)
Tammakohtaisen luvan muutoshakemus ***)

Oriin tiedot
*Oriin nimi

*UELN

Isä

Emänisä

*Ori astuu Suomessa

(Suomessa astuvan oriin tulee olla Suomen rekisterissä)

Oritta käytetään tuontispermalla

*Tamman tiedot
Tamman nimi

UELN

Tamman omistaja/haltija
Osoite
Sähköposti
**) Tamma ultrattu tyhjäksi

Puhelinnumero
(pvm) (liitä mukaan eläinlääkärintodistus)

***) Edellinen käytetty ori (nimi ja UELN)

Jalostukseenkäyttöoikeus
- Mikäli oriille on aiemmin myönnetty Suomessa toistaiseksi voimassa oleva
jalostukseenkäyttöoikeus, seuraavia liitteitä ei tarvitse toimittaa.
- Dokumentista tulee käydä ilmi kantakirja(t), joihin ori on hyväksytty, onko
jalostukseenkäyttöoikeus rajoittamaton sekä hyväksymispäivämäärä ja
jalostukseenkäyttöoikeuden pituus
- Mikäli ori on hyväksytty jalostukseen Saksassa, Hollannissa tai Tanskassa, dokumentit
toimitetaan vain pyydettäessä

1. Jalostusjärjestön virallinen todistus oriin jalostukseenkäyttöoikeudesta hyväksytyssä
ulkomaisessa pääkantakirjassa
2. Ulkomaisen esitarkastuksen tulokset (3-vuotiaat oriit)
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3. Oritestitulokset
4. DNA-määritys (sertifikaatti)
5. Oriin 4-polvinen sukutaulu (mikäli ori ei astu Suomessa)
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Oriinpitäjän yhteystiedot
Oriinpitäjä ulkomailla
Oriinpitäjän edustaja Suomessa (ellei tammanomistaja)
Osoite
Sähköposti

Puhelinnumero

Oriinpitäjällä on Heppa-järjestelmän Oma Talli –tunnukset
Oriinpitäjällä on oriinpitäjätunnukset

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Vastaanottavan oriaseman yhteystiedot

Sperman maahantuojan yhteystiedot

Huom! Oriinpitäjä on velvollinen pitämään astutuskirjanpitoa. Astutuskirjanpito on siirtynyt sähköiseen muotoon
Heppa-järjestelmään. Lisätietoja ja ohjeet Soila.Lehmusvaara@hippos.fi

Paikka ja pvm

Hakijan allekirjoitus

HINNASTO
Tammakohtaisen luvan käsittelymaksu 150 € (v. 2017) suoritetaan Suomen Hippoksen tilille FI42 8000 1500 6005 81.
Viitetietoihin ”Tammakohtainen orilisenssi + oriin nimi”. Kuitti tulee toimittaa hakemuksen liitteenä. Mikäli
tammakohtaista lupaa anotaan astutusvuonna 15.9. jälkeen, käsittelymaksu on 300 €.
Hakija vastaa lupaan tarvittavien liitteiden toimittamisesta! Vaillinaisia hakemuksia ei käsitellä.
Hakemukset toimitetaan astutusvuonna 15.9. mennessä osoitteella
Suomen Hippos ry, Tulkinkuja 3, 02650 Espoo tai orilisenssi@hippos.fi
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ORIINPITÄJÄN MUISTIO
1. Oriit, joita käytetään Suomessa siitokseen, on tutkittava vuosittain Taylorella equigenitalis-bakteerin
(CEM) varalta. Oriilta on otettava CEM-näyte ennen seuraavaa siitoskautta joulu-maaliskuun aikana,
kuitenkin ennen ensimmäistä astutusta/siemennystä. Mikäli oritta ei ole käytetty siitokseen edellisen CEMnäytteen jälkeen, testiä ei tarvitse uusia. Kaikille keinosiemennyksellä käytettäville oriille tulee tehdä myös
virusarteriittitutkimus (EVA).
2. Oriinpitäjän on mahdollista pitää astutuskirjanpitoa Heppa-tietokannassa Oma Talli –tunnuksilla.
Astutuskirja, astutusluettelot ja spermansiirtotodistukset voidaan myös tilata hevosjalostusliitosta.
3. Astutuksen järjestysnumero kulkee tammojen ensimmäisen astutuspäivän mukaisessa järjestyksessä.
4. Tammoja saa astuttaa/siementää enintään 150 vuodessa oritta kohden, lukuun ottamatta
vientispermalla siemennettyjä ulkomaiden tammoja.
5. Astutusluettelo astutetuista/siemennetyistä tammoista on lähetettävä hevosjalostusliittoon viimeistään
15. syyskuuta astutusvuonna. Astutusluetteloon merkitään kaikki astutus/siemennys päivät.
Astutusluetteloon liitetään oriin mahdolliset spermansiirtotodistukset. Mikäli oriin jalostukseen käytöstä ei
toimiteta ajoissa tietoja hevosjalostusliittoon, jäävät ne pois Suomen Hippoksen tietokannasta, jolloin siitä
aiheutuu haittoja esim. EU-tukien hakijoille.
6. Oriin varsaprosenttiin lasketaan mukaan:
- elävinä syntyneet varsat
- kuolleina syntyneet täysiaikaiset varsat
- kaksoset lasketaan yhdeksi varsomiseksi
Huom. Vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset lasketaan tilastoihin
7. Oriin tiinehdysprosenttiin lasketaan mukaan:
- tammat, joille on syntynyt elävä varsa
- tammat, joille on syntynyt kuollut täysiaikainen varsa
- tammat, jotka ovat luoneet vähintään 12 viikkoa kestäneen tiineyden jälkeen (ell-todistus)
- tammat, jotka ovat kuolleet kantavina (ell-todistus)
- kaksoset lasketaan yhdeksi tiineydeksi
Huom. Vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset lasketaan tilastoihin
8. Hevosten keinosiemennystoiminta on luvanvaraista. Lupa hevosten keinosiemennystoimintaan sekä
siemennesteen lähetysasema- ja vastaanottoasematoimintaan anotaan maa- ja metsätalousministeriöltä.
Lupa edellyttää asianmukaisia siemennesteen keruu- ja käsittelytiloja, siemennystiloja sekä riittäviä talli- ja
tarhatiloja. Lupahakemusta varten on nimettävä eläinlääkäri, joka vastaa siitä, että asemalla noudatetaan
keinosiemennystoiminnalle asetettuja vaatimuksia. Asemalla tulee olla lisäksi keinosiemennyskoulutuksen
saanut eläinlääkärin avustaja.

