Tiedote 18.12.2012

GOTLANNINRUSS
Gotlanninrussponien osalta noudatetaan rodun alkuperäkantakirjan, Svenska
Russavelsföreningenin (SvRAF), vaatimuksia.
Kantakirjan pääosastoon merkitty poni voidaan siirtää ylempään kantakirjaluokkaan
jalostusarvostelun perusteella.
Kantakirja koostuu pääosastosta, joka jakautuu kahteen luokkaan sekä ylimääräisestä osastosta.
Kantakirjaan merkitään Suomessa syntyneet varsat, jotka polveutuvat puhdasrotuisista,
alkuperämaan hyväksymään kantakirjaan merkityistä poneista. Svenska Russavelsföreningenin
(SvRAF) hyväksymistä kantakirjoista polveutuvat tuontiponit merkitään kantakirjaan siihen
luokkaan, jonka vaatimukset ne täyttävät ja joka vastaa samaa luokkaa, johon ne on syntymäja/tai tuontimaassaan merkitty. Kantakirjan pääosaston 2 luokkaan merkityt ponit voivat nousta
vapaaehtoisen jalostusarvostelun perusteella ylempään kantakirjan luokkaan sen mukaan, miten
yksilö itse ja sen polveutuminen täyttää asetetut vaatimukset.
Kantakirjaluokasta tulee merkintä ponin alkuperäiseen passiin.
Svenska Russavelsföreningenin hyväksymät kantakirjat:
Svenska Rikstambok för Russ
Dansk Russtambok
Norsk Riksstambok för ponny avd Russ
Finsk Russtambok
Nordamerikanska Registret

Luokka 1
Vähintään 3-vuotiaat oriit, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
-

isäori ja emä on hyväksytty jalostusarvostelussa ja merkitty kantakirjan luokkaan 1
säkäkorkeus 115 - 130 cm
yksilö on esitetty jalostusarvostelussa ja se on saavuttanut luokkaan 1 asetetut
vähimmäisvaatimukset
yksilö on hyväksytty eläinlääkärintarkastuksessa

Vähintään 3-vuotiaat tammat, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
-

isäori on hyväksytty jalostusarvostelussa merkitty kantakirjan luokkaan 1
säkäkorkeus enintään 115 - 130 cm
yksilö on esitetty jalostusarvostelussa ja se on saavuttanut luokkaan 1 asetetut
vähimmäisvaatimukset
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Luokka 2 (peruskantakirja)
Kaikki Suomessa syntyneet, puhdasrotuiset varsat, joiden polveutuminen on varmistettu DNAtestillä ja maahantuodut ponit, joita ei ole hyväksytty jalostusarvostelussa. Yksilö voidaan siirtää
ylempään kantakirjaluokkaan sen mukaan, miten yksilö itse ja sen polveutuminen täyttää asetetut
vaatimukset.
Luokaan 2 jäävät:
- oriit, joiden emää ei ole hyväksytty jalostusarvostelussa
- ponit, joita ei ole esitetty jalostusarvostelussa
- ponit, jotka on esitetty, mutta jotka eivät ole saavuttaneet ylempien kantakirjaluokkien
vaatimuksia
- yli 130 cm tai alle 115 cm korkeat ponit
- ponit, joiden väritys ei vastaa rotumääritelmässä sallittuja värejä.

Ylimääräinen osasto:
Ylimääräiseen osastoon merkitään Suomessa syntyneet ja maahantuodut, puhdasrotuiset ponit,
joiden polveutuminen on varmistettu DNA-testilla, mutta joiden isäoritta ei ole hyväksytty
jalostusarvostelussa.
Vapaaehtoisen jalostusarvostelun perusteella gotlanninrussponi voidaan siirtää kantakirjan
luokkaan 1, mikäli yksilö täyttää asetetut minimivaatimukset. Mikäli jalostukseen käytettävä ori ei
ole saavuttanut jalostusarvostelussa kantakirjassa määriteltyjä luokan 1 minimivaatimuksia, sen
jälkeläiset merkitään kantakirjan luokkaan 2. Mikäli jalostukseen käytettävä tamma ei ole
saavuttanut jalostusarvostelussa kantakirjassa määriteltyjä luokan 1 minimivaatimuksia, sen
orijälkeläiset merkitään kantakirjan luokkaan 2.
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