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Nõuded tervisele (pärilike vigade vastu võitlemise meetmed): 
• Mõlemal vanemal peab olema ametliku veterinaarasutuse poolt teostatud ja FCI 
normatiividele vastavalt hinnatud HD uuringu tulemus. Eesti registris olevatel koertel peab 
uuringu kinnitama Eesti Kennelliidu poolt määratud usaldusarst. Uuringu hetkel peab koer 
olema vähemalt 15 kuune 
• Aretuses võib kasutada koeri, kelle HD tulemus on kas A, B või C 
• D on lubatud tingimustel, kui teine osapool on terve - HD-A või HD-B 
• Isased koerad, kelle HD tulemus on D - lubatud 2 pesakonda. Järgmine paaritus lubatud 
tingimustel, kui esimeste pesakondade järglastel on 50% ulatuses Eesti Kennelliidu 
usaldusarsti poolt ametlikult kinnitatud uuringute tulemused HD-A või HD-B. Seejärel on 
lubatud paaritamine samadel tingimustel. Vastav nõue uuringute kohustuse kohta tuleb 
märkida paarituslepingusse isase koera esindaja poolt eritingimusega 
• Emased koerad, kelle HD tulemus on D. Järgmine paaritus lubatud  tingimustel,  kui 
eelmise pesakonna järglastel on 50% ulatuses Eesti Kennelliidu usaldusarsti poolt ametlikult 
kinnitatud uuringute tulemused HD-A või HD-B 
• Mõlemal vanemal peab olema ametliku veterinaarasutuse poolt teostatud ja FCI 
normatiividele vastavalt hinnatud ED uuringu tulemused. Eesti registris olevatel koertel peab 
uuringu kinnitama Eesti Kennelliidu poolt määratud usaldusarst. Uuringu hetkel peab koer 
olema vähemalt 15 kuune 
• Aretuses võib kasutada ainult koeri, kelle ED tulemused on kas 0 või 1 
• korduspaaritus on lubatud vaid juhul, kui samast kombinatsioonist eelnevalt sündinud 
Eesti Vabariigis elavate järglaste koguarvust vähemalt 1/2 on saanud puusauuringu tulemuseks 
HD A või B ja küünarliigeste uuringu tulemuseks ED 0. 
 
Nõuded näitusehinnetele (minimaalnõuded välimikuhindele): 
• Mõlemal vanemal peab olema vähemalt kaks hinnet “suurepärane” kahelt erinevalt 
näituselt kahelt erinevalt kohtunikult, ei arvestata kutsika ja juuniorklassi tulemusi (üks 
hinnetest peab olema saadud rahvusvaheliselt või erinäituselt) või koer peab omama tiitlit EST 
V CH. 
Muu (kõik muud aretuse eeskirjast tulenevad erinõuded): 
• isasel koeral võib kalendriaasta jooksul olla Eestis kuni kolm pesakonda. 
• isasel koeral ei või elu jooksul olla rohkem kui 60 Eestis registreeritud kutsikat 
(paarituse hetkel peab EKL tõuraamatusse kantud pesakondadest pärit kutsikate arv olema alla 
60), et tõust ei saaks nn moetõugu ja ei toimuks kutsikate "ületootmist", et säilitada tõu 
kvaliteeti. 
		
	


