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Suomen

Hippoksessa

on

valmisteltu

rotuyhdistysten

kanssa

ehdotus

uudeksi

ponien,

islanninhevosten ja vuonohevosten jalostusohjesäännöksi. Jalostusohjesäännön yleinen osa sekä
rotukohtaiset kantakirjaosiot on toimitettu Maa- ja metsätalousministeriöön tarkastettaviksi. Uusi
jalostusohjesääntö sisältää lisäksi rotukohtaisia liitteitä, jotka hyväksyy Suomen Hippoksen ratsu- ja
ponivaliokunta.

Tämänhetkisen

aikataulun

mukaan

uusi

jalostusohjesääntö

astuu

kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2013 alussa. Jo tätä ennen mm. jalostusoriiden hyväksymiseen
tulee tiettyjä muutoksia. Jatkossa eri rotujen vaatimukset jalostukseen hyväksymiselle tulevat
poikkeamaan toisistaan hyvin paljon. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää ottaa jo ennen ponin
ostamista tai astutusta selville, millaiset ovat rotukohtaiset vaatimukset. Gotlanninrussien
jalostusohjesääntö perustuu alkuperämaa Ruotsin jalostusohjesääntöön.

Alla kerrotaan keskeisimmistä jalostusohjesääntöön ja kantakirjan rakenteeseen kaavailluista
muutoksista. Jalostusohjesääntö liitteineen julkaistaan internetissä, kunhan ministeriö sekä ratsu- ja
ponivaliokunta ovat sen vahvistaneet.

Gotlanninrussien kantakirja
Kaikki puhdasrotuiset gotlanninrussit tullaan merkitsemään jatkossa kantakirjaan, joka vastaa
vanhaa perusrekisteriä. Kantakirjan rakenteesta on tehty seuraavanlainen ehdotus:
Luokka 1: Jalostustarkastuksessa hyväksytyt, vähintään 3-vuotiaat yksilöt. (Luokka vastaa vanhaa
kantakirjaa.)
Luokka 2: Yksilöt, jotka täyttävät polveutumisvaatimukset, mutta joita ei ole esitetty
jalostustarkastuksessa tai jotka eivät ole läpäisseet jalostustarkastusta.
Sivuosa: Yksilöt, jotka eivät täytä polveutumisvaatimuksia eli eivät itse eivätkä jälkeläiset voi
nousta kantakirjan ylempiin luokkiin.

Suomessa syntyvät varsat merkitään polveutumisen perusteella joko luokkaan 2 tai sivuosaan.
Tuontiponit merkitään siihen luokkaan, mikä vastaa niiden luokkaa syntymä- ja/tai tuontimaassa.
Luokkaan 2 merkityt ponit voivat jalostusarvostelun perusteella nousta luokkaan 1.

Sivuosa:
Ponit, jotka eivät täytä
polveutumisvaatimuksia. Poni itse
eivätkä sen jälkeläiset voi nousta
kantakirjan muihin luokkiin.

Luokka 2:
Ponit, joita ei ole esitetty
jalostusarvostelussa Suomessa eikä
muuallakaan tai jotka eivät ole
läpäisseet jalostusarvostelua.

Ei hyväksytty, jää luokkaan 2.
Jalostusarvostelu
Hyväksytty, siirretään luokkaan 1.
Luokka 1:
Vähintään 3-vuotiaat,
jalostusarvostelussa hyväksytyt ponit.
Myös tuontiponit, jotka on hyväksytty
jalostusarvostelussa alkuperä/tuontimaassaan.

Kantakirjaluokkien rinnalla on erillinen palkitsemisjärjestelmä. Kaikki jalostustarkastuksessa
hyväksytyt yksilöt ovat kantakirjan luokassa 1 riippumatta siitä, minkä palkinnon ne ovat
rakennearvostelussa saaneet.

Polveutumisvaatimukset
Gotlanninrussien

kantakirjaan

merkittävien

yksilöiden

tulee

polveutua

Svenska

Russavelsföreningenin hyväksymistä kantakirjoista. Noustakseen luokkaan 1 oriilla tulee olla
jalostusarvostelussa hyväksytty isä ja emä, tammalla jalostukseen hyväksytyt isät.

Jalostusarvostelu
Oriiden ja tammojen jalostusarvostelu suoritetaan toistaiseksi samoin periaattein kuin aiemminkin.
Oriilta ei vaadita enää röntgenkuvia. Palkintoluokkien (I, II ja III) pisterajoihin on tulossa joitain
muutoksia. Rakennearvostelussa siirrytään tulevaisuudessa laajennettuun arvosteluun, jossa
pisteytettäviä kohtia on nykyistä enemmän (noin 10).

Sekä oriin että tamman saa esittää jalostusarvostelussa kantakirjan 1. luokkaan siirtämistä varten
ensimmäisen kerran 3-vuotiaana. Osallistumiskertojen määrää ei ole rajattu eli hylätyn yksilön voi
esittää uudestaan ja hyväksytyn yksilön palkintoluokkaa on mahdollista korottaa uudessa
arvostelussa.

4-vuotiaiden ja vanhempien oriiden ja tammojen on suoritettava käyttökoe (ajo- tai ratsastuskoe).
Käyttökokeen voi korvata kilpailusuorituksilla.

3-vuotiaalle oriille voidaan myöntää jalostukseenkäyttöoikeus vuodeksi. Vanhemmalle oriille lupa
voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, minkä jälkeen ori on esitettävä
uusintatarkastuksessa. 24-vuotiaita ja vanhempia tai A- tai Valio-palkittuja oriita ei tarvitse esittää
uudelleen.

Maitovarsojen, nuorten ponien ja ruunien rakennearvostelu suoritetaan yleisten periaatteiden
mukaisesti. 4-vuotiaan ja vanhemman ruunan voi esittää kerran.

