
Aloittelevan kasvattajan opas 
 
Kun alkaa tuntua siltä että haluisinkin teettää koirallani pennut niin tarkastele seuraavia asioita ja 
katso asioita myös kriittisin silmin. 
 
Lue rotumääritelmä niin monta kertaa että sinulle syntyy mielikuva millaisena näet rotusi ihanne 
yksilön omassa mielessäsi. Vertaa mielikuvaasi esim. Doggilehdessä oleviin palkittuihin koiriin, 
vastaako mielikuva omaasi. Muodosta  kuvista ja  mielikuvista tyyppi joka olisi mielestäsi ihanne 
dogille. Katso sen jälkeen omaa narttuasi kriittisillä silmillä:  
- Mitkä ovat narttusi hyvät, mitkä huonot puolet. Jos löydät enemmän huonoja puolia kuin hyviä, 
älä käytä narttuasi jalostukseen. 
Fakta on, ettei kaikkia narttuja ole tarkoitettu jalostus käyttöön ja kaikilla nartuilla ei 
TODELLAKAAN tarvitse teettää pentuja. Esim. uskomus siitä että pennutus pelastaa 
kohtutulehdukselta on puppua. 
Kun olet päätynyt siihen että koirasi on ulkomuodollisesti rotumääritelmän täyttävä niin tutkituta 
koirasi PEVISAN mukaisilla terveystutkimuksilla sekä myös rotuyhdistyksen suosittamilla 
lisäterveystutkimuksilla. tutki koirasi sukutaulua ja kysele koirasi kasvattajalta suvussa esiintyvistä 
koirista ja niiden terveystuloksista. Jos kaikki on ok, niin sitten edessä on uroksen etsintä. 
 
Mieti mitä haluaisit uroksen antavan pennuille, millainen uros täydentäisi narttusi puutteita. 
Keskustele ja vaihda mielipiteitä asiasta. Aina ei tarvitse olla edes saman rodun kasvattaja jonka 
kanssa vaihtaa ajatusta. Kun olet löytänyt sinua miellyttävän uroksen joka täyttää vaatimukset niin 
terveyden, luonteensa ja sukutaulunsa puolesta ( mu-ha puolelle väriä unohtamatta ) ja tietysti 
ulkomuodollisesti niin ota yhteys uroksen omistajaan onko uros käytettävissä vai ei. 
 
Varaudu siihen, että kustannuksia syntyy. Narttusi terveystulokset, astutusmaksut uroksen 
omistajalle, kunnon laadukas ruoka nartun kantoajalle, madotukset yms. ovat kustannuksia, joihin 
on syytä varautua jo etukäteen. Varaudu myös mahdollisiin eläinlääkäri kuluihin jos narttusi 
synnytys ei suju normaalisti vaan tarvitaan eläinlääkärin apua. Ole yhteydessä jo eläinlääkäriisi 
hyvissä ajoin ennen h- hetkeä jotta saat heti apua tarvittaessa. Nartun kantoaika on 58-63 vrk. 
Tanskandoggi synnyttää yleensä suuren pentueen. 
Varaa lomasi siihen kun narttusi pitäisi synnyttää jotta voit olla pentujen kanssa niiden ensimmäiset 
elinviikot. Varaudu siihen että pennut eivät ole kaikki löytäneet koteja luovutusikäisenä vaan 
myymättömiä pentuja voi olla kotona vielä hyvinkin pitkään: 
 - tilat (dogin pennut vievät tilaa) 
- pentuhuoneen/ tilojen puhtaanapito (pennut kasvavat ja jätökset suurentuvat) 
- onko sinulla / perheelläsi tarpeeksi aikaa pennuille. Pentujen sosiaalistaminen on todella tärkeää jo 
ensimmäisten viikkojen aikana. 
 Ja entäs jos kaikki pennut eivät ole löytäneet koteja. Kasvattajan on silloin opetettava sisäsiisteys, 
remmissä kävely yms. Muut hoitotoimenpiteet kuten korvien puhdistukset, kynnenleikkuut, pesut 
yms. ovat tietenkin jo tapahtuneet. Muista laadukas penturuoka!!! 
Muista ettei kysyvä tieltä eksy! Jos mahdollista, pyri osallistumaan synnytyksiin etukäteen esim. 
oman koirasi kasvattajan luona.  
 
 
Hyödyllisiä linkkejä:  
http://www.greatdane.fi/jalostus.htm 
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?R=235 KoiraNet 
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys 
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