
LISA 1 

Eesti Samojeedide Tõuühingu aretuse erinõuete 2017 – 2021 ja oluliste aretussoovituste selgitused 

samojeedi koerte kasvatajatele. 

1. Aretuses kasutatavad koerad peavad vastama Samojeedi koera FCI-Standardile nr 212 / 

09.01.1999 /D oma iseloomu ja välimiku poolest ning peavad olema terved. Säilitada tuleb terve 

iseloomuga sotsiaalne ja sõbralik samojeedi koer, argu ja agressiivseid koeri ei tohi aretuses 

kasutada.  

2. Samojeedi koeri aretusse valides tuleb tähelepanu pöörata koerte tervetele liigestele. Aretuses 

kasutatavate samojeedi koerte puusauuringu (HD) tulemus peab olema „terve“ („A“ või „B“), lubatud 

on ka „kerge düsplaasia“ ehk C hinnanguga koerte kasutamine aretuses juhul, kui temaga paaritatava 

koera puusauuringu tulemus on A.  Küünarliigeste tulemus peab olema „terve“ ehk „0“.  

Küünarliigesega 0/1 või 1/1 koera võib paaritada koeraga, kelle küünaliigesed on täiesti terved ehk 

0/0 .  

Ametliku puusauuringu teostamise ajal peab koer olema vähemalt 12 kuud vana.  

3. Aretuses kasutatavatel samojeedi koertel peab olema ametlik, kehtiv silmauuringu tulemus HC- , 

PRA -ja RD- vaba. Kohustuslik on teostada ka gonioskoopia uuring. Selle eesmärgiks on kaardistada 

võimalik goniodüsgenees. Goniodüsgeneesiga koerte kasutamine aretuses jääb kasvatajate 

otsustada. Goniodüsgenees jaguneb nelja astmesse: normaalne, kerge, mõõdukas ja raske. Raske 

goniodüsgeneesiga koera kasutamist aretuses peab tõuühing mittesoovitavaks.   

Soovitame koertel uurida ka distikiaasi esinemist. ESTÜ taunib paaritusi, kus mõlemal vanemal on 

diagnoositud distikiaas ehk üleliigsed ripsmed. 

Silmauuringu teostamise hetkel peab koer olema vähemalt 12- kuune. Ametlik silmauuringu tulemus 

paarituse hetkel ei tohi olla vanem kui 2 aastat.  

4. Koera ei tohi aretuses kasutada, kui tal on tõestatud epilepsia või mõni muu päriliku iseloomuga 

haigus. Pärilikku haigust põdeva koera õdesid ja vendasid ei ole soovitav aretuses kasutada, v.a. juhul 

kui neile on tehtud konkreetse haiguse suhtes geeniuuring ja nad on tunnistatud terveteks.  

5. Vastavalt Eesti Kennelliidu Tõuraamatumäärusele tohib aretuses kasutada emaskoeri vanuses 18. 

elukuust kuni 9- aastaseks saamiseni. Isaskoeri võib aretuses kasutada alates 12. elukuust. Eesti 

Samojeedide Tõuühingu soovituslik vanus paaritamise hetkel oleks emasel koeral 22 elukuud ja 

isastel koertel 18 elukuud. Emast koera võib Eesti Kennelliidu Tõuraamatu määruse kohaselt 

paaritada uuesti, kui eelmine pesakond on vähemalt 8 kuud vana. Emasele koerale ei soovitata 

rohkem kui 4 pesakonda elu jooksul.  

6. Suguluspaaritused, kus vanemateks on: isa-tütar, ema- poeg, õde- vend, on ilma mõjuva põhjuseta 

keelatud. (FCI INTERNATIONAL BREEDING STRATEGIES punkt 3) 

7. Aretusõiguse saavad koerad, kellel on vähemalt 3 ametlikku näitusehinnet kolmelt erinevalt 

kohtunikult, millest vähemalt üks on "suurepärane" ja kaks vähemalt "väga hea".  



10.Tõuühingul on õigus eelnimetatud piirangute osas anda eriti kaalukatel põhjustel eriluba. Kõik 

samojeedi koerte aretust puudutavad erandjuhtumid lahendab aretustoimkond esitatud avalduste 

alusel.  

ESTÜ aretuse erinõuded on kinnitatud EESTI SAMOJEEDIDE TÕUÜHINGU üldkoosolekul 26.04.2009a. 

ja täiendatud EESTI SAMOJEEDIDE TÕUÜHINGU üldkoosolekul 28.02.2010a. ning 12.04.2015a. 

 


