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TIINEHTYMISVAIKEUDET 

kyllä  

ei IIIII IIIII III 

 

ASTUTUSVAIKEUDET 

luonnollinen astutus autettuna IIIII I 43% 

luonnollinen astutus ilman apua IIIII I 43% 

keinosiemennys I (pakastesperma)I(luonnollisen astutuksen lisäksi)I 
5% 

 

SYNNYTYS 

aika astutuksesta (vrk) 64, 62, 61, 62, 63, 63, 61, 60, 62, 61, 60, 61, 63, 63 
 ka.62vrk 

luonnollinen IIIII IIIII II 86% 

eläinlääkärin avustama alatiesynnytys I 

keisarinleikkaus I (Narttu ei saanut yrityksestä huolimatta 
ponnistettua kun poltot alkoivat hiipua, keisarissa 
selvisi, että toinen alkio oli kuollut jo jonkun aikaa 
sitten ja aiheutti mahdollisesti polttojen 
heikkouden.) 

lääkitys oksitosiini, oksitosiini 

helppo IIIII IIIII II 86% 

vaikea  

nopea IIIII I 43% 

pitkä III 21% 

normaali I 

 

Syntymäpainot:  

pienin/g  230, 100, 188, 167, 197, 232, 222, 180, 129, 184, 156 -> ka.180g 

suurin/g  280, 218, 238, 257, 257, 265, 280, 255, 260, 236 -> ka. 255g 

 

PENTUJEN HOITOON LIITTYVÄT ONGELMAT 

Emon suhtautuminen vastasyntyneisiin 

vihamielistä  

pelokasta  

ihmettelevää II  

hoivaavaa, vaistonvaraista IIIII IIIII III 93% 
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hoiti mielestäni hyvin IIIII IIIII III 93% 

tarvitsi emonmaidonkorviketta pienin pentu kyllä, yksi pentu 4vrk:n ajan, pienin 
pari vuorokautta varmuuden vuoksi 

emon kunto imetysaikana – kalkkikramppi tms.?  

 

Kuinka pian pennut pystyivät nisällä ilman apua? 1.vrk:n aikana, heti (pienin tarvitsi apua), heti, heti (yksi 

autettava 4vrk:n ajan), heti, heti, melkein heti, heti, heti, heti, lähes saman tien, aika pian, muut 12h 

pienimmällä kesti useita päiviä 

Löysivät nisän ilman apua? 1.vrk:n aikana,  heti (pienin tarvitsi apua), heti, heti, heti, lähes heti, 

myöhemmin samana iltana, lähes heti, lähes heti, osa heti, loput viimeistään seuraavana päivänä, lähes 

saman tien, aika pian, 1-2 vrk 

KUOLLEET PENNUT 

Kuolleena syntynyt, kehitykseltään vajaa  

jossa selviä epämuodostumia I(navassa avanne, ts. 2,5-3cm:n pituinen aukko, 
josta suolet tulivat napanuoran sisään. Pentu myös 
paljon muita pienempi) 

synnytyksessä kuollut  

emo makasi kuoliaaksi  

kitalakihalkio I (lopetettiin heti) 

muu? I (ilmeisesti suolen lopussa kehityshäiriö -> 
lopetettiin) 

 

SYNNYNNÄISIÄ VIKOJA JA EPÄMUODOSTUMIA 

häntämutka IIII 7% 

paha ripuli II 3% 

sisäloisia  

takakannuksia IIIII IIIII IIIII IIIII I 34% 

värivirhe  

piilokiveksisyys (luovutusiässä) IIII(mutta maininta, että molemmat kivekset 
laskeutuneet 12 viikon ikään mennessä) 7% 

napatyrä pieni 
IIIII II  11% 

leikattava 
I 2% 

 
yht. 13% 

cherry eye  pieni 
I 

leikattava 
II 

 
yht. 5% 

 

alapurenta I 

yläpurenta  

hermosto-oireita jäi eloon kuoli 
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Muuta? 

- emällä paha nisätulehdus muutama päivä synnytyksestä, kaiken kaikkiaan sitä hoidettiin reilu 2 

viikkoa 

- emällä pentujen jälkeen/aikana paradontiitti 

- urospentu oli pitkään vähän ”passattava” 

 

Millainen on käsityksesi amerikancockerspanielista yleensä synnyttäjänä ja pentujen hoitajana? 

- ei kokemusta, ensimmäinen pentue 

- erinomaisia 

- hyvä synnyttäjä ja imettäjä 

- hyvä 

- yleensä hyviä synnyttäjiä ja emoja 

- erittäin hyvä 

- eri narttulinjoissa on eroja. Omat nartut ovat onneksi olleet kaikki luontaisia emoja ja ensimmäisen 

päivän jälkeen ei juuri ole tarvinnut huolehtia pentujen syömisestä tmv. Olen kuitenkin nähnyt 

myös hyvin toisenlaisia emoja. Nyrkkisääntönä sanoisin, jos narttu ei hoida pentuja hyvin tai sillä ei 

ole luontaista voimakasta hoivaviettiä, ei sen tyttärilläkään sitä ole. 

- Tämä oli ensimmäinen pentueeni, joten kokemusta on vain tämän pohjalta. 

- Vaihtelee. Minulla on ollut yhtä poikkeusta lukuunottamatta varsin hyviä synnyttäjiä ja emoja. Tai 

se yksikin oli hyvä emo, mutta voimakas polttoheikkous. 

Vastanneet: 
Jaana Lepikkomäki, kennel Little Giant’s   1 pentue 
Marja Valkeeniemi, kennel Marvellous   2 pentuetta 
Tanja Elo, kennel Fabelsfee    2 pentuetta 
Karita Kempas, kennel Heavenly Way’s  1 pentue 
Tiina Nuutero, kennel Exclamation   4 pentuetta 
Anna ja Merja Ylhäinen, kennel Candida’s  1 pentue 
Jenna Simula, kennel Karumetsän  1 pentue 
Marjatta Tanninen, kennel Serene   2 pentuetta 
yhteensä 14 pentuetta, joissa 61 pentua 

2011 – 7/2013 rekisteröity 49 pentuetta, joissa yhteensä 225 pentua 

 mukana 29% pentueista ja 22% syntyneistä pennuista 


