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Bedlington -tiedotteet lähetetään koko vuodelta jäsenmaksunsa maksaneille, myös kesken vuotta liittyneille taannehtivasti. Uuden pennun omistajille
toimitetaan myös pieni tutustumispaketti rodusta sähköisesti. Terrilife -lehti
lähetetään jäsenelle vain liittymiskuukauden jälkeen ilmestyneet numerot.
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HUOM! Ilmoittakaa yhdistyksemme jäsensihteerille sähköpostitse tai postitse jäsenten (myös perhejäsenten) nimet ja nuorisojäsenten syntymäajat.
Muistattehan ilmoittaa hänelle myös osoitteenmuutokset varmistaaksenne
lehtien perille tulon.

1/1 sivu ............................... 50 € ...... (20) €
1/2 sivu ............................... 25 € ...... (15) €
Koko vuosi
1/1 sivu ............................. 180 € ...... (60) €

Bedlingtonkerhon jäsenmaksut 2020
•
•
•
•
•

Vuosijäsen
Overseas member
Nuorisojäsen (alle 17 v.)
Perhejäsen (ei omaa lehteä)
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Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21
Kirjoita maksun viestiin maksua koskevan jäsenen nimi/nimet,
esim. Jäsenmaksu 2019 Mikko Möttönen ja Marja Matikainen
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•

Jalostustoimikunta
Suvi Kuivanen
Sini Tuovinen
Jenni Ruonio

•

Koulutus- ja kollegiovastaavat
Jalostustoimikunta yhdessä hallituksen
kanssa

•

Nettisivut
Jenni Ruonio
040 764 4494
sbkwebmaster@gmail.com

•

Jäsen, sihteeri
Essi Koivu
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•
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Pankkiyhteys
DANSKE BANK FI51 8000 1770 3735 21

www.bedlingtonkerho.fi
#bedlingtonclub_finland
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Bedlingtonkerhon
valokuvakilpailu!

M

uutama vuosi sitten uudistunut kerhomme lehti Bedlingtontiedote kaipaa kovasti kuvia tilanteista, tapahtumista ja arkielämästä
bedlingtonien kanssa. Oletko sinä onnistunut
tallettamaan valokuvan muodossa upean hetken koirasi kanssa? Tai löytyykö kamerastasi
tai puhelimestasi terrieristäsi kuva, joka nostaa
aina hymyn huulille ja hauskat muistot mieleen
kuvaa katsoessasi? Jaa nämä hienot hetket kaikkien bedlingtonharrastajien kanssa lehtemme
sivuilla!
Haastamme kaikki bedlingtonien omistajat
lähettämään kuvia koiristaan lehteemme kansikuviksi, täytekuviksi sekä mainosten tai juttusarjojen oheen kuvituskuviksi. Kuva voi olla

Kuva: Jutta Voutilainen

hauska hetki kännykällä ikuistettuna tai se voi
olla täydellisyyttä hipova ammattilaisen kuvaama otos koirastasi sekä kaikkea tältä väliltä.
Tärkeintä on, että sinulla on lupa kuvan lähettämiseen ja kerholla lupa sen julkaisuun kerhon
nettisivuilla sekä lehdessä.
Kuvia voi lähettää osoitteeseen bedlingtontiedote@gmail.com. Kaikkien 30.8. mennessä
kuvia lähettäneiden kesken arvomme vuoden
ilmaisen jäsenyyden kerhoomme voittajan valitsemalle vuodelle. Voittajan lähettämä kuva
tullaan myös julkaisemaan lehden kansikuvana
vuoden viimeisessä tiedotteessa sekä Terrilife-lehden bedlingtonpalstalla.
Tehdään yhdessä lehdestämme entistä parempi!
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Miksi roturisteytys kannattaa?
R

otumme “pienuus”, eli rotua edustavien
yksilöiden vähäisyys ja siten rodun harvinaisuus, on varmastikin meille kaikille rodun
harrastajille tunnettu fakta, josta ainakin itse
olin aikanaan lähinnä ylpeä. Valitettavasti rodun pienilukuisuudella on myös vakava kääntöpuoli: geneettisen vaihtelun kapeus ja siten
erityinen alttius elinvoiman hiipumiselle, perinnöllisten sairauksien lisääntymiselle ja jopa sukupuutolle. Rodussamme asiat tuntuvat kuitenkin olevan vielä varsin hyvällä tolalla: suurin osa
harrastajista ja kasvattajista kokee rodun olevan
niin sanotusti perusterve. Kuparitoksikoosi on
hyvin pitkälti selätetty geenitestein, eikä rotuun
ole ilmestynyt uutta vastaavaa, vakavaa ja laajamittaista, terveysongelmaa. Koirien lukumäärä
on vähäinen, ja vaikka sopivia jalostusyksilöitä
saa usein etsiä, sellainen kuitenkin lopulta aina
löytyy, jos ei Suomen rajojen sisältä, niin vähintäänkin ulkomailta. Miksi roturisteytysasia on
kuitenkin tärkeä rodullemme jo nyt?

Terveyden edistäminen
Kun geneettinen vaihtelu on pientä, kasaantuu
yksilöihin helpommin esimerkiksi erilaisille
sairauksille altistavia geenejä. Varoitusmerkkejä
terveyteen ja elinvoimaan liittyvistä laajemmista ongelmista on mielestäni jo ilmassa: allergioiden yleisyys, kansainvälinen huoli cushingin
taudin ja munuaissairauksien yleistymisestä
rodussa ja mahdollisesti yleistyneet lisääntymiseen liittyvät ongelmat lukuisista muista pienemmistä huomioista puhumattakaan. Näiden
terveysongelmien olemassaolon todistaminen
on vielä (onneksi) vaikeaa, ellei mahdotonta ja
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toivon olevani väärässä näiden ajatusteni kanssa. Pienen populaatiokoon vuoksi riskit vakavien ongelmien ilmenemiselle rodussamme
ovat kuitenkin kiistattoman suuret.

Geenipoolin laajentaminen
Kun rotu on lukumäärällisesti ja siten myös
perinnöllisen vaihtelun kannalta pieni, vähenee perinnöllinen vaihtelu helposti entisestään
kuin huomaamatta. Aitoon geenipoolin laajennukseen ei riitä vain linjasiitoksen välttäminen
ja runsas tuontikoirien käyttö, koska tällainen
rodun sisällä tapahtuva “ulkosiitos” lisää geneettistä vaihtelua vain paikallisesti. Maailmanlaajuisesti runsas tuontikoirien käyttö voi
vaikuttaa populaatioon jopa päinvastaisesti:
tehokkaan kansainvälisen jalostuskoirakaupan
seurauksena eri maiden bedlingtonpopulaatiot
voivat alkaa yhä enemmän muistuttaa toisiaan,
jolloin ns. “uutta” geenimateriaalia on yhä vähemmän saatavilla. Tämä uhkakuva on jo toteutunut ainakin osittain. Lisäksi bedlingtoninterrierin on alkuperämaassaan Isossa-Britanniassa
todettu laajassa sukutaulututkimuksessa kuuluvan rotuihin, joiden tulevaisuus on uhattuna
liian pienen tehollisen populaatiokoon vuoksi.

Roturisteytysprojektin aiheuttamat riskit rodulle ovat häviävän pienet
Kun roturisteytys toteutetaan Kennelliiton laatimien ohjeiden ja sääntöjen mukaan, ovat riskit
risteytyksen haitallisista vaikutuksista rotuun
hyvin pienet, jollei olemattomat. Ensinnäkin

roturisteytys ei tarkoita toisen rodun kaikkien
ominaisuuksien siirtämistä meidän rotuumme, vaan toisesta rodusta valitaan projektiin
mukaan oman rotumme kannalta parhaimmat
mahdolliset ominaisuudet omaavat yksilöt.
Toisekseen, mikäli tarkasta jalostusyksilöiden
valikoinnista huolimatta risteytysjälkeläisissä
todetaan epätoivottuja piirteitä, ei takaisinristeytyksiä omaan rotuun enää jatketa ja projekti,
ainakin kyseisesten yksilöiden osalta, keskeytyy.
Risteytysjälkeläisistä tulisi täysivaltaisia rotumme edustajia vasta useita sukupolvia jatkuneen
tarkan seurannan ja seulonnan jälkeen. Risteytystaustaisia koiria ei myöskään ole kenenkään
koskaan pakko käyttää jalostukseen ja muutenkin näiden koirien linja olisi hyvä pidättää vain
osassa populaatiota, sillä tarkoituksellinen laaja
levittäminen johtaisi jälleen koko populaation
samankaltaistumiseen. Mitä meillä on siis menetettävää?
Pähkinänkuoressa roturisteytysprojektilla voi
onnistuessaan olla merkittävä, rodun terveyttä
ja elinvoimaa lisäävä vaikutus, kun rotutasolla
riskit haittoihin ovat käytännössä olemattomat.
Miksi odottaa ja aloittaa risteytykset vasta, kun
rotumme on suurissa ongelmissa vakavien terveysongelmien tai voimakkaan sukusiitosasteen
nousun vuoksi? Toivon siis kovasti, että saamme
mahdollisuuden tällaisen projektin toteuttamiseksi rodussamme jo nyt!

Teksti: Sini Tuovinen
Kuva: Kati Parppei

Sekarotuinen ensimmäisen polven bedlington-whippet -risteytys eli niinkutsuttu whiplington. Yhdistelmän alkuperäinen tarkoitus
on ollut koiran metsästysominaisuuksien parantaminen. Kokemusten perusteella tiedetään,
että kun whiplingtoneja takaisinristeytetään
bedlingtoniin, palautuu bedlingtonin normaali
ulkomuoto muutamassa sukupolvessa. Whippet
olisikin luonnollisimman tuntuinen vaihtoehto
rodusta, mitä bedlingtoniin voisi risteyttää.
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Roturisteytykset, miksi ja miten?

R

oturisteytysten tarkoituksena on lisätä monimuotoisuutta koirarodussa. Risteytysohjelmat ovat ensisijaisesti tarkoitettu roduille,
joissa ei ole tarpeeksi perinnöllistä vaihtelua
tärkeiden, koiran hyvinvointiin vaikuttavien
ominaisuuksien jalostamiseksi. Vaihtelun vähyys voi olla seurausta esimerkiksi sairauden
tai epäedullisen anatomisen piirteen laajasta
yleisyydestä rodun edustajilla, johtua rodun
voimakkaasta sukusiitosasteesta tai rodun pienilukuisuudesta. Tässä artikkelissa keskitytään
yleiseen monimuotoisuuden vähenemiseen ja
kuinka siihen voidaan vaikuttaa roturisteytysten avulla, sekä käydään läpi roturisteytysprojektin toteutuksen pääpiirteitä.
Koiranjalostus ja geeneettinen vaihtelu
Koirien jalostuksen yleisenä tavoitteena on
ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaisten (rotumääritelmän mukaisten) koirien
tuottaminen. Kun samankaltaisuus lisääntyy,
samanaikaisesti vaihtelun määrä vähenee. Tämä
koskee sekä toivottuja havaitsemiamme ominaisuuksia, kuten ulkomuotoa, mutta samalla koirien geeniperimää kokonaisuudessaan. Siinä
missä ulkomuodon tai muun rotuominaisuuden yhdenmukaistuminen ja vakiintuminen on
toivottu asia, tapahtuu sivussa helposti ja huomaamatta myös epätoivottujen ominaisuuksien yleistymistä. Tästä hyvänä esimerkkinä on
bedlingtoninterrierin kuparitoksikoosi ja muut
rotutyypilliset perinnölliset sairaudet.
Geneettisen vaihtelun vaikutus immuniteettiin
Geneettisen vaihtelun määrä vaikuttaa myös
epäsuorasti tai vaikeasti mitattavasti koirien
terveyteen ja elinvoimaan. Laajasta geneettisestä vaihtelusta on esimerkiksi suurta hyötyä
immuunipuolustukseen liittyvissä elimistön
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järjestelmissä. Immuunipuolustus on itsessään
monimuotoinen järjestelmä, jonka pääasiallinen tehtävä on tunnistaa ja torjua elimistöä
haastavat ulkoiset uhat, kuten sairautta aiheuttavat bakteerit tai virukset. Tämän järjestelmän toimivuuden kannalta hyvin merkittävää
on myös se, että puolustusreaktiota ei nosteta
harmittomia ulkoisia ärsykkeitä vastaan, eikä
varsinkaan eläimen omaa elimistöä kohtaan.
Jos immuunipuolustus ei toimi kuten sen pitäisi, on seurauksena vian tyypistä riippuen alttius
tulehduksille, allergioille, yliherkkyysreaktioille tai jopa autoimmuunisairauksille. Merkittävä
immuniteetin ongelmille altistava tekijä on liian
vähäinen vaihtelu immuunipuolustusta määrittelevissä geeneissä.
Elinvoiman heikkeneminen vaikeuttaa myös
lisääntymistä
Kohonneen sukusiitosasteen aiheuttamaa
geeniperimän vaihtelun vähentymistä ja siitä
johtuvaa elinvoiman heikkenemistä kutsutaan
sukusiitostaantumaksi. Elinvoiman väheneminen näkyy yleisen terveyden heikentymisenä ja
heikentyneenä suorituskykynä muun muassa
lisääntymisessä. Kehityshäiriöiden määrän ja
sitä kautta pentukuolleisuuden ja keskenmenojen määrän lisääntyminen ovat konkreettisia
esimerkkejä sukusiitostaantuman aiheuttamasta lisääntymiskyvyn heikkenemisestä.
Roturisteytys sukusiitoksen vastavaikuttajana
Siinä missä perinteinen rodunjalostus tähtää ja
johtaa sekä tahalliseen että tahattomaan samanperintäisyyden lisääntymiseen ja geneettisen
vaihtelun pienenemiseen, toimii roturisteytys
päinvastoin. Roturisteytyksellä tuodaan rotuun
täysin uutta geneettistä materiaalia. Tämä lisää
geneettistä vaihtelua ja siten parantaa elinvoi-

maa. Risteytettävän rodun ja yksilön valinnalla voidaan kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka
voimakasta vaihtelua aiheutetaan myös ulkomuotoon ja muihin rotuominaisuuksiin. Kennelliiton ohjeistusten mukaan risteytettäväksi
roduksi tuleekin valita toinen terve, ongelmaton
ja mahdollisimman samankaltainen rotu, kun
tavoiteena on yleinen geneettisen monimuotoisuuden lisääminen. Roturisteytyksen tarkoituksena on siis lisätä hyvinvoinnin kannalta
oleellisten geenien vaihtelua rodussa niin, että
toivotut rotutyypilliset ominaisuudet kuitenkin
säilyvät.

sisältää myös lausunnot rotujärjestöltä ja rodun
alkuperämaalta.

Roturisteytysprojektin pääpiirteet

Roturisteytysprojektit ovat vielä harvinaisia,
mutta niiden hyödyistä rotukoirien jalostuksessa on yhä enemmän herätelty keskustelua
sekä meillä että maailmalla. Risteytysprojekteja on jo toteutettu muun muassa pinsereillä ja
kromfohrländereillä ja yksittäisiä risteytyksiä
on tehty moneen muuhunkin rotuun. Tulokset
ovat olleet tähän mennessä hyviä ja Suomen
Kennelliittolla onkin avoin ja kannustava suhtautuminen uusien risteytysprojektien tekoon.
Voisiko bedlingtoninterrieri olla vuorossa seuraava?

Roturisteytysprojekti on tarkoin suunniteltu
ja valvottu prosessi. Projektia ei pysty toteuttamaan yksin, vaan se vaatii laajan tuen rodun
harrastajien keskuudessa, mieluusti yli maan
rajojen. Lupaa risteytysprojektille haetaan Suomen Kennelliitolta ja risteytysluvat myönnetään
yhdistelmäkohtaisesti. Roturisteytyshakemuksessa perustellaan miksi projekti on tarpeellinen ja mihin rotuun risteytys halutaan tehdä.
Hakemukseen pitää myös kirjata kuinka risteytysprojekti aiotaan suorittaa, aina ensimmäisen
polven yhdistelmävalinnoista siihen, kuinka
seuraavien polvien risteytysjälkeläisiä on tarkoitus käyttää jalostukseen. Hakemuksen tulee

Risteytysjälkeläiset rekisteröidään yleensä kolmen ensimmäisen polven ajan ej-rekisteriin ja
niiden terveys-, luonne- ja ulkomuoto-ominaisuuksia seurataan tarkoin koko niiden elämän
ajan. Vain ominaisuuksiltaan kaikin puolin
sopivia yksilöitä voidaan hyväksyä edelleen jalostukseen ja siirtää jalostuskäytön mahdollistavaan er-rekisteriin. Tällä valvonnalla turvataan,
että risteytys ei toisi rotuun epätoivottuja ominaisuuksia.

Lisätietoa: Suomen Kennelliitto, Roturisteytysohje
Teksti: Sini Tuovinen
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Tiesitkö,
että
kananmunakin
kypsyy
jo 55
asteen
lämmössä
noin
viidessä
minuutissa?

Polttaa kesäkatu kuuma
Ilman lämpötila

Asfaltin lämpötila

25 °C
30 °C
30,5 °C

n. 52 °C
n. 57 °C
n. 62 °C
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A

sfaltti muuttuu auringon paisteessa polttavan kuumaksi. Koiran tassut voivat vahingoittua jo alle minuutissa kun asfaltin lämpötila
on yli 50 °C. Voit testata asfaltin kuumuuden
asettamalla kämmenselkäsi asfalttia vasten:
jos et pysty pitämään kättäsi paikoillaan viittä
sekuntia, on asfaltti liian kuuma myös koirasi
tassuille.

kotimaista raakaruokaa
Koiramme ovat kehittyneet saalistamalla ja
syömällä erilaisia eläimiä – raakana. Koira on
lihansyöjä! Tämä mielessä olemme MUSHilla kehittäneet koirille raa’an täysravinnon,
Vaiston.
Valmistamme raakaruokaa rakkaille
perheenjäsenillemme! Vaisto- sarja on
huolella koostettu tuoreista, kotimaisista
raaka-aineista ja valmistetaan omalla tehtaallamme Pietarsaaressa. MUSH Vaisto täyttää
kaikki koirasi ravitsemukselliset tarpeet
luonnollisesti ilman mitään lisä- tai
täyteaineita! Pennuille meillä
on oma Puppy- sarja.
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Hei kasvattajat!

B

ongasimme mainion idean toisen rotuyhdistyksen ilmoituksesta ja päätimme kokeilla tätä myös meidän kerhossamme. Tänä
vuonna pääsemme näillä näkymin nauttimaan
tuplasti erikoisnäyttelyn tunnelmista, kun syyskuun alussa kokoonnumme Vantaalle Bedleriin sekä Terri-eriin.
Nyt kaikilla bedlington-kasvattajilla on mahdollisuus päästä näkyvästi mukaan osaksi omaa
erikoisnäyttelyämme, Bedl-eriä. Ajattelimme
heittää ilmoille idean ruusukkeiden sponsoroinnista näyttelyymme, tällä tavalla saisimme
tähän näyttelyyn näyttävät muistot menestyneimmille koirille.
Ruusukkeiden sponsorointi näyttelyyn maksaa
20 € per kasvattaja ja tällä summalla pääset lahjoittamaan mainitut kaksi ruusuketta palkintosijoille, jonka voit valita alla olevista pareista:
ROP & VSP (BIS)
ROP & VSP Juniori
ROP & VSP Pentu
ROP & VSP Veteraani
ROP Kasvattaja ja ROP jälkeläisluokka
Yksi kasvattaja voi sponsoroida yhden yllä mainituista ”ruusukepareista”. Nopeat syövät hitaat,
joten mitä nopeammin varaat itsellesi mieluisan ruusukeparin, sitä varmemmin kuittaat nuo
palkinnot lahjoittamiksesi.
Halukkuudestasi ruusukkeiden sponsorointiin
voit ilmoittaa bedlingtonkerhon sähköpostiin
bedlingtonkerho@gmail.com ja lähetämme sinulle maksutiedot maksun suorittamista varten.
Ruusukkeessa tullaan mainitsemaan sen lahjoittaneen kasvattajan nimi, joko ruusukkeen takatai etupuolella, joko ruusukkeeseen kirjoitettuna tai erillisellä tarralla.

Toivomme tietysti kovasti, että erikoisnäyttelymme toteutuvat eikä vallitseva tilanne pahene
enää maassamme. Mikäli kuitenkin kävisi niin
ikävästi, että näyttelymme peruuntuvat, niin
ruusukkeet jaetaan ensi vuoden erikoisnäyttelyssä.
Tervetuloa mukaan lahjoittamaan näyttäviä
muistoja näyttelyväelle!
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Punkkilääkevertailu - mitä tulee ottaa
huomioon koiran punkkilääkkeen
valinnassa

M

arkkinoilla on runsaasti erilaisia punkkilääkkeitä. Kaikki valmisteet eivät kuitenkaan sovellu käytettäväksi kaikille koirille.
Punkkilääkkeen valinnassa tulee ottaa huomioon, onko perheessä pieniä lapsia, muita
lemmikkejä, pestäänkö eläintä paljon tai uiko
se runsaasti. Punkkilääkkeet vaikuttavat myös
eri tavoin. Osa valmisteista karkottaa ja tappaa punkkeja, osa vain tappaa. Punkkilääkettä
valittaessa tulee myös huomioida koiran ikä,
koko sekä onko se tiine tai imettävä. Suuri osa
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valmisteista on vapaakaupan lääkkeitä, mutta
joukossa on myös reseptilääkkeitä. Tässä artikkelissa käydään läpi Suomessa markkinoilla
olevat punkkilääkkeet.
Artikkelin on kirjoittanut eläinlääkäri Sara
Kyrkkö. Käy lukemassa lisää juttu Saran blogista www.sarakyrkko.com ja ota seurantaan instagramissa @lemmikkitohtori. Seuraavaksi siis
punkkilääkkeiden pariin.

Karkottava vai tappava punkkilääke
Markkinoilla on kahdenlaisia punkkilääkkeitä.
Toiset valmisteet karkottavat ja tappavat punkkeja, toiset vain tappavat. Karkottava vaikutus
tarkoittaa, että lääke ehkäisee punkin kiinnittymistä eläimeen. Tappava vaikutus puolestaan
tarkoittaa, että punkki kuolee, joko purtuaan
eläintä tai ollessaan kontaktissa turkkiin/ihoon
vaaditun ajan. Valmiste, jossa on karkottava
vaikutus, ehkäisee paremmin punkkien kulkeutumisen eläimen mukana sisälle. Tällöin
riski punkin siirtymisestä eläimestä ihmiseen
pienenee.
Punkkilääkkeet vertailussa
Punkkilääkkeet voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään annostelutavan perusteella. Nämä kolme
ryhmää ovat valeluliuokset, punkkipannat ja
suun kautta otettavat tabletit. Tässä vertailussa lääkkeet on jaettu antotavan mukaan näihin
kolmeen ryhmään. On lisäksi yksi valmiste,
joka sumutetaan eläimeen. Tämä käsitellään
valeluliuosten yhteydessä.
Jokaisessa ryhmässä esitellään Suomessa markkinoilla olevat lääkkeet. Olen koonnut mielestäni valinnan kannalta olennaiset tiedot valmisteyhteenvedoista, pakkausselosteista ja/tai
tuotteiden nettisivuilta.  
Valeluliuokset
Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta valeluliuosten toimintaperiaate on pääpiirteittäin sama.
Lääkeaine sitoutuu ihoon ja karvoihin, ja punkki kuolee ollessaan kontaktissa niihin. Tällä tavoin toimivien valmisteiden vaikutusaika on
4 viikkoa. Fluralaneeri (kauppanimi Bravecto
paikallisvaleluliuos) tekee tähän poikkeuksen.
Kyseisen valmisteen vaikuttava aine imeytyy
verenkiertoon ja punkin tulee purra koiraa, jot-

ta se kuolee. Tämän lääkkeen vaikutusaika on
12 viikkoa.
Fiproniili, kauppanimiä Exproline vet, Effipro, Frontline comp, Frontline vet
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Lasten ei tule antaa olla kosketuksissa
koiraan ennen kuin antokohta on kuivunut.
Tästä syystä on suositeltavaa, että eläintä ei hoideta päivällä vaan alkuillasta, eikä juuri lääkityn
eläimen anneta nukkua omistajan, varsinkaan
lapsen, kanssa.
Muut lemmikit: Valmiste on turvallinen kissoille, mutta on myrkyllinen kaneille.
Uiminen/peseminen: Runsas uiminen ja peseminen voivat vaikuttaa valmisteen tehoon.
Eläintä ei tulisi kylvettää tai kastella kahteen
vuorokauteen lääkekäsittelyn jälkeen. Fiproniili voi vaikuttaa haitallisesti vedessä eläviin pieneliöihin. Koirien ei saa antaa uida vesistöissä
kahteen vuorokauteen käsittelyn jälkeen.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää 2 kuukautta nuoremmille ja/tai alle
2 kg painoisille koiranpennuille.
Tiine- ja imettävä: Frontline vet, Frontline comp
ja Fyberix comp valmisteiden turvallisuus on
tutkittu, ja näitä voidaan käyttää tiineyden ja
imetyksen aikana. Muiden valmisteiden kohdalla tutkimuksia ei ole tehty. Frontline comp
ja Fyberix comp valmisteiden mahdollista haitallisuutta alle 8 viikon ikäisille pennuille niiden ollessa kosketuksissa hoitoa saaneen emon
kanssa ei kuitenkaan ole dokumentoitu.
Hinta: Valmisteesta riippuen 5,90€ - 9,75€ kuukaudessa 20 kg painoiselle koiralle.

Permetriini, kauppanimi Exspot vet
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava ja karkottava
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Lapset: Pienten lasten ei tule antaa olla kosketuksissa käsitellyn koiran kanssa noin vuorokauteen lääkkeen laitosta.
Muut lemmikit: Valmiste on myrkyllistä kissoille. Myrkytys on mahdollinen, jos kissa nuolee n.
vuorokauden sisään käsiteltyä koiraa tai nukkuu
sen vieressä.
Uiminen/peseminen: Runsas uiminen tai peseminen voi lyhentää valmisteen tehoamisaikaa
eli käsittely voidaan joutua tekemään useammin kuin 4 vko välein. Lääke on myrkyllistä
vesieliöille, joten koiraa ei tulisi päästää veteen
uimaan tai kahlaamaan 24 tuntiin käsittelyn
jälkeen.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää alle 5 kg koirilla eikä alle kaksi viikkoisille pennuille.
Tiine- ja imettävä: Ei saa käyttää.
Hinta: 17,08 € kuukaudessa 20 kg painoiselle
koiralle.

Permetriini ja Imidaklopridim, kauppanimi Bayvantic
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava ja karkottava
Lapset: Varsinkaan lasten ei saa antaa käsitellä
juuri hoidettua koiraa ennen kuin annostelukohta on täysin kuiva. Tästä voidaan varmistua
käsittelemällä eläimet valmisteella esim. iltaisin.
Tässä tapauksessa juuri hoidettujen koirien ei
saa antaa nukkua yhdessä omistajien eikä var-
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sinkaan lasten kanssa.
Muut lemmikit: Valmiste on myrkyllistä kissoille. Kissojen tahattoman altistumisen estämiseksi tulee valmisteella käsitellyt koirat pitää
erossa kissoista, kunnes annostelukohta on
täysin kuiva. On tärkeätä varmistaa, ettei kissa
pääse nuolemaan valmisteella hoidettua koiraa
annostelukohdasta.
Uiminen/peseminen: Runsas uiminen tai peseminen voi lyhentää valmisteen tehoamisaikaa
eli käsittely voidaan joutua tekemään useammin
kuin 4 vko välein. Shampoopesua ei tulisi tehdä
kahteen viikkoon lääkkeen laitosta. Valmiste
on vaarallista vesieliöille eikä koiraa tule päästää
uimaan 48 tuntiin lääkkeen laitosta.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää alle 7 viikon ikäisillä eikä alle 1,5 kg
painoisilla koiranpennuilla.
Tiine- ja imettävä: Voidaan käyttää tiineyden ja
imetyksen aikana.
Hinta: 12,11€ kuukaudessa 20 kg painoiselle
koiralle.
Fluralaneeri, kauppanimi Bravecto paikallisvaleluliuos
RESEPTILÄÄKE
Vaikutusaika: 12 viikkoa
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Älä koske tai anna lasten koskea valmisteen antopaikkaan ennen kuin se on kuiva;
tämän vuoksi on suositeltavaa käsitellä eläin illalla. Käsiteltyjen eläinten ei saa antaa nukkua
samassa sängyssä omistajan kanssa, erityisesti
lasten, valmisteen antopäivänä.
Muut lemmikit: Valmiste on turvallista kissoille.
Uiminen/peseminen: Älä pese koiraa tai anna
koiran mennä veteen uimaan kolmeen päivään
käsittelyn jälkeen.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää alle 2 kg koirilla eikä alle 8 viikkoisille pennuille.
Tiine- ja imettävä: Voidaan käyttää tiineyden ja
imetyksen aikana.
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Omega-6 linolihappo on välttämätön ihon
kosteustasapainolle. Tätä pitää yllä erityinen ihon
suojakerros. Jos se järkkyy, iho kuivuu ja altistuu
erilaisille ongelmille. Tällöin myös turkki muuttuu
elottomaksi ja karvaa lähtee normaalia enemmän.

OLETKO KASVATTAJA?

Liity nopeasti kasvavaan Nutrolin®kasvattajakerhoon.
Lue lisää www.nutrolin.fi

ESTD 2007

Hinta: 13,72 € kuukaudessa 20 kg painoiselle
koiralle.
Permetriini, Pyriproksifeeni, Dinotefuraani,
kauppanimi Vectra 3D
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava ja karkottava
Lapset: Lasten ei tulisi antaa käsitellä koiraa
vähintään neljään tuntiin annostelun jälkeen.
Annostelupäivänä koiran ei tulisi antaa nukkua
omistajien, erityisesti lasten kanssa.
Muut lemmikit: Lääke on myrkyllistä kissoille.
Kissat tulee pitää erossa vastakäsitellyistä koirista. Tärkeää on, että valmiste on ehtinyt kuivumaan kunnolla.
Uiminen/peseminen: Toistuvat pesut tai koiran kastuminen 48h annostelusta voi lyhentää
valmisteen tehoamisaikaa eli käsittely voidaan
joutua tekemään useammin kuin 4 vko välein.
Hoidettuja koiria ei tulisi päästää uimaan ennen
kuin 48 tuntia on kulunut hoidosta, sillä valmiste voi vahingoittaa vesieliöitä.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää alle 1,5 kg koirilla eikä alle 7 viikkoisille pennuille.
Tiine- ja imettävä: Ei
Hinta: 13,56 € kuukaudessa 20 kg painoiselle
koiralle.
Fibroniili ja permetriini, kauppanimi Frontect
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava ja karkottava
Lapset: Valmisteella käsiteltyjä eläimiä ei saa
käsitellä ennen kuin valmisteen levityskohta on
kuivunut. Lapset eivät saa leikkiä valmisteella
käsiteltyjen eläinten kanssa ennen kuin levityskohta on kuivunut. Tästä syystä suositellaan,
että lääkettä laitetaan alkuillasta. Valmisteella
äskettäin käsiteltyjen eläinten ei pidä nukkua
omistajien kanssa, varsinkaan lasten kanssa.
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Muut lemmikit: Valmiste on myrkyllistä kissoille. Lääkkeellä käsitellyt koirat tulee pitää
erillään kissoista, kunnes käsitelty kohta on
kuivunut. On tärkeää varmistaa, että kissa ei
pääse nuolemaan koiraa tällä valmisteella käsitellystä kohdasta. Valmiste on myrkyllistä myös
kaneille.
Uiminen/peseminen: Runsas uiminen tai peseminen voi lyhentää valmisteen tehoamisaikaa
eli käsittely voidaan joutua tekemään useammin
kuin 4 vko välein. Koira ei saa uida eikä sitä saa
pestä sampoolla 48 tuntiin lääkkeen laitosta.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää alle 2 kg koirilla eikä alle 8 viikkoisille pennuille.
Tiine- ja imettävä: Ei
Hinta: 11,28 € kuukaudessa 20 kg painoiselle
koiralle.
Fibroniili sumute, kauppanimi Frontline vet
sumute iholle. HUOM! Tämä on sumute.
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Lasten ei tule antaa olla kosketuksissa
koiraan ennen kuin koko turkki on kuivunut.
Tästä syystä on suositeltavaa, että eläintä ei hoideta päivällä vaan alkuillasta, eikä juuri lääkityn
eläimen anneta nukkua omistajan, varsinkaan
lapsen kanssa.
Muut lemmikit: Valmiste on turvallinen kissoille.
Uiminen/peseminen: Runsas uiminen ja peseminen voivat vaikuttaa valmisteen tehoon.
Eläintä ei tulisi kylvettää tai kastella kahteen
vuorokauteen lääkekäsittelyn jälkeen.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää 2 kuukautta nuoremmille ja/tai alle
2 kg painoisille koiranpennuille
Tiine- ja imettävä: Ei.
Hinta: 18,30 € kuukaudessa 20 kg painoiselle
pitkäkarvaiselle koiralle, lyhytkarvaiselle hinta
puolet halvempi.

Punkkipannat
Punkkipannoista vapautuu lääkeaineita koiran
iholle sekä turkkiin, ja punkki kuolee ollessaan
kontaktissa niihin.

Imidaklopridi ja Flumetriini, kauppanimi Seresto
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 8 kuukautta
Vaikutustapa: tappava ja karkottava
Lapset: Pantaa käyttävät eläimet eivät saa nukkua omistajien vuoteissa, etenkään lasten vuoteissa.
Muut lemmikit: Valmiste on turvallinen kissoille.
Uiminen/peseminen: Panta on vedenkestävä
ja sen teho säilyy, vaikka eläin kastuisi. Runsas
uiminen tai peseminen voi kuitenkin lyhentää
valmisteen tehoamisaikaa (eli pannan teho ei
mahdollisesti riitä 8 kuukautta).
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva:
Ei saa käyttää alle 7 viikon ikäisille koiranpennuille.
Tiine- ja imettävä: Ei
Hinta: 8,22 € kuukaudessa 20 kg painoiselle
koiralle.
Deltametriini, kauppanimi Scalipor
RESEPTIVAPAA LÄÄKE

Vaikutusaika: 5-6 kuukautta
Vaikutustapa: tappava
Lapset: On huolehdittava siitä, etteivät pienet
lapset ole pitkään kiinteässä kosketuksessa,
esim. nuku, pantaa käyttävän lemmikin kanssa.
Muut lemmikit: Deltametriini on myrkyllistä
kissoille, mutta pantaa voidaan käyttää koirilla
myös talouksissa, joissa on kissa. Kissa ei saa
kuitenkaan olla läheisessä kontaktissa koiraan.
Uiminen/peseminen: Teho ei vähene, vaikka
panta joutuisi satunnaisesti kosketukseen veden kanssa. Panta on kuitenkin aina irrotettava ennen koiran päästämistä uimaan, koska
vaikuttava aine on haitallinen kaloille ja muille
vedessä eläville eliöille. Koiraa tulee estää joka
tapauksessa uimasta ensimmäiset 5 päivää pannan laiton jälkeen. Lääkeaine leviää koiran ihon
pinnalla ja turkissa olevaan rasvaan ja shampoopesu vähentää ihon pinnalla ja turkissa
olevan rasvan määrää eli koiran peseminen voi
vaikuttaa tehoon.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää alle 7 viikon ikäisille pennuille.
Tiine- ja imettävä: Voidaan käyttää tiineyden ja
imetyksen aikana.
Hinta: 7,08 € - 7,31 € kuukaudessa riippuen koirankaulan paksuudesta.
Suun kautta otettavat tabletit
Tableteista vapautuva lääkeaine imeytyy suun
kautta ja päätyy eläimen verenkiertoon. Punkin
tulee purra koiraa, jotta se altistuu vaikuttavalle
aineelle ja kuolee.
Fluralaneeri, kauppanimi Bravecto
RESEPTILÄÄKE
Vaikutusaika: 12 viikkoa
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Ei ole merkitystä, koska lääke imeytyy
koiran verenkiertoon.
Muut lemmikit: Ei ole merkitystä, koska lääke
imeytyy koiran verenkiertoon.
Uiminen/peseminen: Ei ole merkitystä, koska
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lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää alle 2 kg koirilla eikä alle 8 viikkoisille pennuille.
Tiine- ja imettävä: Voidaan käyttää tiineyden ja
imetyksen aikana.
Hinta: 11,50 € kuukaudessa 20 kg painoiselle
koiralle (ostettaessa suurempi pakkauskoko).
Lotilaneeri, kauppanimi Credelio
RESEPTILÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Ei ole merkitystä, koska lääke imeytyy
koiran verenkiertoon.
Muut lemmikit: Ei ole merkitystä, koska lääke
imeytyy koiran verenkiertoon.
Uiminen/peseminen: Ei ole merkitystä, koska
lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää alle 1,3 kg koirilla eikä alle 8 viikkoisille pennuille.
Tiine- ja imettävä: Ei saa käyttää.
Hinta: 10,47 € kuukaudessa 20 kg painoiselle
koiralle.
Afoksolaneeri, kauppanimi NexGard
RESEPTILÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Ei ole merkitystä, koska lääke imeytyy
koiran verenkiertoon.
Muut lemmikit: Ei ole merkitystä, koska lääke
imeytyy koiran verenkiertoon.
Uiminen/peseminen: Ei ole merkitystä, koska
lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää alle 2 kg koirilla eikä alle 8 viikkoisille pennuille.
Tiine- ja imettävä: Ei saa käyttää.
Hinta: 10,80 € kuukaudessa 20 kg painoiselle
koiralle (ostettaessa suurempi pakettikoko).
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Sarolaneeri, kauppanimi Simparica
RESEPTILÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Ei ole merkitystä, koska lääke imeytyy
koiran verenkiertoon.
Muut lemmikit: Ei ole merkitystä, koska lääke
imeytyy koiran verenkiertoon.
Uiminen/peseminen: Ei ole merkitystä, koska
lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle sopiva: Ei
saa käyttää alle 1,3 kg koirilla eikä alle 8 viikkoisille pennuille.
Tiine- ja imettävä: Ei
Hinta: 10,48 € kuukaudessa 20 kg painoiselle.

HUOM! Muistathan lukea huolellisesti pakkausselosteen ennen lääkkeen käyttöä ja varmistaa tuotteen sopivuus lemmikillesi. Pakkausselosteesta löydät mm. lisätietoja valmisteiden
käsittelystä ja varotoimista.
Lähteet: Artikkelissa mainittujen lääkkeiden
pakkausselosteet ja valmisteyhteenvedot.
www.frontline.fi (maaliskuu 2019)
www.exspot.fi (maaliskuu 2019)
http://www.scalibor.fi (maaliskuu 2019)
MSD Animal Health henkilökohtainen tiedonanto
Hintatiedot: https://www.yliopistonverkkoapteekki.fi

Kuva: Jenni Ruonio

Unohtuiko jotain?

J

äsenmaksuja on edelleen runsaasti maksamatta kuluvalle vuodelle. Nyt reipasta ravia
maksamaan jäsenmaksu, jos et ole vielä muistanut hoitaa sitä. Mikäli et ole varma, oletko
maksanut jäsenmaksun, niin otappa rohkeasti
yhteyttä jäsensihteeriin sähköpostitse osoitteella sbkjasensihteeri@gmail.com. Tarkistetaan se
yhdessä!
Jäsenmaksut ja yhdistyksen pankkiyhteys löytyvät tämän tiedotteen sivulta 2.

Yhdistyksen jäsenrekisteristä puuttuu sähköpostiosoite suurimmalta osalta jäsenistä. Ilmoittaminen käy kätevästi laittamalla ko. osoitteesta sähköpostia jäsensihteerille yllä olevaan
osoitteeseen.
Sähköpostiosoitteen ja postiosoitteen muutoksen voi ilmoittaa myös kerhon nettisivuilla
olevilla sähköisillä lomakkeilla. www.bedlingtonkerho.fi - Jäseneksi - lomakkeet sähköpostin lähettämiseksi ja osoitteen muutoksen tekemiseksi.
Terveisin Maria Pärnänen, Jäsensihteeri

Kesäpäivät järjestetään 2021

K

erhon hallitus päätti 26.4.2020 pitämässään
kokouksessaan perua tämän vuoden kesäpäivät koronapandemian vuoksi. Toivottavasti

näemme kuitenkin ensi vuonna kun kesäpäivät
järjestetään 6.-8.8.2021 Kuralan Kartanotilalla
Yläneellä.
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Palautusosoite:
Maria Pärnänen
Korpikuusentie 6
41160 Tikkakoski

15

24 Bedlington -TIEDOTE 1/2020

Maksumerkinnät/P
1.1.2017

