Nartun lisääntymishäiriöistä ja astuttamisesta
Nartun kyvyttömyys tulla kantavaksi on yksi tavallisimmista koirankasvattajan
murheenaiheista. Ongelmaan on löydettävissä monia syitä: osa johtuu
astutusajankohtaan tai astutuksen avustamiseen liittyvistä virheistä. Osa on seurausta
suoranaisista fyysisistä vioista tai sairauksista.
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Ehdottomasti tavallisin syy epä- lua esiintyy 3-17 vuorokauden väonnistumiseen on väärään aikaan lillä. Itse kiima kestää myöskin
suoritettu astutus. Kirjallisuudessa keskimäärin yhdeksän vuorokautKoira tulisikin astuttaa joka toinen
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kaan narttu tulee astuttaa tiettynä vuorokautta. Veren progesteroniosoittavat "oikeaksi astutuspäiväkkiimavuorokautena tai kun vuoto määrän nousu ja estrogeeniarvon
si". Vielä parempi ratkaisu on tieon tietyn väristä. Vaikka näiden putoaminen ovat merkkinä alkatenkin uskoa kokeneen uroksen
ohjeiden avulla on saatu aikaan vasta kiimasta, joka näkyy myös
”nenään". Sen tarkempaa laborapentueita, läheskään kaikki terveet nartun käyttäytymisessä: se aikaa
toriotestiä ei varmasti ole saatavilnartut eivät niitä noudata.
la. Joskus nartut kieltäytyvät astukääntää häntää sivuun ja osoittaa
Jo pelkkä kiimavuoto vaihtelee enenevässä määrin astumishaluktuksesta, vaikka niiden kiima on
suuresti: jotkut nartut näyttävät kuutta. Jälkikiiman merkkinä puo- täysin normaali. Syyksi on epäilty
vuotavan silkkaa verta runsaasti ja lestaan on se, että emättimen lima- käytöshäiriötä, joka johtuu saman
kauan, kun taas toisen vuoto on kalvonäytteissä havaitaan tietynlai- talouden toisen koiran hyvin domikirkasta läpi koko kiiman. Veren- sia solumuutoksiaja narttu kieltäy- noivasta käyttäytymisestä. Mikäli
sekainen vuoto voi jatkua astutuk- tyy astutuksesta. Monet kasvattajat astutettava narttu on muuten terve
sen jälkeenkin ilman, että se olisi ovat etukäteen päättäneet, että koi- ja jalostukseen sopiva, se voidaan
keinosiementää.
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avuksi saatu laboratoriotesti, jolla
kiimakierto
lääkärin lausunnon
kuultuaan,
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Esikiiman tunnistaa siitä, että koi- progesteronipitoisuus. Vaikka testi on jolla on esiintynyt tällainen vaiva.
ran ulkosynnyttimet turpoavat ja vain noin 85-prosenttisesti luoKasvattajat epäilevät usein inemättimestä aikaa vuotaa kirkasta tettava, se on kuitenkin huomattava fektioita
tiinehtymättömyyden
nestettä. Urokset ovat jo tällöin apua oikean astutusajan määritsyyksi. Tämä epäilys on usein aikiinnostuneita nartusta, mutta se ei tämiseksi. Emättimen limakalvosi- heeton ja johtaa turhien antibioottisalli astumista. Verikokeessa ha- velynäytteistä tehty tutkimus auttaa kuurien vuoksi vain emättimen
vaitaan tänä aikana kohoava estro~ myös suurin piirtein oikean astunormaalin bakteeriflooran katoon
geenihormonitaso, mutta progeste- tusjakson määrittämisessä, mutta
ja siitä johtuviin häiriöihin.

