
Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 16.4.2022 keskusteltiin 

Bullmastiffien päivitetystä jalostuksentavoiteohjelmasta. Kokouksessa sovittiin muutamista 

korjauksista tekstiin, kuin myös esimerkiksi terveyskyselyn virheellisestä purusta, liittyen lonkkiin. 

Sovittiin että korjattu JTO:n versio lähetetään kennelliitolle ilman uutta jäsenistön hyväksyntää. 

Valitettavasti osa näistä on jäänyt korjaamatta, ja ne löytyvät edelleen uudesta Bullmastiffien 

jalostuksentavoiteohjelmassa joka on voimassa 1.1.2023-31.12.2027. 

Koska jalostustoimikunta on vakaasti sitä mieltä että ruokinta on merkittävällä tavalla huonojen 

luustotuloksiemme syy, kuten alla olevista lainauksista käy ilmi, pyydänkin heitä  kohteliaimmin rodun 

hyvinvoinnin ja paremman luustotulevaisuuden vuoksi avaamaan optimaalisen ruokinnan mallin 

jäsenistölle. 

”Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, mutta se tuo vian esiin geneettisesti alttiilla koirilla. Tämä pätee myös 

toisin päin, optimaalisella ruokinnalla lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule näkyviin tai on lievempää.” 

”Nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, 

mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. Toisin sanoen optimaalisella ruokinnalla 

voidaan mahdollisesti estää kasvuhäiriön kehittyminen yksilöllä, jolla on siihen perinnöllinen taipumus.” 

 

Toisekseen, ehdotan Bullmastiffien kohdalle BMM ry:n nettisivulla excel tiedosta, jossa olisi välilehdittäin 

sairaustilastot/ ominaisuudet joita kasvattajat tarvitsevat jalostusta ajatellen, esim. CMR1, MFE, FGF5, ja 

muut esille tulleet tapaukset. Toisin sanoen kaikki se hankittu data mikä jää koiranetistä uupumaan. 

Vanhemmilla kasvattajilla on myös kokemusta/tietoa sairauksista/vioista joista ei ole (vielä) diagnoosia, 

mutta oirekuvan perusteella tapauksia on ollut useampia. Nykyisellään tällainen tieto on olemassa vain ns 

’hiljaisena tietona’. Hyvä esimerkki on MFE, 80-luvulla oli samoin oirein koiria joita tupsahti valitettavasti 

esiin pentueen jokaisessa yksilössä viime vuonna. Aktiivisten rotuharrastajien ansiosta sairaudelle on saatu 

nimi sekä geenitesti. Yhtälailla on muita oireita ja oletettuja sairauksia joille ei (vielä) ole nimikettä, jonka 

vuoksi oireet olisi hyvä dokumentoida, vaikka juuri tähän exceliin, jotta vastaavien tapausten ilmetessä, 

asiaa on helpompi lähteä selvittämään vuoden, tai vaikka sitten vuosikymmenien päästä. 

Ehdotan myös että tutkimustuloksen saaneen koiran nimen ja rekisteri numeron lisäksi näkyisi sen 

sukupuoli (jota nimi ei kerro), syntymäaika ja vanhemmat. Kaikki koirat eivät löydy koiranetistä ja ilman 

näitä tietoja niitä on vaikea löytää vuosien päästä, erityisesti mikäli olisivat ulkomaalaisia. 


