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Punakantinen vanha passi Uudempi ”läpinäkyvä” passi Omistajakortit 

ESPANJALAISTEN HEVOSTEN PASSEISTA 

Puhdasverisellä PRE-hevosella on joko punainen passi tai ”läpinäkyvä” uudempi versio, jossa ei ole 

värillistä kantta (katso kuvat) ja sen kyljessä aina omistajakortti (Carta de Titularidad tai Carta de 

Propiedad).  

Punaisen tai ”läpinäkyvän” passin saa vain varsa, jonka vanhemmat, ja niiden vanhemmat jne. 

omaavat myös punaisen passin eli ne on rekisteröity LGAncceen. Omistajakortti on tärkeä, siinä 

pitäisi olla ajantasainen omistajatieto, varsinkin jos haluat käyttää hevostasi puhdasveristen 

hevosten kasvattamiseen. 

Kun PRE -varsa syntyy, siitä on tehty asianmukainen astutus- ja varsailmoitus; sen on tunnistanut 

eläinlääkäri, joka on ottanut siitä verinäytteen ja siruttanut sen. Verinäyte on lähetetty LGAncceen ja 

sen tiedot on tallennettu siellä tietokantaan. Tämän jälkeen omistajalle on lähetetty punainen passi, 

jossa on mukana omistajakortti.  

Huomaa, että astutus- ja varsailmoitukset tehdään LGAnccen järjestelmään netissä henkilökohtaisilla 

tunnuksilla, näinpä niitä ei voi tehdä kuin se henkilö, jonka nimissä hevoset ovat LGAnccen 

tietokannassa. Hänen tiedoistaan löytyvät hänen nimissään olevien hevosten tiedot- mikäli 

omistajanvaihdokset on tehty.  

MIKSI SITTEN JOILLAKIN HEVOSILLA ON VIHREÄ PASSI?  

Kaikki kasvattajat eivät ole kiinnostuneita siitä, ovatko hevoset puhtaita tai 

rekisteröityjä, he kasvattavat andalusialaisia hevosia; tällöin he eivät voi 

kutsua niitä PRE-hevosiksi. Tässä kannattaa ostajana olla tarkkana: mitä 

ollaan myymässä, mitä ollaan ostamassa. 

Tällöin varsan/hevosen isä tai emä tai mahdollisesti molemmat saattavat 

olla ”andalusialaisia”, eli kyseessä ei ole PRE. 

Jotkut kasvattajat eivät rekisteröi varsojaan, koska he eivät halua tai heillä 

ei ehkä ole varaa maksaa toimenpiteistä.  Vihreän passin omaavalla hevosella voi siis olla puhdas 

tausta. Sitä ei ole vain todistettu. Vaikka passissa saattaa lukea sulkujen sisällä Pura Raza Espanol, 

tieto on vain 

ehdotus.  
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Vihreä passisen hevosen rekisteröiminen voi onnistua jälkikäteen, mutta se riippuu siitä, löytyvätkö 

vanhemmat LGAnccen tietokannasta tai saadaanko niiltä  otettua verikoe, jonka avulla tutkitaan 

niiden polveutumista. Tämä on maksullista ja mahdollisesti työlästäkin. Voisi olettaa, että mikäli 

kasvattajalla on hieno rodun yksilö, hän rekisteröi sen jo ihan siksi, että hevonen on arvokkaampi 

myös myyntimielessä. 

Huomaa! Jos ostat hevosen välittäjän kautta hän ei ole varmasti siirtänyt hevosta omiin nimiinsä! 

Muista kuitenkin tarkistaa, että myyjällä on hallussaan omistajakortti ja että hän antaa sen sinulle 

heti, mieluummin kaupan teon yhteydessä. Usein paperi lähetetään vasta hevosen mukana, mikäli 

ostaja ei ole itse Espanjassa. Tässä varmasti korostuu se, miten tärkeää on voida luottaa myyjään.  


