
 

P.R.E. varsan rekisteröiminen alkaa jo astutusvaiheessa 

Varsaprojekti kannattaa viedä läpi oikein askelin, oikeassa aikataulussa. Jälkikäteen 
kaikki on vaikeampaa ja kalliimpaakin. PRE-kantakirja on Espanjassa, ja PRE-varsat 
tuleekin aina rekisteröidä ensin Espanjaan.  
 
Kun suunnittelet PRE-varsaa, tai se on jo syntynyt, lue ensin alla olevat muutamat 
tärkeät asiat 
 
• Sekä PRE-tamman että astuvan -orin tulee olla LGAnceen rekisteröidyt ja vähintään 
basico-tasolla jalostukseen hyväksytyt 
 
• Voit tarkistaa hevosesi tiedot LGAnccen 
sivuilta kohdasta ”breeding status” (katso 
kuva) 
 
• Hevosten omistajatietojen tulee olla ajan tasalla, sillä vain järjestelmään omistajaksi 
merkitty henkilö voi tehdä hevoseen liittyviä toimenpiteitä, kuten astutus- ja 
varsailmoituksen. Tee omistajanvaihdos viipymättä, mikäli varsa jo keikkuu emänsä 
rinnalla. Muuten rekisteröinti ei onnistu. Ohje yhdistyksen sivuilla. 
 
• Astutusilmoitus tehdään LGAncceen sinä vuonna, kun se tapahtuu, ei varsan 
syntymävuonna 
 
• Varsan syntymäilmoitus kannattaa tehdä 28pv sisällä sen syntymisestä. EU vaatii, että 
varsalla pitää olla passi ennen kuin se täyttää puoli vuotta. Tunnistus/rekisteröinti voi 
viedä aikaa, se tulisi joka tapauksessa tehdä ennen kuin varsa on täyttänyt vuoden. 
 
• Kun olet tehnyt varsan syntymästä ilmoituksen LGAncceen, ota yhteyttä LGAnccen 
valtuuttamaan eläinlääkäriin ja sovi tunnistus. (Muilu, Finnholm, Torkki). Eläinlääkäri 
laittaa sirun ja ottaa varsasta verinäytteen, ja tekee merkinnät dokumentteihin ja lähettää 
ne Espanjaan. 
 
• Kun varsan passi on saapunut Espanjasta, ja jos se rekisteröidään Hippokseen, varsa 
tunnistetaan samalla tavalla kuin tuontihevonen eli sen tekee hevosjalostusliiton tunnistaja. 
 

Astutus- ja varsailmoitus LGAnccen käyttöliittymässä 

Kun PRE-tamma astutetaan PRE-oriilla, tulostaa oriin omistaja LGAnccen sivuilta 

astutustodistuksen (breeding certificate). Se tehdään sen vuoden aikana, kun tamma 

astutetaan, ei siis varsan syntymä vuonna! 

Miten asia etenee? 

• Oriin omistaja kirjautuu kasvattajatunnuksillaan LGAnccen (www.lgancce.com) 

sivuille. Hänen tiedoistaan löytyvät kaikkien hänen nimissään olevien hevosten 

tiedot.  

https://www.lgancce.com/lgpreancce/asp-publico/arbolGenealogicoPRE/BuscarArbolPRE.aspx?lang=EN
https://www.lgancce.com/lgpreancce/asp-publico/arbolGenealogicoPRE/BuscarArbolPRE.aspx?lang=EN
https://www.finpre.fi/dokumentit.html
http://www.lgancce.com/


 

• Vasemmalla olevasta valikosta valitaan ”Breeding certificate” 

kuva 1. 

 

• Lomakkeeseen kirjataan astutuksen tiedot ja lomake tulostetaan 

kuva 2.  

 

 

• Tulosteen toinen sivu - copy for the stallion owner- jää oriin omistajan kirjanpitoon. 
Toisen - copy for the mare owner- hän lähettää tamman omistajalle.  

• Tamman omistaja tarvitsee tätä lomaketta, kun hän ilmoittaa varsan syntymästä 

LGAncceen.  

• Maksa toimenpide valitsemalla ”maksu muille kuin espanjalaisille” 

• Tunnistuksen hinta vaihtelee varsan iän mukaan 

o 0-12kk vanha varsa, valitse palvelukoodi Service 103 -> 160 € 

o 12kk ja vanhempi varsa, valitse palvelukoodi Service 127 -> 300 € 

• Maksu suoritetaan pankkisiirrolla tai PayPalilla. 

• Tamman omistaja saa Espanjasta paluupostissa varsan tunnistusta varten 

”inscription kit”:n, jossa on tunnistuslomake sekä pohja, jolle verinäyte laitetaan 

• Ancce ei lähetä mikrosirua, varsaan laitetaan Suomen maatunnuksilla oleva siru ja 

sen varaa eläinlääkäri rekisteritilaisuuteen, tämä kannatta varmistaa eläinlääkärille 

ennen tunnistusta. 

• Tamman omistaja sopii tunnistustilaisuudesta LGAnccen hyväksymän eläinlääkärin 

kanssa. Katso ajankohtainen tieto tunnistamisia tekevistä eläinlääkäreistä 

• Eläinlääkäri laittaa varsalle sirun, ottaa verinäytteen ja täyttää tarvittavat tiedot 

papereihin sekä toimittaa ne Espanjaan; paluupostissa saapuvat varsan passi sekä 

omistajakortti tamman omistajalle. 

Huom! Mikäli 

astutusilmoitus on jäänyt 

tekemättä, muista laittaa 

tähän oikea vuosi  

 

https://www.finpre.fi/ylesta.html


 

• Kun varsan passi on saapunut Espanjasta, ja jos se rekisteröidään Hippokseen, 

varsa tunnistetaan vastaavaan tyyliin kuin tuontihevonen eli sen tekee 

hevosjalostusliiton tunnistaja. 

 

Jalostusoriille tehtävä CEM-testi ennen astutuskauden alkua. CEM- testi ei ole tällä 

hetkellä pakollinen PRE hevosille, mutta äärimmäisen suositeltava. 

Jalostusoria, joka on ensirekisteröity Espanjaan, ei tarvitse erikseen ilmoittaa omaan 

hevosjalostusliittoon ennen astutuskautta. Toteutuneet astutukset tulee ilmoittaa syyskuun 

loppuun mennessä. 

Mikäli PRE-tamma on ensirekisteröity LGAncceen, astuvalta PRE oriilta ei vaadita CEM 

testiä. Jos tamma on ensirekisteröity Hippokseen, oriilla täytyy olla puhdas CEM-testitulos. 

Testi on pakollinen myös warlander- ja muille PRE-mix hevosille sekä siinä tapauksessa, 

että PRE varsaa ei jostain syystä hyväksytä kantakirjaan (esim. värivirheen takia). 

Tammalle ei tarvitse tehdä CEM-testiä. CEM testi on tehtävä orille joka vuosi, kun se astuu. 

 


