Ideal Dog Coat Prince -pohjavillaharat – minkä niistä valitsen?
Perusohjeet Ideal Dog Coat Prince -pohjavillaharan valintaan:
•
•
•
•
•

Erittäin pehmeä turkki > sitä parempi mitä enemmän teriä.
Pitkä turkki > sitä parempi mitä enemmän teriä.
Erittäin lyhyt turkki > sitä parempi mitä enemmän teriä.
Takkuinen turkki > aloita harvemmalla haralla ja viimeistele tiheämmällä.
Karkea turkki > valitse harvempi pohjavillahara.

Terien määrä:
•
•
•

Harva ja keskitiheä (8 ja 10 terää) > pohjavillan poisto ja nyppiminen; karkea turkki.
Tiheä ja erittäin tiheä (12, 16 ja 20 terää) > sopivat erityisesti paksulle turkille.
Erittäin tiheä (26 terää) > pehmeälle karvalle.

Normaalileveä vs. suurten koirien malli: Ison pinta-alan haraus sujuu nopeammin leveämmällä, suuren
koiran haralla. Valitse pohjavillahara kuitenkin ensisijaisesti turkkityypin mukaan (harva – keskitiheä –
tiheä).

Esimerkkirotuja
Valitse pohjavillahara koiran turkkityypin perusteella, edellä mainittuja periaatteita käyttäen. Alla luetellut
ovat esimerkkirotuja, ja kullekin koirayksilölle sopiva pohjavillahara riippuu yksilön turkin tyypistä.
Pohjavillahara Coat Prince, 8 terää – harva:
Snautserit, karkeakarvaiset terrierit kuten cairnterrieri, saksanpaimenkoira, karkeakarvainen
saksanseisoja, bouvier, briardi, samojedi, husky, tervueren, pystykorvat.
Pohjavillahara Coat Prince, 10 terää – keskitiheä:
Colliet, snautserit, saksanpaimen- ja muut paimenkoirat, terrierit, karveakarvaiset
mäyräkoirat, alaskanmalamuutti, samojedi, borzoi.
Pohjavillahara Coat Prince, 12 terää – tiheä:
Lyhytkarvaiset mäyräkoirat, pienet ja keskikokoiset terrierit (esim. norwichinterrieri,
borderterrieri, kettuterrieri, westie), snautserit, kultainennoutaja, borzoi, briardi, basenji,
australiankarjakoira, malinois.
Pohjavillahara Coat Prince, 16 terää – erittäin tiheä:
Bichon frisé, kultainennoutaja, lhasa apso, maltankoira, papillon, villakoirat,
vanhaenglanninlammaskoira, pienet snautserit ja terrierit (norwichinterrieri, skyenterrieri,
westie), walesinterrieri, airedalenterrieri, bedlingtoninterrieri, kiharakarvainen noutaja.

Pohjavillahara Coat Prince, 20 terää – erittäin tiheä:
Afgaaninvinttikoira, partacollie, shetlanninlammaskoira, irlanninterrieri, setterit, pinserit,
villakoirat, cockerspanieli, springerspanielit, pitkäkarvaiset mäyräkoirat, lyhytkarvainen
chihuahua, pitkä- ja sileäkarvainen collie, pyreneittenpaimenkoirat.
Pohjavillahara Coat Prince, 26 terää – supertiheä:
Cockerspanieli, cavalierkingcharlesinspanieli, springerspanielit, irlanninvesispanieli,
irlanninsetterit, gordoninsetteri, sileäkarvainen noutaja, kultainennoutaja, pitkäkarvaiset
mäyräkoirat.

Esimerkkirotuja – isojen koirien pohjavillaharat:

Leveä pohjavillahara Coat Prince, 20 terää – harva:
Suursnautseri, colliet, isot terrierit kuten airedalenterrieri, saksan- ja muut paimenkoirat,
samojedi, siperianhusky, alaskanmalamuutti, bernhardinkoira.
Leveä pohjavillahara Coat Prince, 27 terää – keskitiheä:
Kultainennoutaja, kiharakarvainen noutaja, isot villakoirat, vanhaenglanninlammaskoira, isot
terrierit kuten airedalenterrieri, isot snautserit.
Leveä pohjavillahara Coat Prince, 32 terää – tiheä:
Afgaaninvinttikoira, irlanninsusikoira, newfoundlandinkoira, isot spanielit ja setterit, kuvasz.

