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merkintä ja rekisteröinti
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Eläinten käsittelyssä huomioitava
• Lammas ja vuohi ovat voimakkaasti
laumaeläimiä (3 eläintä muodostaa
”lauman”)
• Käsittelyssä toimittava rauhallisesti,
mutta varmoin ottein
• Villoista ei saa kiskoa, mutta voi
hetkellisesti ottaa otteen, sitten kädet
kaulan alle
• Käsittelyaidat ovat välttämättömät –
vähentävät eläimen stressiä ja myös
säästävät ihmisen voimia
• Käsileuan alla kaasu/ jarru
• Paimensauva ym. apuvälineet
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Lampaiden merkintä
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3 päivän iässä merkintä

3 pv:n punnitus:
”riippuvaakalla” -karitsa kauppakassiin takapuoli edellä ja
pussi vaakaan roikkumaan paino voi vaihdella 2-8 kg
rodusta riippuen.
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6 viikon punnitus (35-49pv) + merkintä

Punnitus 42 pv
• Kertoo emän hoitokyvystä (maidontuotanto)
• Liharodut 15-25 kg (ka 13,8 kg sl)
• Alkuperäisrodut 9-18kg (ka 19kg tx)
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4 kuukauden punnitus
(90-150pv) + merkintä

120 pv
• Kertoo enemmän yksilön omasta kasvukyvystä ja
ruokinnan onnistumisesta
• Liharodut 30-50 kg (ka kg sl)
• Alkuperäisrodut 20-40 kg
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Milloin merkki putoaa?
• Merkin oikea kiinnittäminen on ensiarvoisen tärkeää!
Väärin kiinnitetty merkki häiritsee eläintä, putoaa
helposti tai tulehtuu.
• Pudonneesta merkistä ei ole hyötyä kenellekään.
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Aidat ja muut rakenteet
vaikuttavat merkin pysymiseen
• Käytännön kokemusten mukaan merkki tulee kiinnittää
mahdollisimman lähelle lampaan päätä, siis korvan
keskikohdasta eläimen päähän päin. Mielellään sellaiseen
kohtaan korvaa, jossa ei ole kaarevuutta.
• Lenkkimallisissa merkeissä tulee jättää korvalle
kasvuvaraa karitsalle kiinnitettäessä.
• ”Riskipaikkoja” ovat ruokintahäkit, (laidun)aidat,
vesipisteet, metsälaidunnus
• Laitumella on riittävästi syötävää, eläimet eivät niin
helposti kurkota ruohoa aidan toiselta puolelta.
• Sisäruokinnassa ruokintapaikkojen riittävä määrä ja
leveys vähentävät eläinten ryntäilyä ja tungosta, jolloin
merkit eivät ole niin suuressa vaarassa pudota.
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Tulehdukset
•

•
•

•

Myös karsinoiden riittävä kuivittaminen on tärkeää. Erilaiset
bakteerit lisääntyvät kosteassa ja likaisessa joka lisää
korvamerkeistä aiheutuvien tulehdusten määrää.
Märkä laidun ja juuri kiinnitetty merkki ei ole paras vaihtoehto.
(tetanus, verikorva, märkivä korva).
Mikäli kuitenkin korva on tulehtunut, voi ensin yrittää putsata
korvaa ja laittaa siihen desinfioivaa ja haavaa kuivattavaa
ainetta. Mikäli tulehdus on paha voidaan merkki joutua
poistamaan. Tällöin tulee eläin olla kuitenkin tunnistettavissa.
Toivottavaa on silloin, että toisessakin korvassa on eu-merkki.
Korvausmerkki tilataan ja kiinnitetään jos pysytään. (muutoin
säilytetään merkki laatikossa ja kirjataan eläimen tietoihin että
”korva vioittunut”).
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VINKKEJÄ
•
•
•
•
•
•
•
•

Eri väriset merkit uuhi- ja pässi karitsoille
Uuhille kaksi merkkiä ja pässeille yksi
Eri väriset merkit eri roduille esim. sininen suomenlampaille,
keltanen texeleille ja vihreä risteytyksille.
eri vuosina syntyneet karitsat merkitään eri värisillä merkeillä.
Erisukulinjan uuhille eriväriset merkit (helpottaa astutusryhmien
tekoa)
Kannattaa laittaa merkit heti pienille karitsoille, tällöin eläin saa
heti syntyessään ne numerot joitta se käyttää koko elämänsä.
Loveaminen ja muut lisämerkit lisäävät työtä ja kustannuksia.
Uuhikaritsoille voi olla järkevää tilata heti merkit molempiin korviin,
koska niistä kuitenkin jätetään enemmän pitoeläimiä kuin
pässeistä.
Eri värejä kannattaa hyödyntää. Merkissä olevien numeroiden
lukemisessa pitää olla tarkkana.
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VUOHET

17

Virheiden korjaus
• Ruokaviraston lammas ja vuohirekisteri
– Puh. 09 85 666 002 (ark 8.15-16)
– lammasvuohi@mtech.fi
• Tuotosseurantaohjelmien asiakaspalvelu
(WebLammas ja WebVuohi):
– puh 09 8566 5959
- tuki@mtech.fi
ProAgrian lammasasiantuntijat auttavat tietojen
selvityksissä tarvittaessa.
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KIITOS! Ja hyvää kesää!
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