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Johanna	  tuo	  mukanaan	  
-‐  120	  cm	  ultrausaidan	  
-‐  por)n	  
-‐  pöydän	  
-‐  pallin	  
backstopparin	  

120	  cm	  väliaita	  
tarvitaan,	  muCa	  	  
voidaan	  ultrata	  
myös	  ilman	  stopparia	  

Muut	  aidat	  voivat	  
olla	  pidempiä	  kuin	  
120	  cm	  

Aidoilla	  	  
rajaCu	  alue,	  	  
jossa	  uuhet	  
ovat	  )iviis),	  aitausta	  
pystyCävä	  pienentämään	  

Koira	  tai	  avustaja	  
pitää	  paineCa	  lampaiden	  
takana	  

Johannan	  kone	  tarvitsee	  
sähköä	  +	  maadoitetun	  
jatkojohdon,	  pakkasella	  
myös	  muutaman	  litran	  
kuumaa	  veCä	  

Tärkeää	  olla	  karsina,	  
johon	  ultratut	  uuhet	  
kootaan	  niin,	  eCä	  	  
muut	  näkevät	  ne	  ja	  
pyrkivät	  niiden	  luo	  

RAKENNA	  ULTRAUSPAIKKA	  KARSINAAN	  TAI	  KÄYTÄVÄLLE	  
JA	  VARAUDU	  SEURAAVIIN	  ASIOIHIN:	  
	  

Huom!	  Uuhia	  on	  
paastoteCava	  min.	  12	  h	  
etukäteen;	  ei	  rehua,	  ei	  
tuoreita	  kuivikkeita	  



Hyödyt	  tuotantoaan	  kehiCävälle	  lampurille	  
Tiineysultraus	  kannaCaa	  )lata	  viimeistään	  silloin,	  kun	  pässi	  laitetaan	  uuhien	  
joukkoon	  -‐>	  tutkimushetki	  ajoitetaan	  noin	  50-‐70	  vuorokauden	  )ineyksiin	  
•  tyhjiksi	  todeCavat	  uuhet	  on	  mahdollista	  karsia	  tai	  astuCaa	  uudelleen	  
•  )ineet	  uuhet	  on	  mahdollista	  jakaa	  sikiömäärän	  ja	  kuntoluokan	  mukaan	  

sellaisiin	  ruokintaryhmiin,	  joilla	  varmistetaan	  virkeiden	  karitsoiden	  
syntyminen	  ja	  emän	  hyvä	  maidontuotantokyky	  

•  uuhien	  karitsoin)ajankohdat	  pystytään	  arvioimaan	  
•  myös	  utare	  tarkastetaan,	  jolloin	  utareterveyCä	  osataan	  seurata	  
•  karitsoin)en	  valvonta	  helpoCuu,	  kun	  syntyvien	  karitsoiden	  määrä	  on	  

)edossa	  
•  karitsoiden	  adoptoiminen	  emältä	  toiselle	  tulee	  varteenoteCavaksi	  

mahdollisuudeksi	  
•  karitsoiden	  korvamerkkejä	  on	  mahdollista	  )lata	  oikea	  määrä	  etukäteen	  
	  
Kaikki	  tämä	  parantaa	  töiden	  suunniHelua	  ja	  tuotannon	  kannaHavuuHa	  !	  
	  



Mitä	  palvelu	  maksaa	  
•  palvelu	  on	  aikaperusteinen,	  70	  euroa	  /	  h	  (ALV	  0)	  
•  matkakustannuksina	  laskutetaan	  0,44	  euroa	  /	  km	  (ALV	  0),	  samana	  päivänä	  

tehtyjen	  )lakäyn)en	  matkakulut	  jyvitetään,	  matka-‐aikaa	  ei	  laskuteta	  erikseen	  
•  uuhia	  pystytään	  tutkimaan	  30-‐40	  kpl	  tunnissa	  riippuen	  sikiöiden	  määrästä,	  

korvamerkkien	  lukemiseen	  kuluvasta	  ajasta	  ja	  järjestelyiden	  toimivuudesta.	  

Tilaa	  palvelu	  ko)sivuiltamme:	  hCp://www.lammasmaailma.fi/)laa/	  
	  
Lisä)etoja:	  Lammaslääkäri	  0600-‐306	  627	  (maksullinen)	  tai	  info@lammasmaailma.fi	  


