
Tuotosseurannan tekninen suorittaminen
Tuotosseurantavuosi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Karitsoiden 6 viikon ja 4 kuukauden painot sekä  
teurastiedot kuuluvat kuitenkin sen seurantavuoden tietoihin, johon karitsan syntymäpäivä kuuluu.

KARITSOIDEN PUNNITUS JA ARVOSTELU
-  Tilalliset tekevät itse lampaiden viralliset tuotosseurannan 

punnitukset, joita ovat karitsoiden kolmen päivän, kuuden 
viikon ja neljän kuukauden painot sekä lisäksi aikuispaino.

-  Tuottaja tekee neljän kuukauden punnituksen samalla, kun 
ProAgrian lammasasiantuntija tekee eläinten ulkomuoto- 
arvostelun sekä mittaa selkälihaksen ja rasvan paksuuden. 
Villa-arvostelu tehdään villan laadun perusteella jalostettaville 
lampaille.

-  Neljän kuukauden punnituksen ajankohta voi erota korkein-
taan ± 1 päivällä karitsan ultraäänimittauksen ja ulkomuoto-
arvostelun ajankohdasta. 

-  Tuottaja on vastuussa  
vaakojen kalibroinnista. 

Karitsan ikä Punnituksen raja-arvopäivät

3 pv (syntymäpaino) 2–4 pv

6 vk 35–49 pv

4 kk* 90–150 pv

Teuraaksi lähtevät 151–240 pv

Painot puntariin
Villa-arvostelun tekee ProAgrian lammasasiantuntija 
esimerkiksi karitsoiden mittauksen tai eläinten kanta- 
kirjaamisen yhteydessä. 

KARITSAN ULKOMUOTOARVOSTELU
-  ProAgrian lammasasiantuntija tekee elävän karitsan 

ulkomuotoarvostelun 90–150 päivän (mieluiten 
100–140 päivän) ikäiselle karitsalle.

-  Arvostelu tehdään kaikille tilan puhdasrotuisille 
eläimille lukuun ottamatta esimerkiksi sairaudesta 
johtuen huomattavan alipainoisia yksilöitä. 

-  Käytettävä asteikko on seuraava: E+, E, E-, U+, U, 
U-, R+, R, R-, O+, O, O-, P+, P ja P-. 

-  Karitsalle annetaan oma arvosanansa etuosasta  
(lavanseutu), selästä ja takaosasta (paistit). 

-  Näiden lisäksi annetaan edellisistä johdettu yleis-
arvosana. Eläimen tulee arvosteluhetkellä seisoa 
luonnollisessa asennossa tasaisella alustalla.

KARITSAN ULTRAÄÄNIMITTAUS
-  ProAgrian lammasasiantuntija mittaa 

selkälihaksen ja rasvan paksuuden 90–150 
päivän (mieluiten 100–140 päivän) ikäiseltä 
karitsalta. 

-  Mittaus tehdään kaikille tilan puhdasrotui-
sille eläimille lukuun ottamatta esimerkiksi 
sairaudesta johtuen huomattavan alipai-
noisia yksilöitä. Mittaus tehdään karitsan 
selästä oikealta puolelta viimeisen kylkiluun 
kohdalta. 

-  Mittaustulos (mm) tallennetaan selkälihak-
sesta ja rasvasta yhden desimaalin tarkkuu-
della. Rasvan paksuus saadaan kahdesta 
eri kohdasta mitatun tuloksen keskiarvona. 
On suositeltavaa, että karitsaa ei ole keritty 
ennen ultraäänimittausta.

*korkeintaan ± 1 päivää karitsan ultraäänimittauksen  
ajankohdasta

1-vuotiaan paino: jos uuhen ensimmäinen karitsointi  
tuotosseurantavuonna tapahtuu alle 540 päivän iässä,  
niin uuhi kuulu koko kyseessä olevan tuotosseurantavuoden  
ajan alle vuoden vanhoihin eläimiin raporteissa. 

Vanhan uuhen paino: yli 540 päivän ikäinen uuhi

Syyspaino: uuhen tai pässin aikuispaino joutilaskaudella

Villamäärä: uuhen tai pässin kaiken villan paino kerinnän yhteydessä

Kirjattavia ominaisuuksia ovat:
Kiharakaaret: kiharakaarien määrä 3 cm:llä
Hienous: edestä, keskeltä ja takaa, asteikko 48–60 (48 karkea/
suora ja 60 erittäin hieno) esim. 54–54–54 =keskihieno
Pituus: tapulin pitus (cm)
Tasaisuus: asteikko 1–5, heikoin 1 ja paras 5
Tiheys: asteikko 1–5, heikoin 1 ja paras 5
Tapulit: asteikko 1–5, heikoin 1 ja paras 5
Kiilto: asteikko 1–5, heikoin 1 ja paras 5
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