
Jalostuslampola-hakukaavake
Kaavake palautetaan yhdessä katraan terveystodistuksen kanssa omalle lammasasiantuntijalle tai 
osoitteeseen sly.jalostusvaliokunta@proagria.fi.
Ennen hakemuksen käsittelyä vuoden alussa tilalta tullaan kysymään, onko olosuhteissa tapahtunut 
oleellisia muutoksia.

Tilan tiedot 
Jalostuslampoloiksi valittujen tilojen ”Tilan tiedot”  tullaan julkaisemaan SLY:n verkkosivuilla.

Omistaja

Tilan nimi

Osoite

Puhelinnumero

Tuotosseurantanumero

Sähköpostiosoite

Verkkosivut

Tilan jalostusvisio

 
Tiedot katraasta
Rotu (suomenlammastiloilta myös väri) 
Tilan kokonaisuuhimäärä 1-vuotiaat / vanhemmat  _____ / _____
Tilan jalostuksessa olevien uuhien määrä 1-vuotiaat / vanhemmat _____ /______
Karitsointirytmi 

Katraan terveystilanne (lisäksi toimitettava vuosittain katraan terveystodistus)

ORF ei kyllä viimeisin löydös pvm ei testattu
Kasöösi lymfadeniitti, CLA ei kyllä viimeisin löydös pvm ei testattu
Salmonella (tuontikatraat) ei kyllä viimeisin löydös pvm ei testattu
Resistentit loiskannat ei kyllä viimeisin löydös pvm ei testattu

Jalostuslampolastatuksen myöntämisen edellytykset 
Tähdellä (*) merkityt asiat eivät ole välttämättömiä myöntämisen edellytyksiä, mutta otetaan huomioon jalostus-
lampoloiden valintatilanteessa.

Hyvä eläinaines
Vähintään 20 jalostusuuhta / jalostettava rotu, suomenlampaalla / väri, jalostusuuhien määrä
Keskiarvoa paremmat indeksit ja tuotostiedot sekä eläinten uudistaminen
 Jalostuslampoloiden valintatilanteessa WebLampaasta katsotaan nuorten 1–2 v. eläinten 
 indeksit ja määrä katraassa sekä tilan tuotostietoja (esim. karitsatuotos, kasvut ja teurastiedot)
Kantakirjattujen eläinten määrä vuodessa *

Eläinainesta koti- ja ulkomaan markkinoille
Eloon myytävät eläimet jalostuskelpoisia
Eläimet myydään sukutodistuksen kanssa
Eläimiä ilmoitetaan myyntiin lammasnettiin
Karitsoineiden uuhien määrä vähintään 70 % jalostusuuhista
Suomeen eloon myytyjen eläinten määrä vuodessa         uuhta/       pässiä
Eläinten tuonti yhteistyössä ProAgrian kanssa *  kyllä

tuotujen eläinten määrä vuodessa
Eläinten vienti yhteistyössä ProAgrian kanssa *  kyllä

vietyjen eläinten määrä vuodessa
Keinollinen lisääntyminen käytössä *  kyllä

kyllä
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Geneettisen monimuotoisuuden ylläpito
Astutuksissa käytetään useampaa sukulinjaa kyllä
Käytetyt sukusiitosasteet  ______-_____ (suositus enintään 3,125 %)

 Perustelu

Geenivaratoiminta * 

Jalostustyökalujen käyttö
Kuuluminen tuotosseurantaan ja WebLampaaseen kirjataan

polveutumiset ja karitsoinnit
karitsoiden syntymä-, 6 viikon ja 4 kuukauden painot
yli 1-vuotiaiden lampaiden painot
teurastiedot mahdollisimman täydellisinä
terveys- ja sairaustiedot

Uä-mittaukset kaikille puhdasrotuisille karitsoille
EläväEUROP-arvostelut kaikille puhdasrotuisille karitsoille
Villantuotantoon erikoistuneilla tiloilla villa-arvostelut

Tuotannon eettisyys ja kestävä tuotantotapa
Kuuluminen Maedi-visna ja CAE-taudin terveysvalvontaan, terveysluokka
Haetut hyvinvointikorvauksen toimenpiteet *

ruokinta
pito-olosuhteiden parantaminen
hoito
laidunnus ja jaloittelu

Tilalta myydään vain terveitä eläimiä
Karanteeni ostoeläimille
Vierailijoille suojavarusteet
Kerintä: tuontirodut kerran vuodessa ja alkuperäisrodut kaksi kertaa vuodessa
Eläimet luomutuotannossa *
GMO-vapaa tuotanto *

Lammasasiantuntijan sanallinen arvio
Eläinten rakenne, eläinten luonne, uuhien emo-ominaisuudet, ruokinnan ja hoidon eettisyys, ostoeläinten valintakriteerit, 
normaalista poikkeava tuotantotapa

Tilan mahdolliset omat kommentit / perustelut

Täytetty pvm

Tilan edustaja

Lammasasiantuntija

kyllä

kyllä
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