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Poikimisilmoituksen tallennus



Poikimisen lisääminen

• Lisättäessä eläimelle 
tapahtumia eläinlista 
näkyy aluksi pelkkänä 
listana johon ei voi 
tehdä muutoksia. 

• Klikkaa haluttu eläin 
ruudusta, tässä 
tapauksessa uuhi joka 
on karitsoinut, niin 
voit lisätä 
tapahtuman.



Poikimisen lisääminen

• Valitse eläin 
laittamalla väkänen 
ruutuun > yläpalkki 
aktivoituu.

• Nyt voi lisätä 
poikimisen kohdasta 
Poikiminen



Poikiminen näyttö kokonaisuudessaan



Poikiminen näyttö
• Isäpässin voi valita valikosta. 
• Ohjelma ehdottaa 

ensimmäiseksi isää 
astutusryhmän mukaan jos 
ryhmä on tehty. Mikäli ryhmää 
ei ole, niin valikosta löytyy tilalla 
olevat pässit. Isää voi hakea 
kirjoittamalla nimeä tai numeron 
hakukenttään. 

• Poistetun tai kuolleen isän voi 
valita EU-tunnuksella

• Mikäli ei ole varmuutta isästä 
valitse ei tiedossa

• Kommenttikenttään voi lisätä 
lisätietoja poikimisesta 
kirjoittamalla > tiedot tallentuvat 
emän taakse.



Poikiminen Emo-hoitopisteet
• Halutessasi voit tallentaa tiedot poikimisen 

sujumisesta klikkaamalla hymiöitä.
• Jos emä hylkää osan jälkeläisistä niin valitaan Hylkää 

karitsan.
• Jos emä imettää vain osaa jälkeläisistä niin valitaan 

Autetaan imetyksessä.
• Tämän kentän voi jättää myös tyhjäksi!
• Tiedot näkyvät eläimen välilehdellä
• Hoitopisteissä on käytössä värikoodit: Huono tulos on 

1, hyvä tulos on 3. Kun tuloksia kertyy useammalta 
vuodelta pisteytyksellä mitataan emo-ominaisuuksia.



Poikiminen näyttö – Lisää karitsa
R merkityt ovat pakollisia 
tietoja jotka lähetetään 
Ruokaviraston lammas- ja 
vuohirekisteriin

• Kentissä voi liikkua hiirellä tai tabulaattorilla. 
• Valitse sukupuoli (R), elossa/kuollut (R)
• Voit valita joko EU-tunnuksen (R) tai 

korvanumeron. 
• Voit lisätä nimen ja värin, käytön (R) ja 3 pv 

painon. 
• Karitsalle voi laittaa kommentin syntymästä

• Keinor. valitaan mikäli jälkeläiselle on annettu 
lisämaitoa.

• Kuolleelle tulee lisätä kuolinpäivä ja 
halutessasi kuolinsyy. 

• Mikäli jälkeläisiä on useampi valitse 
yläreunasta +Lisää karitsa niin saat lisää rivejä

• Tyhjät tai virheelliset rivit pitää poistaa poista 
napista

• Paina lopuksi Tallenna (tiedot lähetetään 
samalla lammas- ja vuohirekisteriin)
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