Kartoituskäynnit
Location ID:__________________________

Pesän rakennus

Päivämäärä:__________________________



Onko lämpötila varjotalossa/pesässä
sopiva?

Vuodenaika



Onko eläimillä sopimattomat häkit?
(Suomensupi)
Miten?
________________________________
Onko eläimillä sopimattomat häkit?
(Sinikettu)
Miten?
________________________________
Onko eläimillä sopimattomat häkit?
(Minkki)
Miten?
________________________________
Onko eläimillä sopimattomat häkit?
(Hopeakettu)
Miten?
________________________________




Kevät
Syksy

Eläimet





Suomensupi
Minkki
Sinikettu
Hopeakettu





Rakenteet
Varjotaloja (kpl): _________________________



Halleja (kpl):_____________________________





Aita
Talot ovat pakovarmoja
Eläintiheys häkeissä lainsäädännön
mukainen
Onko minkeillä pentuverkot?

Häkkien määrä
800 - 1200 cm2 (kpl)
_______________________________________
1200 - 2000 cm2 (kpl)
_______________________________________
> 2000 cm2 (kpl)
_______________________________________
Standardi 2550 cm2 (kpl)
_______________________________________
Kerroshäkkejä (kpl)
_______________________________________




Ovatko häkit/pesät puhtaat?
Onko eläimillä käytössään virikkeitä?

Edellinen pesu pvm: ______________________
Ongelmahäkkien osuus (kpl):_______________

Kuivikkeet





Olki / heinä
Puru / kutteri
Turve
Ei käytetä kuivikkeita




Ovatko varjotalojen ovet lukossa?
Onko ammoniakin haju
huomattava/liiallinen?

Arvio olosuhteista
_______________________________________
_______________________________________
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_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Ruokinta

Ruokintatapa tiineysaikana
_______________________________________
Ruokintatapa parituskaudella
_______________________________________
Yksilöruokinta
o Ostorehu
Rehukeskus
_____________________________
o
o




Oma rehu
Muu, mikä?
__________________________
Onko rehusiilo puhdas?
Ovatko rehunjakovälineet puhtaat?





Veden anto vapaasti
Kunnan vesi
Oma kaivo



Nippa

%_____________________________________






Vuosittain
Useammin
Harvemmin
Ei koskaan

Huolehditaanko pentujen riittävästä
vedensaannista?
_______________________________________
Huolehditaanko siitä että veden lämpötila on
sopiva?
______________________________________
Huolehditaanko siitä että eläimillä on pakkasella
vettä saatavilla?
_______________________________________
Arvio ruokinnasta ja vedensaannista
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

Siemennys/paritus ja penikointi



Kuppi

%_____________________________________


Tutkittu
Suositellaan tutkimista
Tutkimusta ei tarvita

_______________________________________

Vesi







Tutkimusten aikaväli

Ruokintatapa siitoskaudella
_______________________________________



Veden laadun tutkimus

Ympärivuotinen lämpöjuotto

%_____________________________________






Onko siemennystila siisti ja
hygieeninen?
Käytetäänkö siemennystilaa muuhun
toimintaan?
Onko siementäjällä vaadittu pätevyys?
Käsitelläänkö naaraita rauhallisesti ja
asianmukaisesti?
Onko naaraiden odotustila siisti ja
hygieeninen?
Onko siemennsyvälineistö
asianmukaista ja hygieenistä?
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Tautitilanne

_______________________________________

Minkki - penikointi

Eläimet joilla haavoja

Eläimet joilla heikko yleiskunto

_______________________________________

_______________________________________

Korvatulehdus / korvapunkki

Naaraat joilla utareongelmia

_______________________________________

_______________________________________

Virtsatietulehdus

Naaraat joilla emätinvuotoja

_______________________________________

_______________________________________

Silmätulehdus

Pentue jossa märkiä pentuja

_______________________________________

_______________________________________

Ienkasvain

Pentue jossa paiseita

_______________________________________

_______________________________________

Kääntyneet etujalat

Minkki – vieroitus

_______________________________________

Eläimet joilla heikko yleiskunto

Ylipainoiset/alipainoiset

_______________________________________

_______________________________________

Haavoja kehossa

Karvanpurentaa

_______________________________________

_______________________________________

Haavoja korvissa /puuttuvat korvat

Kettu – penikointi

_______________________________________

Eläimet joilla heikko yleiskunto

Haavoja hännässä

_______________________________________

_______________________________________

Naaraat joilla utareongelmia

Kuolleita eläimiä häkissä

_______________________________________

_______________________________________

Naaraat joilla emätinvuotoja

Onko ripuliongelmaa?

_______________________________________




Kyllä
Ei

Hännättömät pentueet
_______________________________________

Kettu – paritus

Haavoja

Eläimet joilla heikko yleiskunto

_______________________________________
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Kuolleita pentuja häkissä

Ripulia / löysä uloste

_______________________________________

_______________________________________

Kettu (syksy / ennen nahkontaa)

Minkki (syksy/ennen nahkontaa)

Eläimet joilla heikko yleiskunto

Eläimet joilla heikko yleiskunto

_______________________________________

_______________________________________

Silmätulehdus

Haavoja kehossa

_______________________________________

_______________________________________

Kääntyneet etujalat

Haavoja hännässä

_______________________________________

_______________________________________

Karva ei vaihdu

Silmätulehdus

_______________________________________

_______________________________________

Haavoja

Tassutulehdus/Haavoja tassuissa

_______________________________________

_______________________________________

Halvaantuneita

Tartunnoilta suojautuminen

_______________________________________
Karvanpurentaa





_______________________________________

Minkki (syksy / erottaminen)
Eläimet joilla heikko yleiskunto
_______________________________________

Miten tautisuojaus hoidetaan uusia
eläimiä ostettaessa?


Haavoja kehossa
_______________________________________




Haavoja hännässä
_______________________________________
Rokotusreaktiot
_______________________________________
Märkä perä/maha
_______________________________________

Onko tilalla vierailupäiväkirjaa?
Suojavaatetus vierailijoille
Onko tilalla työvoimaa, joka jaetaan
muun tilan kanssa?
________________________________



Onko tilalla mahdollisuutta
karanteeniin?
Onko tilalla mahdollisuutta eristykseen?
Suoritetaanko omien eläinten
rokotukset kuntoon vähintään
kuukautta ennen ostoeläinten tuontia?
Ostetaanko eläimiä ulkomailta?

Mistä?
____________________________________


Saavatko ostajat tulla tilalle valitsemaan
eläimiä?
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Onko muita eläinlajeja samassa tilassa
turkiseläinten kanssa?

Nahkonta


Mitä?
____________________________________
Miten rehu- ja kuivikevarastot on suojattu
jyrsijöiltä ja linnuilta?





Onko tilalla ulkopuolista työväkeä, jotka
kulkevat useilla tiloilla?
Käytetäänkö nahkomopalvelua?
Varmistetaanko tautisuojaus
noutotilanteessa?
Palautetaanko nahat tilalle?

_______________________________________

Eläinlääkärin arvio turkistilasta

_______________________________________

Yleisvaikutelma/siisteys

_______________________________________
Miten haittaeläinten torjunta on hoidettu?
_______________________________________






_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Ruhojen käsittely
Itsestään kuolleiden hävitys





Pienen kapasiteetin polttolaitos
Luokan 2 käsittelylaitos
Hautaus
Muu, mikä?

_______________________________________

Nahkontaruhojen säilytys
_______________________________________

Nahkontaruhojen hävitys





Pienen kapasiteetin polttolaitos
Luokan 2 käsittelylaitos
Hautaus
Muu, mikä?
________________________________



Onko tilalla hätälopetussuunnitelma?

Erittäin hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Heikko

Emien terveys





Erittäin hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Heikko

Emien kunto





Erittäin hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Heikko

Pentujen terveys





Erittäin hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Heikko

Hanarnas hälsa





Erittäin hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Heikko
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Otetut näytteet tai tilakäynnillä tehtyjen
ruumiinavausten tulokset
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Erityiset kiitokset
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Mahdolliset huomautukset tai
korjausehdotukset
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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