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Ulostenäytteenottoon poimittavat yksilöt 
1. Uuhien loistilanteen seuranta keväällä 2020 ennen laitumelle laskua:  

 Kuusi (-9) satunnaisesti valittua ensikertaa karitsoivaa uuhta, jotka ovat kesällä 2019 
laiduntaneet viljellyillä laitumilla. Mikäli lampolaan on vuoden sisällä hankittu runsaasti 
ostoeläimiä, näytteenotto on räätälöitävä erikseen. Ota yhteyttä: info(at)lammasmaailma.fi 

2. Matolääkkeen tehon seuranta 7-10 päivää mahdollisen lääkityksen jälkeen: 
 Näytteenotto on räätälöitävä tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä: info(at)lammasmaailma.fi 

3. Laidunten loiskuormituksen seuranta keski- ja loppukesällä: 
 Kuusi satunnaisesti valittua karitsaa jokaiselta laitumelta, joiden loistilannetta halutaan 

selvittää = näyte 6 yksilöstä / tutkittava eläinryhmä 
 

Näytteiden lähetys                             
Näytteet tulee kerätä samana päivänä kuin ne lähetetään tutkittavaksi. Ne tulee myös jäähdyttää 
jääkaappilämpötilaan ennen pakkaamista ja postitusta. Näytteiden lähetyspäiviä ovat pääsääntöisesti 
maanantai-keskiviikko. Tarkista lähetyspäivät: www.lammasmaailma.fi 
    

Näytteenotto                                      Vinkkejä karitsanäytteenottoon: lammasmaailma.fi/ohjeita 
Näytteenotto on helpointa heti aamulla tai kun uuhet ovat karitsointikarsinassa. Laita käteesi 
kertakäyttöhansikas. Työnnä etusormesi kärki eläimen peräaukkoon ja pyörittele sormea. Kun eläin ulostaa, 
kerää suoraan hansikkaaseen 8-10 papanaa tai n. ruokalusikallinen.  Näytteen voi ottaa maasta, mikäli se 
on aivan tuore ja olet nähnyt, mikä eläin sen papanoi. Käännä hansikas nurin ja tee solmu hansikkaan 
kaulaan tai teippaa hansikas umpeen. Kirjoita hansikkaan kämmenosaan tai tarraan vedenkestävällä tussilla 
näytteen järjestysnumero (1-9). Kirjoita muistiin uuhen yksilötunniste tai karitsoiden ryhmätiedot ja siirrä 
tiedot lähetteeseen. Pakkaa näytteet sisäpussiin ja sitten lähetyskoteloon yhdessä lähetteen kanssa. Postita 
kotelo samana päivänä kirjeenä (2 kirjemerkkiä ja Plus-merkki) osoitteeseen: Lammasmaailma Oy, 
Metsälammentie 20, 34130 Ylinen.  
 

Tulokset 
Saat tulokset ja laskun sähköpostiisi näytteiden saapumista seuraavan vuorokauden aikana. Vastaukseen 
sisältyvät tiedot loismunien määrästä sekä eläinlääkärin antama tulkinta ja suositus jatkotoimista. 
Suosituksiin saattaa sisältyä ohje myös seurantanäytteiden ottamisesta. 

Hyvä tapa loistartuntojen torjunnassa perustuu tilakohtaiseen loistorjuntasuunnitelmaan. Suunnitelmassa 
mietitään tilan mahdollisuudet laidunkierron järjestämiseen, laidunten riittävyys ja laidunolosuhteiden 
seuranta, loisten munien säännöllinen seuranta papananäytteistä ja tarvittaessa oikeaan aikaan ja oikealla 
tavalla toteutetut loislääkitykset. Tavoitteena on tartunnan pitäminen laitumilla niin alhaisena, etteivät loiset 
aiheuta karitsoille sairastumista tai kasvun hidastumista. Käytännön elämässä tämä edellyttää toisinaan myös 
suunnitelmallisia loislääkityksiä. Loisten munia kannattaa etsiä papanoista silloin, kun loiset ovat aktiivisia ja 
tuottavat munia; uuhilla paras ajankohta on huhti-toukokuu ennen laitumelle laskua, karitsoilla keski- ja 
loppukesä 3-4 viikon laidunnuksen jälkeen tai juuri ennen vieroitusta. Loisten aiheuttamia maksavaurioita 
voidaan todeta teurastamolla, juoksutusmaha- ja suolistovaurioita voidaan epäillä tyypillisten oireiden 
perusteella tai todeta uuhien ja karitsoiden kuolinsyytutkimuksissa. 
 


