TTS-Manager työajankäyttölaskelma
Emakot ja porsastuotanto (versiolla 2014)
Palauta lomake paikallisyksikköösi.
Laskelma
Laskelman tekijä

Laskelman päivämäärä

Tilan nimi
Yrittäjät
1.
2.
3.
4.
5.
Porsastuotanto
Emakoita porsaineen (1 ky = 3 kpl
vieroittamattomia porsaita ei lasketa) ,kpl

Työteholuokka

Lantajärjestelmä

*

lietelanta

Karjuja (1 ky = 4 kpl), kpl

Vieroitettuja porsaita, kpl

*

kiinteälanta

*

nopea

*

keskimääräinen

*

hidas

Emakoiden uokintatyöt
Kuivaruokinta,
ruokintakerrat kpl/vrk

Liemiruokinta,
ruokintakerrat kpl/vrk

Rehun valmistus

Rehun valmistus

*
*
*
*

Täysrehu
Automaattinen jauhatus + sekoitus
Jauhatus siiloon
Jauhatus perävaunuun + kuljetus + siirto siiloon

*
*
*
*

Täysrehu
Automaattinen jauhatus + sekoitus
Jauhatus siiloon
Jauhatus perävaunuun + kuljetus + siirto siiloon

Liemirehun jako

Siilosta rehuvaunuun ruuvilla

*
*

Siilosta rehuvaunuun valuttamalla

Liemiruokinnan tarkkailu- ja säätö

Rehun otto

*
*
*
*
*
*
*

Automaattinen otto

Myllystä tai laarista lapiolla rehuvaunuun
Myllystä tai laarista lapiolla sankoon
Säkistä rehuvaunuun

Automaatti: ohjelmointi ja valvonta
Venttiilit auki ja kiinni käsin

*
*

Automaattiruokinta		
Käsinruokinta

Säkistä sankoon

Kuivarehun jako

*
*
*
*

Ruokinta-automaatti: ohjelmointi ja valvonta
Annosteluvaunulla
Rehuvaunusta kousalla tai lapiolla
Sangosta tai säkistä kousalla

Kuivaruokinnan tarkkailu- ja säätö

*
*

Automaattiruokinta		
Käsinruokinta
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Lisärehujen jako (kuiva- ja liemiruokinta)
			

*
*
*
*

Jako käsin kerran päivässä		
Jako käsin kaksi kertaa päivässä		
Jako käsin joka toinen päivä		
Lisärehua ei jaeta

Rehun jako pikkuporsaille

*

Pikkuporsaiden käsinruokinta

Vieroitettujen porsaiden ruokinta
			

*
*
*

Automaattiruokinta		
Käsinruokinta 2 kertaa päivässä		
Käsinruokinta kerran päivässä
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Virikeoljen jako emakoille

*
*
*

Jako käsin kaksi kertaa päivässä		
Jako käsin kerran päivässä		
Jako käsin joka toinen päivä

Virikemateriaalin jako pikkuporsaille

*
*
*

Jako käsin kaksi kertaa päivässä		
Jako käsin kerran päivässä		
Jako käsin joka toinen päivä

Emakoiden lannanpoisto ja kuivitustyöt (täytä emakko kohti porsitus-, tiineys- ja joutilasaika erikseen, vaikka olisi sama työmenetelmä)
Lannanpoisto ja kuivitus porsitusosastolla

Lannanpoisto ja kuivitus tiineysosastolla

Karsinoiden tai häkkien puhdistus			

Häkkien puhdistus tiineysosastolla			

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Häkkien puhdistus kolalla 2 kertaa päivässä		
Häkkien puhdistus kolalla kerran päivässä
Karsinoiden puhdistus kolalla 2 kertaa päivässä		
Karsinoiden puhdistus kolalla kerran päivässä

Lannan siirto porsitusosastolla			
Ei lannan siirtoa/automaattinen lannansiirto		
Kolalla lantalaan 2 kertaa päivässä		
Kolalla lantalaan kerran päivässä		
Talikolla kärryyn ja siirto lantalaan 2 kertaa päivässä		

*
*
*
*
*
*
*

Puhdistus kolalla 2 kertaa päivässä		
Puhdistus kolalla kerran päivässä		

Häkkien kuivitus tiineysosastolla
Ei kuivitusta
Puru tai turve kärrystä lapiolla 2 kertaa päivässä		
Puru tai turve kärrystä lapiolla kerran päivässä
Olki käsin 2 kertaa päivässä		
Olki käsin kerran päivässä

Talikolla kärryyn ja siirto lantalaan kerran päivässä

Karsinoiden kuivitus porsitusosastolla
Ei kuivitusta
Puru tai turve kärrystä lapiolla 2 kertaa päivässä		
Puru tai turve kärrystä lapiolla kerran päivässä
Puru tai turve pienkuormaimella kerran päivässä
Olki käsin 2 kertaa päivässä		
Olki käsin kerran päivässä

Lannanpoisto ja kuivitus välikasvattamossa
Porsaskarsinoiden puhdistus			

*
*
*
*
*
*
*

Puhdistus kolalla 2 kertaa päivässä		
Puhdistus kolalla kerran päivässä

Lannan siirto porsaskarsinoista			
Ei lannan siirtoa/automaattinen lannansiirto		
Kolalla lantalaan 2 kertaa päivässä		
Kolalla lantalaan kerran päivässä		
Talikolla kärryyn ja siirto lantalaan 2 kertaa päivässä		
Talikolla kärryyn ja siirto lantalaan kerran päivässä

Porsaskarsinoiden kuivitus

*
*
*
*
*
*
*
*

Ei kuivitusta		
Puru tai turve pienkuormaimella 2 kertaa päivässä
Puru tai turve pienkuormaimella kerran päivässä
Puru tai turve kärrystä lapiolla 2 kertaa päivässä		
Puru tai turve kärrystä lapiolla kerran päivässä
Puru tai turve kärrystä lapiolla kerran päivässä		
Olki käsin 2 kertaa päivässä		
Olki käsin kerran päivässä
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Lannanpoisto ja kuivitus joutilasosastolla

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ryhmäkarsinat

		

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Joutilaspihatto

Karsinoiden puhdistus			

Joutilaspihaton puhdistus			

Puhdistus kolalla 2 kertaa päivässä		

Puhdistus kolalla kerran päivässä

Puhdistus kolalla kerran päivässä

Puhdistus kolalla kerran viikossa
Kuivikepihaton tyhjennys etukuormaimella 1 kertaa vuodessa

Lannan siirto			

Kuivikepihaton tyhjennys pienkuormaimella 1 kertaa vuodessa

Ei lannan siirtoa/automaattinen lannansiirto		

Kuivikepihaton tyhjennys etukuormaimella 2 kertaa vuodessa

Kolalla lantalaan 2 kertaa päivässä		

Kuivikepihaton tyhjennys pienkuormaimella 2 kertaa vuodessa

Kolalla lantalaan kerran päivässä		
Talikolla kärryyn ja siirto lantalaan 2 kertaa päivässä		
Talikolla kärryyn ja siirto lantalaan kerran päivässä

Kuivikepihaton tyhjennys etukuormaimella 3 kertaa vuodessa
Kuivikepihaton tyhjennys pienkuormaimella 3 kertaa vuodessa
Kuivikepihaton tyhjennys etukuormaimella 4 kertaa vuodessa

Karsinoiden kuivitus

Kuivikepihaton tyhjennys pienkuormaimella 4 kertaa vuodessa

Ei kuivitusta		

Joutilaspihaton kuivitus			

Puru tai turve pienkuormaimella 2 kertaa päivässä

Ei kuivitusta		

Puru tai turve pienkuormaimella kerran päivässä

Puru tai turve pienkuormaimella kerran päivässä		

Puru tai turve kärrystä lapiolla 2 kertaa päivässä		

Puru tai turve pienkuormaimella joka toinen päivä		

Puru tai turve kärrystä lapiolla kerran päivässä

Puru tai turve pienkuormaimella kaksi kertaa viikossa

Puru tai turve kärrystä lapiolla kerran päivässä		

Puru tai turve pienkuormaimella kerran viikossa		

Olki käsin 2 kertaa päivässä		

Puru tai turve pienkuormaimella joka toinen viikko

Olki käsin kerran päivässä

Puru tai turve kärrystä lapiolla kerran päivässä		
Puru tai turve kärrystä lapiolla joka toinen päivä		
Puru tai turve kärrystä lapiolla kaksi kertaa viikossa
Puru tai turve kärrystä lapiolla kerran viikossa		
Puru tai turve kärrystä lapiolla joka toinen viikko		
Olki käsin kerran päivässä		
Olki käsin joka toinen päivä		
Olki käsin kaksi kertaa viikossa		
Olki käsin kerran viikossa		
Olki käsin joka toinen viikko

Päivittäinen siivoaminen

*

Kulkukäytävien lakaisu harjalla kerran päivässä

*

Kulkukäytävien lakaisu harjalla 2 kertaa päivässä

*

Kulkukäytävien lakaisu harjalla kerran viikossa

Emakkosikalan muut työt
Muuta, mitä? ______________________________________________________________________________________________
Muuta, mitä? ______________________________________________________________________________________________
Muuta, mitä? ______________________________________________________________________________________________

*
*
*

1

päivittäin
päivittäin
päivittäin

*
*
*

63

viikottain
viikottain
viikottain
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