
Maidon laatu on tärkein
Oikea utareiden valmistelu 
kannattaa

Vaali maidon laatua 
ja karjan terveyttä: 
minimoi bakteerien 

leviäminen

Optimoi 
lypsykapasiteetti: 

paranna maidonantia 
ja maidonvirtausta

Varmista tasainen 
tuotanto: 

pidä vetimet terveinä 
ja hyvässä kunnossa



Miksi utareet on valmisteltava?

    Tarkista maidon  
ja utareiden tila

Tarkistaminen auttaa sinua 
tunnistamaan mahdolliset 
utaretulehdustartunnat 
(hiukkaset, veri ja vastaavat 
epäpuhtaudet) 

Pesu
•  Vähennä utaretulehduksen taudinaiheuttajien siirtymisen  
 riskiä lehmästä toiseen 
•  Varmista maidon laatu ehkäisemällä lian ja bakteerien   
 kulkeutuminen maitoon

 Lähde: Doumalin,1995

Lypsä puhtaasta ja kuivasta vetimestä

Erittäin puhdas Puhdas Keskiarvo Likainen Erittäin likainen

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

so
m

aa
tt

is
te

n 
so

lu
je

n 
m

ää
rä



Kuiva
•  Vähennä kosteissa olosuhteissa lisääntyvien bakteerien   
 kasvua
•  Estä nännikumien liukuminen vetimien märkyyden vuoksi

• Maidon laskeutuminen parantaa maidon saantia
• Utareen stimulointi estää tyhjälypsyä
> Lypsä terveet lehmät mahdollisimman tehokkaasti

Stimuloi maidonantia

Aika (minuuttia)
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Hyvä valmistelu (35 s)
Huono valmistelu (10 s)

• Pehmeiden ja joustavien vedinten lypsäminen on 
helpompaa
• Hyväkuntoiset vetimet eivät likaannu yhtä helposti
> Terveet vetimet tuottavat laadukasta maitoa! 
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Pidä vetimen iho pehmeänä ja 
joustavana



Miten utare valmistellaan?

    Työskentele 
hygieenisesti
• Pese/desinfioi kätesi   
 ennen jokaista lypsyä
• Käytä käsineitä ja   
 oikeita vaatteita 

 Noudata DeLavalin lypsyn kultaisen 
säännön utareiden valmisteluvaiheita:

1. Tarkkaile utareiden 
terveyttä
Yksi yleisimmistä 
utaretulehdustyypeistä on 
oireeton. Sitä on vaikea 
havaita, koska utareessa 
ei ole mitään näkyviä 
muutoksia, mutta solumäärän 
lisääntyminen osoittaa 
utaretulehduksen selvästi. 



2. Lypsä oikeassa 
järjestyksessä:
• Lypsä nuoret, poikineet ja  
terveet lehmät ensin
• Lypsä sitten vanhat lehmät
• Lypsä viimeiseksi lehmät,  
joiden utareissa on ongelmia

3. Tee aina ensin 
esilypsy nähdäksesi 
mahdolliset tartunnat 
(utaretulehdushiutaleita, 
verta,...).
DeLavalilla on useita 
tarpeisiisi sopivia 
esilypsykuppeja.

4. Puhdista ja/tai desinfioi 
vetimet ennen lypsämistä
Valitse karjasi tarpeisiin 
parhaiten sopiva mukava 
rutiini. Löydä DeLavalilla 
tarjolla olevat tuotteet, 
joiden avulla voit räätälöidä 
utareiden valmistelurutiinisi!



  Valitse parhaiten omiin ja karjasi 
tarpeisiin sopiva rutiini!

Puhtaus 

Stimuloi 
maidonantia

Vetimen ihon kunto 

Nopea ja helppo hoitaa, mutta voi vaikuttaa 
heikentävästi maidon laatuun ja eläimen terveyteen. 
Lisäksi lypsyprosessi ei ole yhtä tehokas, jos utaretta ei 
stimuloida.

Puhtaus 

Stimuloi 
maidonantia

Vetimen ihon kunto 

Kuivapyyhkiminen

Helppo rutiini, joka tuottaa hyvän mekaanisen 
vaikutuksen. Utareen stimulointi on melko rajallista lyhyen 
valmisteluajan vuoksi. 

Vaativammissa ympäristöolosuhteissa saippualiuosta 
vedinten puhdistamiseen ja niiden kunnossa pitämiseen 
käyttävästä rutiinista voi olla etua.

Älä tee mitään

Wipe



DeLaval Softcel™ 

• Loistava imukyky ja hyvä  
 märkälujuus samassa  
 ratkaisussa
• Kohokuviointi paperin  
 kummallakin puolella  
 tuottaa paremman otteen  
 ja helpottaa lian irrottamista
• Vahva/kestävä, mutta silti  
 erittäin pehmeä

Suositellut tuotteet:

Very absorbant
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Very resistant
Very absorbant
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Very resistant

DeLaval Eco -paperi  
EP 1000
• 100 % ekologinen,  
 1 rulla paperia valmistetaan  
 140:stä kierrätetystä  
 Tetra Pak-maitotölkistä
• Imee kaikki nesteet  
 repeytymättä
• Taloudellinen



Puhtaus 

Stimuloi  
maidonantia

Vetimen ihon kunto 

Tehokas rutiini, jossa vetimen pyyhkimisen mekaaninen 
vaikutus yhdistyy testattuun kemikaalipohjaiseen 
puhdistusliuokseen. Se on nopeaa, tehokasta ja edullista, 
etenkin, jos lehmää kohti käytetään vain yksi arkki 
paperia.

DeLaval Biocell™:
• Ainutlaatuinen puhdistustehon sekä  
 vetimen ihon pehmeän ja harmonisen  
 hoidon yhdistelmä
• Ympäristöystävällinen ja   
 elintarvikekäyttöön kelpaava.   
 100 % biohajoava ja 100 %   
 klooriton
• Valmis ja helppokäyttöinen, ei  
 esivalmisteluja 
• Loistavat ihoa kosteuttavat  
 ominaisuudet

Esikasteltu paperi

Suositellut tuotteet:



Puhtaus 

Stimuloi  
maidonantia

Vetimen ihon kunto 

DeLaval Drycel™

• Erittäin kestävä paperi
 utaresaippualiuoksessa   
 kastelemista varten
• 100 % selluloosaa 
• Valmiit leikkaukset tekevät käytöstä
 helppoa ja hygieenistä
• Biologisesti hajoava

Hamra utaresaippua
• Taloudellinen
• Tehokas puhdistus
• Kätevä käyttää saippuan, suihkeen
 tai vaahdon levittämiseen
• Hoitaa vetimen ihoa
 - ihoa pehmentäviä aineita
 (glyseriini, sorbitoli, lanoliini)
 - Iholle neutraali pH-arvo

Tehokas mekaanisen ja kemikaalipohjaisen puhdistuksen 
yhdistelmä, joka tuottaa puhtaan ja hyvin stimuloidun 
utareen. Jos tarvitset tehokkaampaa puhdistusta ja vielä 
parempaa stimulointia, pyyhkeet ovat paperia parempi 
vaihtoehto.

Paperi / pyyhe + saippua

Gentle on
teat skin

Highly 
concentrated 

Triple Clean

Suositellut tuotteet:

Gentle on
teat skin

Highly 
concentrated 

Triple Clean



Kudottu
• Paksu ja kestävä kangas, joka puhdistuu tehokkaasti
• Erittäin tehokas vedinten kuivaamista varten

Laajasta pyyhevalikoimastamme löydät aina tarpeisiisi 
sopivan ratkaisun.

UT507UT507

Mikrokuitu
•  Kaksinkertainen imukyky puuvillapyyhkeisiin verrattuna
•  Pehmeä ja mukava vetimelle, mutta silti 
 hyvä puhdistuskapasiteetti

Woven

UT507
•  Alhainen paino ja tilavuus
•  Suuri imukyky: voi imeä 10 kertaa oman painonsa
•  Pyyhkeen rei’ityksen avulla lian voi poistaa 
 helposti pyyhkeestä



Neulottu
• Ohut ja pehmeä
• Kestävä ja pestävä, 
 tehokasta ja edullista  
 puhdistusta varten

Tekstiili
• Suuri pyyhe
• Karkeus auttaa lian poistamisessa
• Erittäin paksu

Trikoo
• Ohut ja tasainen, helppo kiertää kuivaksi
• Avoin rakenne/ rei’itys parantaa lian irrotusta
• Miellyttävä tuntuma ja kosketus 
 kuivauksen aikana

Fleece
• Pehmeä ja edullinen
• Erittäin imukykyinen



Puhtaus 

Stimuloi  
maidonantia

Vetimen ihon kunto 

Lika liukenee, kun vetimelle suihkutetaan saippualiuosta 
suoraan. Varmista, että pyyhit kaikki jäämät pois lian 
irrottamiseksi ja vetimen stimuloimiseksi tehokkaammin. 
Tämä on tehokas rutiini.

Suihku + pyyhkiminen

Suosituksemme:

Softcel 
Ecopaper
Viimeistele puhdistustyöt 
laadukkaalla paperilla 
(katso lisätietoja sivulta 7).

Hamra-saippua
Vaihtoehtoinen vedinten 
puhdistusliuos (katso 
lisätietoja sivulta 9).

Efficient cleaning 
of the udder

Gentle on
teat skin

Ideal formula 
for spraying

Efficient cleaning 
of the udder

Gentle on
teat skin

Ideal formula 
for spraying

Efficient cleaning 
of the udder

Gentle on
teat skin

Ideal formula 
for spraying

Efficient cleaning 
of the udder

Gentle on
teat skin

Ideal formula 
for spraying



Puhtaus 

Stimuloi  
maidonantia

Vetimen ihon kunto 

Saat parhaat tulokset käyttämällä vaahtoavaa vetimen 
puhdistinta, sillä vaahdon kuplat puhkeavat, jolloin 
muodostuu pintajännitys, joka kiinnittää lian, kunnes se 
pyyhitään pois. Aineen vähäinen kulutus tekee tästä 
kustannustehokkaan rutiinin. 

Vaahto + pyyhkiminen

Suosituksemme:

Hamra-saippua
Vaihtoehtoinen vedinten 
puhdistusliuos (katso lisätietoja 
sivulta 9).

DeLaval Biofoam Plus
• Rikas ja laadukas vaahtorakenne irrottaa lian 
vetimestä helposti
• Puhtaat vetimet vähentävät bakteereja!
• Pitää luonnollisena infektiosuojana toimivan 
vetimen ihon loistavassa kunnossa
• Helppokäyttöinen vetimen valmistelutoimenpide

Softcel Ecopaper
Viimeistele puhdistustyöt 
laadukkaalla paperilla (katso 
lisätietoja sivulta 7).

UUTUUS



Käyttämällä parhaita tuotteita 
saavutat parhaan tuloksen
Estä bakteerien leviäminen lypsämisen aikana käyttämällä aina lypsykäsineitä.
Esisuihkekupit helpottavat epänormaalin maidon havaitsemista. 
Tarkista CMT-testin avulla, onko somaattisten solujen määrä noussut.
DeLaval DCC-solulaskin mittaa somaattisten solujen määrän tarkasti. 
Biofoam plus -vaahtokuppi tuottaa rikkaan ja kestävän vaahdon.
Hygieniavaunun avulla kaikki tuotteet ovat saatavilla lypsyn aikana.





Biofoam Plus on vaahtoava vedinten ennen lypsyä 
tehtävään puhdistukseen käytettävä aine. Vedinten 
tehokas puhdistus poistaa bakteeripitoisen lian.  
Vaahdon rikas ja kestävä rakenne irrottaa lian 
vetimistä helposti. Lian vetimistä poistaminen 
pienentää bakteerikuormaa.

Luonnollisten ainesosien sekoitus pitää tulehdusten 
luonnollisena esteenä toimivan ihon loistavassa 
kunnossa.

www.delaval.fi

DeLaval
Meijeritie 4
00370 Helsinki
finland.info@delaval.com
Puhelin: 

 on Tetra Laval Holdings &amp; Finance S.A:n rekisteröity tavaramerkki ja DeLaval on DeLaval Holding AB:n rekisteröity 
tavara-/palvelumerkki. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä suunnittelumuutoksia. 2017/10/05

       Käytän Biofoam Plus -puhdistusainetta lehmien 
vedinten puhdistamisessa ennen lypsyä ja olen erittäin 
tyytyväinen siihen. Vaahtoava vedinten puhdistusaine 
on pehmeä sekä eläinten vetimille että minun käsilleni, 
verrattuna muihin tuotteisiin, jotka saattavat joskus 
ärsyttää ihoa. Vetimet pysyvät pehmeinä ja kosteina 
ja niiden väri on oikein hyvä! Vaahto peittää vetimet 
kokonaan ja pysyy niissä, ja vaahdon kuplat ovat 
pieniä, pehmeitä ja ilmavia ja niiden jäljiltä vetimet jäävät 
erittäin puhtaiksi. Olen hyvin tyytyväinen Biofoam Plus 
-puhdistusaineeseen, sillä se tuottaa monia etuja.

Rouva Voisin, Gaec des deux Tours, Ranska
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