TYPPISÄILIÖOHJEET

Uutta säiliötä on syytä aluksi tarkkailla päivittäin siltä varalta, että säiliö on vahingoittunut matkalla.
Vuodon näkee siitä, että säiliön pinta huurtuu, sekä siitä, että typen määrä vähenee nopeasti. Kaikki säiliöt
on testattu tehtaalla ennen lähetystä ja todettu ehjiksi, sekä desinfioitu ja testattu uudelleen typen
pitävyyden suhteen Suomeen saapumisen jälkeen.
Typpisäiliö sisältää metalliset kanisterit (6 kpl), jotka nostetaan ensin ylös ja joko kiinnitetään siemenen
oton ajaksi typpisäiliön suulle tai avustaja voi pitää kanisteria paikallaan siemenen oton ajan. Sisemmät,
muoviset astiat nostetaan ylös metalli-liuskan, ns”lifterin” avulla. Liuska ei ole kiinni muovi-astiassa, vaan
kannattelee sitä pohjasta vapaasti. Sisempi muoviastia nostaa aina riittävästi typpeä ylös olkien mukana,
jotta oljet voidaan turvallisesti ottaa siemennystä varten. Oljen otto onnistuu hyvin yksinkin, kun nostaa
ensin kanisterin ja sitten kahdella sormella lifteriä. Älä koskaan nosta kanisteria säiliön suun yläreunan
yläpuolelle. Lifterit pitää asettaa oljen oton jälkeen kokonaan kanisterien sisäpuolelle, älä aseta niitä
roikkumaan taivutetun yläosan varaan kanisterin reunalle! Tämä vaikeuttaa kanisterien nostoa ja vääntää
niiden varret vinoiksi. Käytä aina hanskoja kanistereita käsitellessäsi.
Oljet toimitetaan omissa gobleteissaan, aina yhtä sonnia yhdessä gobletissa. Semexin tavalliset oljet ovat
aina kirkkaita, ja sexatut siemenannokset punaisia. Swiss Geneticsin oljet (esim. Savard) voivat olla minkä
värisiä tahansa. Semexin lähetteestä löydätte tiedon siitä, minkä väriseen goblettiin sonnit on pakattu, sekä
olkien värin. Gobleteihin on sijoitettu merkkiliuska, josta sonnin nimi on helppo lukea.
Pohjoismaisten olkien väri määräytyy sonnin kantakirjanumeron viimeisen numeron perusteella ja
merkkioljen väri toiseksi viimeisen numeron perusteella. Ulkomaiset oljet voivat olla minkä värisiä
tahansa, ja joko normaaleja tai ns. ”paksuja” olkia. Kaikkiin gobletteihin lisätään ks-asemalla yksi
merkkiolki, jonka väri määräytyy kantakirjanumeron toiseksi viimeisen numeron perusteella. Tämä pätee
myös Faban tuontisonneihin.
Pidä kirjaa säiliösi sisällöstä niin, että siemenen ottaja näkee, mistä kanisterista haluttu annos löytyy, ja
mikä on oljen ja mikä merkkioljen/gobletin väri. Värit löytyvät lähetteestä, joka tulee olkien mukana.
Säilytä kirjanpito typpisäiliön yhteydessä.
Semexin oljilla siemennettäessä on pakaste-erän numero aina 0, ja sexatuilla annoksilla 600.
Typpisäiliön täyttöväli on n. 3 kk. Semex Finland huolehtii halutessanne säiliön täytöstä toimittamalla
typpeä sopimuksen mukaisesti 12 viikon välein.
KARJAONNEA JA MENESTYSTÄ OMAN SÄILIÖN KANSSA! Ota yhteyttä jos sinulle tulee ongelmia
tai tarvitset lisätietoja.
Annostilaukset tulisi tehdä jakoviikkoa edeltävään keskiviikkoon mennessä.

