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Lammasterveys 2020 –ohjelman kuukausikirje, 2/2023 

TURVALLISET SIITOSELÄINOSTOT  

Osta siitoseläimiä vain tiloilta, joilla eläinten terveydenhuolto ja 

sairaudenhoito perustuvat pitkäaikaisiin hyviin käytäntöihin ja niistä on 

olemassa kirjanpitoa. Kukaan ei levitä tauteja tahallaan, mutta vahingoista 

kärsii eniten ostaja. Terveeltäkin vaikuttava ostoeläin voi tuoda mukanaan 

uusia taudinaiheuttaja. Toisaalta ostoeläin voi itse sairastua uuden 

pitopaikkansa taudinaiheuttajista ja samalla lisätä taudinaiheuttajien 

määrää ympäristössä. Molemmissa tapauksissa tilaimmuniteetti voi 

häiriintyä, mikä näkyy vaikkapa karitsaripuleina, orf-tapausten 

lisääntymisenä, karitsayskänä tms. Vakavimmissa tapauksissa ostajatilalle 

päätyy kokonaan uusia taudinaiheuttajia, kuten lääkkeille vastustuskykyisiä 

loiskantoja tai sorkkamätää aiheuttava Dichelobacter nodosus –bakteeri. 

Oma lukunsa ovat lainsäädännöllä vastustettavat eläintaudit, joita ei pidä 

unohtaa, erityisesti jos ollaan tuomassa eläimiä ulkomailta. Karanteenilla ja 

sopeutustoimilla pyritään hallitsemaan kaikkia edellä mainittuja riskejä. 

Toimi näin: 

- pyydä nähtäväksesi myyjätilan ajantasainen terveydenhuoltosuunnitelma  

- laita ostoeläimet 4-6 viikoksi karanteeniin erilliseen rakennukseen, laita 

niiden joukkoon muutama teuraaksi lähdössä oleva nuori eläin 

- hoida karanteenissa olevat eläimet aina viimeiseksi, käytä tilassa omia 

työvälineitä ja eri työvaatteita, kuin muualla 

- pyydä eläinlääkäri lääkitsemään ostoeläimet loislääkkeillä, ennen kuin ne 

keväällä pääsevät laitumelle, pidä syksyllä ostetut eläimet sisällä 

- laita eläimet lääkityksen jälkeen sellaiselle laitumelle, joka on ollut tilan 

muiden eläinten käytössä, ei siis puhtaalle laitumelle 

Osallistu aiheesta asiantuntijawebinaariin. Seuraavan kerran sellainen on 

keskiviikkona 15.2. klo 18! 

 

PÄSSIN LYHYT JA HIKINEN URAKKA 

On paljon etua, jos pystyy rajaamaan astutusajan korkeintaan 3,5 viikkoon. 

Kun pässi on terve ja hyväkuntoinen, se myös astuu ja saa uuhia kantavaksi. 

Tarkista pässin kunto 2 kuukautta etukäteen ja vielä toisen kerran juuri 

ennen astutusajan alkua; kuntoluokka, hampaat, raajat, sorkat ja liikkeet 

sekä kivekset ja peniksen pää. Laiha pässi (KL<3,5), joka tiputtelee karkeaa 

rehua, kärsii todennäköisesti poskihampaiden piikeistä. Astuminen ei 

kiinnosta, jos selkä on kipeä tai sorkat hoitamatta, mikä käy ilmi huonosta 

liikkumisesta. Nuoren, sukukypsän pässin kivespussin ympärysmitan tulisi 

olla vähintään 28 cm, mikä viittaa normaaliin siittiötuotantoon.  

 

”Pässi on astutusajan lampolan tärkein eläin!” 

KELPOLAMMAS ON 
KESTÄVÄN 

LAMMASTALOUDEN 
POLULLA 

Kestävä lammastalous on 

elinvoimaista ja ekologista. Se 

hyödyntää eläinten, ihmisten 

ja ympäristön kannalta 

parhaita tuotantomenetelmiä. 

Eläinten terveyden ja 

hyvinvoinnin varmistaminen 

lampoloissa tehdään 

valituissa laatupisteissä 

parhaita käytäntöjä 

noudattaen. Uuhenvuosi 

etenee suunnitellusti ja 

ennakoiden vaiheesta toiseen. 

 

            

 

 

 

 

Mies ja pässi. 



 

ALOITA KELPOVALMENNUS HELMIKUUSSA 

Kelpovalmennuksen avulla rakennat tilallesi tavoitteellisen 

terveydenhuoltosuunnitelman. Aloittaminen tapahtuu helpoiten 

valmennuswebinaarilla, johon helmikuussa voit osallistua joko tiistaina 

21.2. klo 18-19 tai perjantaina 24.2. klo 18-19. Ilmoittaudu saman tien 

sähköpostilla tai verkkokaupassa.  

 

Helmikuussa teemana KIIMOJEN SYNKRONOINTI, TH-suunnitelman 

osa II.  Kun aloitat valmennuksen, saat myös käyttöösi Lammasmaailman 

sähköiset työkalut TH-Digiassarin ja TH-lomakkeen 12 kuukaudeksi. 
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Pässienkin pitää päästä pihalle. 

      

 

 

 

Lammasmaailma Oy 

Metsälammentie 20 

34130 Ylinen 

info@lammasmaailma.fi 

www.lammasmaailma.fi 

 

Koulutuskalenteri 

https://lammasmaailma.fi/hyva-tapa-

toimia/koulutuskalenteri 

 

Lammaslääkäri 

puh. 0600-306 627 (2,54 eur/min) 

 

Verkkokauppa 

https://lammasmaailma.fi/verkkokauppa 
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