”KELPOLAMPAAN TYÖTERVEYSHUOLTO”
Lammasterveys 2020 –ohjelman kuukausikirje, 4/2022

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.

AIKA ARVIOIDA JA PARANTAA
Lammasterveys-2020 -ohjelmassa sekä TH-Digiassarilla kerätään tietoa ja
seurataan kolmenlaisia mittareita:
- prosessin tilaa kuvaavia mittareita
- tukitoimintojen käyttöä koskevia mittareita
- tuotantotuloksia koskevia mittareita
Seuraavassa ajankohtaan liittyviä tuloksia tavoitteiden päivittämiseen.
Karitsakuolleisuus
Assarin avulla olet selvillä koko karitsointikauden kuolleisuudesta, sen
syistä, ajoittumisesta eri-ikäisiin karitsoihin ja kohdentumisesta eri uuhille.
Näillä tiedoilla on mahdollista päästä kiinni kuolleisuuden perussyihin,
jotka usein liittyvät uuhien terveyteen ja hyvinvointiin sekä karitsointiajan
olosuhteisiin lampolassa. Karitsakuolleisuuden tavoite on oltava < 10 %
(sisältäen myös kuolleena syntyneet ja muumiot).
Karitsoiden syntymäpainot ja 6 viikon painot
Karitsoiden 3 päivän keskipaino ja painojakauma ovat lukuja, jotka
kuvaavat monen eri työvaiheen onnistumista aiempien kuukausien aikana
(kunnostus, kiimojen synkronointi, ryhmittely, terveyden ylläpito).
Ks. tavoitteelliset syntymäpainot kuukausikirjeestä 11/2021.
Karitsoiden 6 viikon keskipainoissa hyvä tavoite on 18 kg ja se kuvaa, miten
hyvin on onnistuttu ylläpitämään uuhen imetyskykyä. Tärkeitä
tukitoimintoja ovat karitsointiajan olosuhteet lampolassa:







TH-Digiassarin aloitusnäkymä

riittävä määrä karitsointikarsinoita myös kiihkeimpään vaiheeseen
riittävästi hyvälaatuista kuiviketta
adoptioemiä uuhineuvolan perusteella tiedossa oleville suurille vuonueille
riittävästi väliaidoin muunneltavaa tilaa lastentarhavaiheeseen
imettäville uuhille toimiva juomaveden annostelu ja riittävästi tilaa syödä
HUOM! Aikaa uuhien ja pikkukaritsoiden yhteispelin tarkkailuun

Luottoemä
Hyvät emo-ominaisuudet ovat tärkeitä, mutta niilläkään ei voi korvata
puutteita ruokinnassa, hoidossa tai olosuhteissa. Kokonaisuus ratkaisee.
Assariin voi kirjata karitsoineesta uuhesta kuntoluokan, syntyneet ja
imetettävät karitsat sekä arvioida kolmiportaisella luokituksella karitsoinnin
sujumisen, emän antaman hoivan ja pikkukaritsoiden virkeyden. Sovellus
laskee kuolleisuuden sekä ehdottaa uuhelle ruokintaryhmää ja mahdollisesti
”Luottoemä”-tunnustusta helpottamaan pidettävien uuhien valintaa.

”Lampaan hengitys poskella tekee onnelliseksi.”

TOUKOKUU KOULUTTAUTUMISEEN
Paranna osaamistasi lampaiden tarttuvista tulehdustaudeista.
Maaliskuussa alkanut 8 webinaarin (à 60 min) sarja jatkuu tiiviinä.
Luvassa myös kaksi toiveuusintaa. Myös webinaari (75 min) lampaiden
terveyden ja hyvinvoinnin perusteista uusitaan vielä kahdesti. Katso
tarkemmat ajankohdat ja hinnat koulutuskalenterista.

ALOITA KELPOVALMENNUS

Aamuauringosta huolimatta laidunkausi
antaa vielä odottaa itseään…

Kelpovalmennuksen avulla rakennat tilallesi tavoitteellisen
terveydenhuoltosuunnitelman. Aloittaminen tapahtuu helpoiten
valmennuswebinaarilla, johon toukokuussa voit osallistua perjantaina
13.5. klo 10 tai klo 19. Ilmoittaudu valmennukseen saman tien
sähköpostilla tai verkkokaupassa. Toukokuussa teemana
UUHINEUVOLA, TH-suunnitelman osa III. Kun aloitat valmennuksen,
saat myös käyttöösi Lammasmaailman sähköiset työkalut TH-Digiassarin
ja TH-lomakkeen 12 kuukaudeksi.

Lammasmaailma Oy
Metsälammentie 20
34130 Ylinen
info@lammasmaailma.fi
www.lammasmaailma.fi
Koulutuskalenteri
https://lammasmaailma.fi/hyva-tapatoimia/koulutuskalenteri
Lammaslääkäri
puh. 0600-306 627 (2,54 eur/min)
Verkkokauppa
https://lammasmaailma.fi/verkkokauppa
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