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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.

ENNAKOI KARITSOIDEN KESKIKESÄN TERVEYSRISKIT
Lampurin on tärkeää olla jatkuvasti askelen edellä laidunkauden
tapahtumissa ja ennakoida, milloin lampaiden terveys ja hyvinvointi voivat
vaarantua. Keskikesään ajoittuu useita kriittisiä tapahtumia:
Vieroita pässikaritsat ilman stressiä
Vältä ylimääräistä stressiä ja jätä pässikaritsat vieroituksen yhteydessä
ainakin muutamaksi päiväksi tutulle laitumelle. Selvitä sisäloistilanne
papananäyttein viikkoa ennen vieroitusta. Siirrä karitsat mahdollisimman
puhtaalle laitumelle, jolloin hidastat sisäloistartuntojen voimistumista
herkässä vieroitusvaiheessa. Odelma on hyvä vaihtoehto. Voimakkaan
rehevä laidun voi altistaa ruuansulatuksen häiriöille ja klostridioosille.
Seuraa laidunten loiskuormitusta
Nämä kelit ovat suotuisia sukkulamatojen kehitykselle. Tartuntakykyisiä
toukkia löytyy lampaiden käyttämiltä vanhoilta laitumilta nyt runsaasti. Ota
ensimmäiset karitsanäytteet viimeistään heinäkuun puolivälissä. Jos
karitsat ovat olleet puhtaalla ensilaitumella vähintään 4 viikkoa, voit siirtää
papananäytteenottoa heinä-elokuun vaihteeseen. Jos ne taas ovat
laiduntaneet alusta alkaen vanhoilla laitumilla, ota näytteet heti. Samoin,
jos karitsoiden kasvu hiipuu hyvästä laitumesta huolimatta. Kasvu taas
selviää luotettavasti vain punnitsemalla, suositus 3 viikon välein.
Helteet rasittavat lammasta
Etenkin tummat ja vanhat lampaat tai aivan pienet karitsat ovat vaarassa
saada lämpöhalvauksen. Tuuli ja puiden suoja suojelevat eläimiä. Veden
kulutus kasvaa helteellä. Muista, että lampaat eivät kävele edes helteellä
pitkiä matkoja veden luo. Jos lampaille ei ole laitumella tarjolla riittävää
suojaa auringon paahteelta, ne on otettava sisään.

Kesä on kohta kukkeimmillaan ja
laitumet ja laiduntaminen pitävät
lampurin kiireisenä.

Lämpö ja kosteus suosivat kärpäsiä
Myös niitä kärpäsiä, jotka munivat lampaan iholle, ja joiden toukat
porautuvat ihon alle ja edelleen lihakseen. Ripuliulosteen tahrimat
karitsoiden takapäät ovat kärpäsille erityisen houkutteleva kohde. Tarkkaile
oireita ja tunnista toukkien vaivaama lammas ajoissa:
- eläin keskeyttää syömisensä ja koittaa purra vaurioaluetta
- eläin säntää pienen matkaa eteenpäin ja jatkaa sitten syömistä
- eläin jää syrjään makaamaan, mahdollisesti puskan tai puun suojaan.

Aloita tulevaisuuden tekeminen nyt, hanki
lampolallesi KelpolammasTM-laatumerkki!

Rehunteon ja aitaamisen työhuippu
Älä laiminlyö kiireaikanakaan eläinten tarkkailua ja laitumien kunnon
seurantaa. Vaihda laidunlohkoja suunnitellusti ja aina, kun syötävä alkaa
vähentyä. Punnitse karitsoita ja hyödynnä laiduntikkua lampaalle sopivan
nurmen pituuden arvioimiseen.

HYÖDYNNÄ PALVELUITAMME - KESÄLLÄKIN
Sähköinen TH-lomake noudattaa Lammasterveys 2020 –ohjelman
rakennetta. Lomake huolehtii kokonaisuuden hallinnasta hyvien
käytäntöjen, mittareiden ja tukitoimintojen kautta. TH-Digiassari
puolestaan tekee kuntoluokkien, painojen, tiineystietojen ja lääkitysten
kirjaamisesta helppoa ja hyödyllistä ja tarjoaa päätöksenteon tueksi
yhteenvetoja ja muistutuksia.

Nyt laitumet kasvavat.

Sähköiset työkalut saat käyttöösi osana Kelpovalmennusta, jonka
avulla rakennat tilallesi tavoitteellisen terveydenhuoltosuunnitelman.
Tutustu etävalmennuksen yksityiskohtiin koulutuskalenterissa ja
ilmoittaudu sähköpostitse mukaan saman tien, niin ehdit mukaan jo
heinäkuuksi.

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

Kelpovalmennuksen vuosikello. Ks. tarkemmin koulutuskalenterista.
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