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UUHIEN TUNNUTUSAJAN RUOKINTARYHMÄT 

UuhineuvolaTM –käynti on uuhenvuoden tärkein laadunvarmennuspiste. 

Uuhet tiineysultrataan, sikiöt lasketaan ja niiden ikä arvioidaan. Uuhet 

kuntoluokitetaan ja niiden utare tarkastetaan kroonisten tulehduksellisten 

muutosten varalta. Uuhille tehdään siis melkoinen terveystarkastus. 

Keskeinen hyöty tästä on, että uuhien jakaminen tunnutusajan 

ruokintaryhmiin voi nyt perustua tietoon, ei arvauksiin. Oikealla tavalla 

ruokitut uuhet karitsoivat hyvin, synnyttävät virkeitä karitsoita, tuottavat 

hyvälaatuista ternimaitoa ja riittävästi maitoa karitsoiden tarpeisiin. 

Miten ryhmät jaetaan? 

Uuhet jaetaan tunnutuksen alkaessa kolmeen ryhmään alla olevan taulukon 

mukaisesti; laihoihin, sopiviin, tukeviin. 

 

Uuhien ruokintaryhmät uuhineuvolakäynnin perusteella  
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Laihojen tunnutus aloitetaan heti, jos kuntoluokka on 2,5 tai alle. Muussa 

tapauksessa 8 viikkoa ennen karitsointia 

Sopivien tunnutus voidaan aloittaa 8-6 viikkoa ennen karitsointia; mitä 

laadukkaampi säilörehu, sitä lähempänä 6 viikkoa. 

Tukevia voidaan tunnuttaa varovasti noin 2 viikkoa; jos säilörehu on 

erinomaista, väkirehua ei tarvita lainkaan. 

 

Tunnutettaville ja imettäville uuhille varataan D-arvoltaan sulavin 

säilörehu. 

” Teimme laskelmia: Eläinten terveyden 

parantaminen lisää selvästi nettotuottoa.” 

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. 

 

            

 

 

 

 

Mikäli sää- ja lampolaolosuhteet 
mahdollistavat, hyväkuntoinen tiine uuhi 
kannata keritä 1-3 kuukautta ennen 
laskettua karitsointia. Se parantaa 
uuhien syöntikykyä ja karitsoinnin 
hygieniaa. 
 



      

    KELPOVALMENNUSTA MYÖS VUONNA 2021 

Kelpovalmennus tähtää kaikki tärkeät kriittiset osa-alueet kattavaan  

terveydenhuoltosuunnitelmaan. Vuonna 2020 aloittaneista tiloista 

ensimmäiset saavat Lammasmaailman KelpolammasTM –tunnustuksen 

maaliskuussa 

Vuonna 2021 valmennus koostuu 5 etävalmennuksesta (á 1 h), 2 työpajasta 

(kuntoluokitus, teuraskypsyys), uuhineuvolakäynnistä ja laidunnus-

suunnitelmasta. Uutta on se, että voit suorittaa eri osiot itsellesi parhaiten 

sopivassa järjestyksessä ja sopivimpana ajankohtana vuoden sisällä 

ilmoittautumisesta.  

Katso tarkka sisältö, ajankohdat ja hinnat kotisivuiltamme. Lisätietoja: 

info@lammasmaailma.fi. 

Ilmoittaudu verkkokaupassa viimeistään huhtikuun lopussa. 

Lämpimästi tervetuloa valmennukseen! 

 

 
   Lammasterveys 2020 

 

 

Lammasterveys 2020 –ohjelma 
varmistaa eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia kokonaisvaltaisesti 
uuhenvuoden eri vaihessa. 
 

Ota yhteyttä 

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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