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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.

LOPPUTIINEYDEN RUOKINTARYHMÄT
UuhineuvolassaTM uuhet jaettiin ruokintaryhmiin
laihat/sopivat/tukevat. Jakoperusteena ei ollut yksinomaan
kuntoluokitus, vaan myös uuhien ikä ja sikiöluku (ks. vuoden takainen
kuukausikirje). Eri ryhmien tunnutus aloitettiin eri aikaan: Laihojen heti,
jos niiden kuntoluokka oli 2,5 tai alle (oikein laihat), muussa tapauksessa 8
viikkoa ennen karitsointia. Sopivien tunnutus voitiin aloittaa 8-6 viikkoa
ennen karitsointia sen mukaan, kuinka hyvälaatuista säilörehua on
käytettävissä. Tukevia voidaan tunnuttaa varovasti vain noin 2 viikkoa. Jos
säilörehu on erinomaista, väkirehua ne eivät tarvitse lainkaan.
Tuontirodut ja risteytykset ovat käytännössä usein kategoriassa
sopivat/lihavat ja niiden tunnutus on lyhyt ja varovainen. Usein riittää vain
säilörehun laadun parantaminen karitsoinnin lähestyessä.
MUTTA. Tilannetta pitää seurata viimeisenkin tiineyskuukauden aikana
kuntoluokituksella ja uuhia pitää olla valmis siirtämään tarpeen mukaan
ryhmästä toiseen. Lopputiineys on tuloksen kannalta kriittinen ajanjakso.
Niin yli- kuin aliruokinta vaarantavat uuhien ja karitsoiden terveyden,
oleelliset valkuais- ja hiilihydraattirehut saattavat mennä hukkaan tai joku
uuhi jää ilman tai liian vähälle. Sekä lihavat että laihat uuhet teettävät
enemmän töitä karitsointiaikana, minkä lisäksi hukatut panokset rasittavat
lampurin kukkaroa.
TEE NÄIN: Kuntoluokita uuhia säännöllisesti (=jatkuvasti) hoitotöiden
yhteydessä. Mainiota, jos se sujuu molemmilla käsillä. Kalibroi kätesi
kuntoluokkaan 3. Jos sopivien ryhmässä törmäät uuheen, jonka
kuntoluokka jää alle 3, siirrä se laihojen ryhmään. Jos laihojen ryhmässä
on uuhia, joiden kuntoluokka on edelleen selvästi alle 3, erota ne karsinaaidoilla omaksi ”laihat-B” ryhmäkseen, jotta ne saavat syödä (ja juoda)
rauhassa. Tarkista samalla niiden hampaat ja yleiskunto. Voit myös lisätä
niiden väkirehuannosta. Jos tukevien joukossa on uuhia, jotka ovat
saavuttaneet kuntoluokan 3, siirrä ne sopivien ryhmään.

Kaikki mahtuvat syömään.

Tulevaisuutta ajatellen yksi tietty mittauspiste on hyvä asettaa
vertailuarvoksi: Optimaalisessa kuntoluokassa (3-3,5) olevien
uuhien osuus 2-3 viikkoa ennen karitsointia. Korkea osuus kertoo
siihenastisten töiden onnistumisesta ja ennustaa hyvin sujuvaa
karitsointiaikaa ja hyvää pikkukaritsoiden terveyttä.

”Onnistunut karitsointi tekee lampurinkin
onnelliseksi.”

ALOITA KELPOVALMENNUS HELMIKUUSSA
Kelpovalmennuksen avulla rakennat tilallesi tavoitteellisen
terveydenhuoltosuunnitelman. Aloittaminen tapahtuu helpoiten
valmennuswebinaarilla, johon helmikuussa voit osallistua joko
perjantaina 18.2. klo 18-19 tai maanantaina 21.2. klo 18-19.
Ilmoittaudu saman tien sähköpostilla tai verkkokaupassa.

Uuhen tuotantovaiheen mukaisen
ruokinnan tavoitteena ovat terveet emät
ja terveet ja tasakokoiset karitsat.

Helmikuussa teemana KIIMOJEN SYNKRONOINTI, TH-suunnitelman
osa II. Kun aloitat valmennuksen, saat myös käyttöösi Lammasmaailman
sähköiset työkalut TH-Digiassarin ja TH-lomakkeen 12 kuukaudeksi.
Kannattaa valmistautua ajoissa myös Laidunnussuunnitelma-TH:n
laatimiseen laidunkaudelle 2022. Varaa verkkokaupassa paikkasi
tilausjonossa (jonotusmaksu 20 euroa). Laidunnussuunnitelmat
laadimme kevättalvella 2022 hyvissä ajoin ennen laidunkauden alkamista.
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