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IMETYSKYVYN YLLÄPITO 

Tapahtunut tähän mennessä: 

1. Karitsoiden emiksi valittiin hyväkuntoisia ja terveitä huolenpito-

ammattilaisia. 2. Pässin lyhyt ja hikinen urakka kesti korkeintaan neljä 

viikkoa. 3. Uuhet pääsivät uuhineuvolaan, jossa niiden kuntoluokka ja 

terveys tarkistettiin, sikiöt laskettiin ja karitsointihetki arvioitiin. 4. Uuhet 

ryhmiteltiin tunnutusajan ruokintaryhmiin uuhineuvolan tietojen 

perusteella. Lampolan olosuhteet katselmoitiin vastaamaan karitsointiajan 

tarpeita. 

Jos välitavoitteissa ei ole lipsuttu, on merkittävin työ karitsoiden elinvoiman 

ja tasakokoisuuden sekä uuhien imetyskyvyn varmistamiseksi jo tehty! 

Valvo silti karitsoinnit huolellisesti 

Puutu asioihin ja tarkista uuhen synnytystiet, jos 

- avautumisvaihe kestää yli kahdeksan tuntia 

- voimakkaat poltot eivät puolessa tunnissa johda karitsan osien 

näkymiseen 

- vesipussi on näkyvissä yli tunnin eikä emällä ole selviä polttoja 

- emä vaikuttaa tuskaiselta tai uupuneelta tai näkyvillä olevan karitsan kieli 

on turvonnut 

- kyseessä ilmeinen virheasento, näkyvissä häntä, ylimääräisiä jalkoja tms. 

- jälkeiset eivät ole tulleet 12 tuntiin 

 

”Karitsoille parhaat mahdolliset lähtötelineet!” 

MIKSI LASTENTARHAVAIHE ON NIIN TÄRKEÄ 

Uuhien ja karitsoiden yhteispelin onnistumista pitää tarkkailla tiiviisti aina 

karitsoiden 2 viikon ikään asti. Ryhmittele yhteen ryhmään korkeintaan 25 

karitsaa emineen, jolloin niiden tarkkailu vielä onnistuu. Karitsat 

stressaantuvat selkeästi vähemmän, kun ne löytävät tällaisessa ryhmässä 

oman emänsä helposti, ja ne kasvavat tasaisemmin. Uuhen mahdolliset 

utareongelmat paljastuvat nopeasti. Muista tarjota uuhille koko ajan riittävä 

juomavesi. Karitsoiden pitää päästä karitsakammariin viikon iästä alkaen. 

Kahden viikon iästä alkaen voi ryhmäkokoja alkaa kasvattaa. HUOM! 

Webinaareja tästä aiheesta vielä 22.3. ja 29.3. klo 18. Ilmoittaudu 

verkkokaupassa, hinta 20 eur + ALV. 

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. 

 

            

 

 

 

 

Valvo uuhien ja karitsoiden yhteispeliä 
aina kahden viikon ikään asti. Se 
varmistaa osaltaan karitsoiden hyviä 
lähtötelineitä laitumelle. 
 



TH-DIGIASSARI HOITAA MYÖS KARITSOINTIAJAN 

KIRJANPIDON 

TH-Digiassarin avulla pysyt helposti ajan tasalla karitsointikauden 

kuolleisuudesta; sen suuruudesta, syistä ja ajoittumisesta eri-ikäisiin 

karitsoihin sekä kohdentumisesta eri uuhille. Assariin kirjaat helposti muistiin 

myös uuhen emäominaisuudet (huolehtiva/varautunut/hylkivä), karitsoinnin 

kulun (omatoiminen/avustettiin/synnytysapu) ja karitsoiden 

elinvoimaisuuden (virkeitä/raukeita/imetysapu). Katso viereinen 

kuvakaappaus. Näillä tiedoilla pääset nopeasti kiinni kuolleisuuden 

perussyihin, jotka usein liittyvät uuhien terveyteen ja hyvinvointiin sekä 

karitsointiajan olosuhteisiin lampolassa. Lisäksi tietoa kertyy tuotantouuhien 

valintaa varten.  

TH-Digiassarin saat käyttöösi osana ”Kelpovalmennuksen aloituspakettia”. 

Osta verkkokaupasta ja tilaa itsellesi tunnukset niin TH-Digiassariin kuin 

sähköiseen TH-lomakkeeseen. 

TAVOITTEELLINEN LAMPAIDEN TERVEYDENHUOLTO 

LISÄÄ TUOTTAVUUTTA JA KANNATTAVUUTTA 

Osallistu maanantaina 1.3. klo 18 webinaariin ”Kestävän lammastalouden 

polulla”, niin kuulet lisää. Tämä yleiswebinaari on ilmainen. Ilmoittaudu 

viimeistään maanantaina klo 12 sähköpostitse: info@lammasmaailma.fi 
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 TH-Digiassariin kirjaat helposti 
muistiin myös uuhen karitsointi-
tiedot. Syötettyjen tietojen perusteella 
Assari tarjoaa ruokintaryhmää ja 
merkitsee ”luottoemät” tulevia uuhien 
valintoja ajatellen. 
 

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/verkkokau

ppa/ 
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