
”KELPOLAMPAAN TYÖTERVEYSHUOLTO” 

Lammasterveys 2020 –ohjelman kuukausikirje, 3/2021 

ON LAIDUNHYGIENIAN VARMISTAMISEN AIKA 

Sisäloistorjunta ratkaistaan laitumella. Huono laidunhygienia ei parane 

itsestään, vaan ainoastaan järkeistämällä laidunnusjärjestystä ja pysymällä 

suunnitelmassa. Voitettavaa on paljon; terveemmät karitsat, viikkoja 

nopeampi kasvu, harvenevat tai kokonaan pois jäävät lääkitykset. 

Kun suunnittelet laidunnusjärjestystä, tärkein yksittäinen tavoite on 

järjestää karitsoille vuosittain puhdas, vuoden laiduntamatta ollut laidun 

ainakin ensimmäiseksi 4 viikoksi. Tutki viljelysuunnitelmaasi ja 

laidunkarttaasi ja mieti, paljonko sinulla on ensilaitumeksi soveltuvia 

laidunlohkoja ja kuinka voisit lisätä niiden määrää tulevina vuosina. 

Myös ensilaidunta seuraavien laidunten tulee olla loiskuormitukseltaan 

mahdollisimman alhaisia, jotta karitsoiden vastustuskyky saa aikaa kehittyä 

eivätkä tartunnat johda sairastumisiin. Erityisen herkkiä karitsat ovat 

tartunnoille pian vieroituksen jälkeen, jolloin sopiva laidun niille on esim. 

odelmikko.  

Suunnitelmaa toteutettaessa on lisäksi otettava huomioon, että 

laitumenvaihdot tehdään ajallaan – ei liian aikaisin eikä liian myöhään. 

Sääolosuhteet huomioon ottaen. Karitsoiden on saatava joka haukkauksella 

suu täyteen lehtevää nurmea. Liian pitkäksi ehtineen nurmen karitsat 

herkästi tallovat, minkä jälkeen se jää syömättä. Ota laiduntikku avuksi! 

 

Hanki pysyvää kilpailuetua tavoitteellisesta 

terveydenhuollosta! 

 

MUISTA MYÖS SISÄLOISTORJUNNAN KOKONAISUUS 

 
Loisanalytiikka 

 
Loistorjunnan suunnittelu 
 

kohdennettu näytteenotto 
uuhista keväällä 

tartuntariskien kartoitus ja 
hallinta, loistorjuntasuunnitelma 

 
kohdennettuja seuranta-
näytteitä karitsoista 
laidunkaudella 

 
tilalle räätälöity 
laidunnussuunnitelma-TH 
 

näytteet lääkityksen tehon 
seuraamiseksi 

tuotantovaiheen mukainen 
ruokinta 

tarvittaessa uuhinäytteet vielä 
syksyllä 

punnitukset, hyvät karanteeni-
käytännöt, loislääkitykset 

 

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. 

 

            

 

 

 

 

Laidunhygienia ei selviä paljain silmin, 
vaan laidunpäiväkirjan ja 
papananäytteiden perusteella. 



 

TILAA LAIDUNNUSSUUNNITELMATH JO KESÄKSI 2021 

Se on vielä mahdollista, jos toimit nopeasti. Perustiedot suunnitelmaa varten 

kootaan sähköisellä kyselylomakkeella. Suunnitelman viimeistely voidaan 

tarvittaessa lykätä aina huhtikuun puoliväliin viljelysuunnitelmien 

valmistumiseen asti. Lopputuloksena saat ”laidunkauden lukujärjestyksen”, 

josta näet, millä lohkolla minkäkin ryhmän on kesän mittaan tarkoitus 

laiduntaa ja kuinka kauan. Laidunnussuunnitelma maksaa 250-350 euroa (+ 

ALV 24%) suunnitelman vaatiman työmäärän mukaan. Tuntimäärä laskee 

seuraavina vuosina. Palvelun hankintaan voit hyödyntää NEUVO-2020 

tilatukea. Tilaa palvelu tälle laidunkaudelle viimeistään 10.4.2021: 

info@lammasmaailma.fi 

SISÄLOISTORJUNNAN SUDENKUOPAT 

Sisäloistorjunta on pitkäjänteistä. Puhtaiden ensilaidunten järjestäminen voi 

joillakin tiloilla viedä muutaman vuoden. Lisäksi vuodet eivät ole veljeksiä; 

toisinaan sataa liikaa, toisinaan liian vähän. Kuitenkin myös selkeät haitalliset 

käytännöt on hyvä tunnistaa heti, jotta niitä osaa välttää. Osallistu 

lauantaina 10.4.2021 klo 10 POP UP –webinaariin ”Loistorjunnan 

sudenkuopat”, niin kuulet lisää. Ilmoittaudu viimeistään torstaina 8.4. 

verkkokaupassa, hinta 20 euroa + ALV 24%. Huom! Huhti-toukokuussa on 

tulossa myös lyhyitä tietoiskuja siitä, miten Kelpokaritsan laiduntikkua 

hyödynnetään nurmen optimipituuden seuraamiseen. Laiduntikkuja voit 

tilata verkkokaupasta. 

 

 
   Lammasterveys 2020 

 

 

 Laidunnussuunnitelma on 
laidunkauden ”lukujärjestys”. 
 

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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