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LAIDUNPÄIVÄKIRJA AUTTAA SUUNNITTELUA 

Vuoden päästä keväällä on jälleen edessä Laidunnussuunnitelma-TH:n 

laatiminen tai päivittäminen. Edessä olevan kesän laidunpäiväkirja voi 

auttaa keväällä 2022 huomattavasti suunnitelman laatimista ja sitä, että 

sisäloisista olisi mahdollisimman vähän harmia. Päiväkirjasta pitäisi löytyä 

sellaista tietoa, jonka avulla on mahdollista arvioida eri laidunten ja 

lohkojen hygieniaa ja soveltuvuutta eri laidunnusryhmien tarpeisiin. Kun 

suunnitelmaa laaditaan, laidunlohkot jaetaan karkeasti seuraavalla tavalla: 

 puhtaat, vuoden laiduntamatta olleet lohkot 

 suhteellisen puhtaat, edellisenä kesänä vain juhannukseen  

      asti laidunnetut lohkot 

 edellisenä vuonna loppusyksyyn asti laidunnetut lohkot 

 alkukesän rehunteon jälkeiset odelmikot 

 uudet, vasta perustetut laitumet 

 maisemanhoitokohteet 

 

Merkitystä on myös sillä, mikä eläinryhmä (joutilaat, uuhet+karitsat, 

vieroitetut uuhi/pässikaritsat) lohkoa laidunsi, mistä ajankohdasta mihin ja 

mikä oli laitumen tuotto. Tärkeää on tehdä muistiinpanoja säästä, 

karitsoiden mahdollisista ripulioireista ja papananäytteiden tuloksista. 

 

Laidunpäiväkirjaa voi pitää parhaaksi katsomallaan tavalla, pääasia että 

pitää. Lammasmaailman TH-Digiassari tarjoaa tähän mobiilin vaihtoehdon. 

Sovelluksella on helppo pitää sähköistä kirjanpitoa laidunkauden aikaisista 

ryhmien siirroista laidunlohkolta toiselle. Lähtöjen ja saapumisten lisäksi on 

mahdollista kirjata nurmen pituus, tehdä muistiinpanoja ja liittää vaikka 

laitumesta otettu valokuva mukaan kirjauksiin.  

 

Aloita tulevaisuuden tekeminen nyt, hanki 

lampolallesi KelpolammasTM-laatumerkki! 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

            

 

 

 

 

Kirjaa laidunpäiväkirjaan jokaisen 
laidunnusryhmän siirtymiset lohkolta 
toiselle. 



 

HYÖDYNNÄ TH-DIGIASSARIA JA KELPOKARITSAN 

LAIDUNTIKKUA LAIDUNPÄIVÄKIRJAN PITÄMISESSÄ 

Sähköiset työkalut, TH-Digiassarin ja sähköisen TH-lomakkeen, saat 

käyttöösi osana Kelpovalmennusta, jonka avulla rakennat tilallesi 

tavoitteellisen terveydenhuoltosuunnitelman. Se onnistuu myös NEUVO-

2020 tilatuella. Tutustu etävalmennuksen yksityiskohtiin 

koulutuskalenterissa ja ilmoittaudu sähköpostitse mukaan saman tien, 

niin ehdit mukaan jo kesäkuuksi. 

 

Kelpovalmennuksen vuosikello. Ks. tarkempi sisältö 

koulutuskalenterista. 

 

P.S. Laiduntikkuja saat verkkokaupasta!  

 

 
 Lammasterveys 2020 

 
Älä enää turvaudu näppituntumaan: 

Laiduntikku auttaa siirtämään karitsat 

oikea-aikaisesti laidunlohkolle ja sieltä 

pois 

 

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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