OHJEITA
KOTITARVELAMPAIDEN ja
-VUOHIEN
PITOON

LAMPAAT

Lammas on laiduntava märehtijä ja laumaeläin, joka vaatii
hoitajaltaan hyvää perehtymistä lajin tarpeisiin sekä niitä
koskeviin määräyksiin.
Laki velvoittaa, että lampaiden ja lampaiden pitopaikan
on oltava lammasrekisterissä. Lampaiden molemmissa
korvissa on oltava korvamerkit. Lampaan ostosta,
myymisestä sekä kuolemasta on ilmoitettava aina
lammasrekisteriin. Mikäli karitsoitat uuhia, on karitsoiden
syntymästä tehtävä poikimisilmoitus lammasrekisteriin ja
tilattava niille korvamerkit. Jos myyt lampaita, on
ostajalla oltava myös asiakas- tai tilatunnus sekä
pitopaikkatunnus.

Lammasta ei koskaan saa pitää yksin! Suositus on
vähintään kolmen lampaan katras. Uuhia ja pässejä ei voi
pitää samassa aidassa, ellei ole valmistautunut
karitsointeihin. Suomenlammaspässi on sukukypsä jo
kolmen kuukauden iässä!
Lammas on mainio ruohonleikkuri, mutta pieni piha on
muutamassa viikossa syöty tyhjäksi. Jos aiot niittää
lampaille ruoan, on sinun varauduttava tekemään sen joka
päivä.
Ennen kesälampaiden hankkimista, selvitä kuka teurastaa
ne syksyllä, jollei lampaille ole valmiiksi hankittua
talvihoitopaikkaa. Teurastaa saa vain osaava henkilö
asianmukaisin keinoin.

Lampaanhoidossa vuosi jakautuu laidunkauteen ja
sisäruokintakauteen.

Laidunkausi , joka kestää yleensä kesäkuun alusta elokuun
loppuun
- keväällä kerintä, sorkkienhoito ja loishäätö (lammas
keritään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä)
- hyvän laitumen lisäksi lammas tarvitsee vettä,
kivennäiset ja suolakiven sekä sääsuojan
- aitaus lammasverkolla tai sähkölangoilla, ”paras aita on
hyvä laidun"
- laiduntarve on laitumen rehevyydestä riippuen 5-10
lammasta/ 1 ha
- päivittäinen tarkkailu

Lampaan pitäminen kytkettynä (muutoin kuin
hoitotoimenpiteiden ajaksi) on ehdottomasti kielletty!

Sisäruokintakausi
Lampola:
- tilaa 1,5-3 m2 / lammas
- kuiva ja vedoton tila
Kylmissä tiloissa lampaiden alusia ei yleensä siivota
talvella, vaan kuiviketta lisätään aina vanhan päälle. Tätä
kutsutaan kestopehkuksi. Suomenlampaan
kylmänkestävyys on hyvä.
- ruokinta-astiat ja heinähäkit on suunniteltava niin, että
ne eivät aiheuta vaaraa eläimille. Myös pehkun nousu (
noin 50cm/talvi) on otettava huomioon eli astioita on
voitava nostaa.

Joutilaan aikuisen lampaan ylläpitoruokinta:
- hyvälaatuinen, nuorena niitetty kuivaheinä 1,5-2
kg/päivä/lammas, myös säilöheinä käy
- vesi, kivennäiset (vapaasti tarjolla) ja nuolukivi. Hanki
lampaalle tarkoitettuja tuotteita!
- talvikuukausina A-D-E-vitamiinilisä ohjeen mukaan
- ennen vuodenvaihdetta seleenilisä

Kasvavan, nuoren lampaan ja imettävän/ tiineen uuhen
ruokinta:
-edellisten lisäksi väkirehua, esimerkiksi kauraa ja rypsiä

Lue lampaanhoito-oppaita ja hanki tietoa oikeasta
ruokinnasta! Yleisimmät lampaiden sairaudet johtuvat
väärästä ruokinnasta. Märehtijä on hyvin herkkä ruokinnan
muutoksille.

Jos haluat karitsoittaa uuhesi, perehdy esimerkiksi Greta
Stenbergin kirjaan Elämä lampaiden kanssa. Karitsoinnit
vaativat hoitajalta tietämystä ja aikaa tarkkailla useasti
päivässä katrasta. On myös varauduttava antamaan
synnytysapua tarvittaessa. Kaikki ei aina mene hyvin ja on
valmistauduttava syöttämään karitsat pullosta, jos emä ei
siihen kykene. Suomenlampaan vuonue voi olla 1-6
karitsaa!

Lampaan sairauksia:
- väärästä ruokinnasta johtuvat puhaltuminen ja muut
pötsintoimintahäiriöt
Tutustu etukäteen hoito-ohjeisiin ja hanki tarvittavat
aineet ja tarvikkeet!
- listerioosin aiheuttaa Listeria monocytogenes-bakteeri,
joka on yleinen ympäristössä, mm. maaperässä, kasveissa
ja eläinten ulosteissa. Listerioosiin voivat sairastua kaikki
tasalämpöiset eläimet. Listeriatartunta voi aiheuttaa
abortteja, aivo- ja aivokalvontulehduksia ja
verenmyrkytyksiä.
Listerioosi on myös zoonoosi. Ihminen saa tartunnan
tavallisesti elintarvikkeiden välityksellä.
Hoito: kiireinen yhteys eläinlääkäriin ja nopeasti
määrättyjen lääkkeiden anto
- hengitystietulehdukset
- tapaturmat, sorkka- ja silmäsairaudet
:yhteys eläinlääkäriin.

VUOHET

Vuohien pitoa koskevat samat määräykset
rekisteröitymisestä kuin lampaita. Hoidon osalta vuohet ja
lampaat ovat myöskin hyvin samanmoisia. Suurin ero on
vuohien lypsykäyttö.
Kuttu voi olla niin kutsuttu neitsytlypsäjä eli tuottaa
maitoa tiinehtymättä tai yleisimmin kilistelyn jälkeen
maitoa tuottava. Lypsykuttu on lypsettävä vähintään
kerran päivässä.
Vuohet ovat hyvin ketteriä ja aitaukseen joudutaankin
kiinnittämään erityistä huomiota. Aidan on oltava riittävän
korkea ja tehty niin, etteivät ne aiheuta vuohille vaaraa.

Vuohia ei keritä, vaan turkkia harjataan ja vain pahasti
takkuuntuneet kohdat leikataan pois. Sorkkien hoito
kuuluu säännöllisiin hoitotoimenpiteisiin.

Lammas- ja vuohitietoa:
lampola.org
hakapelto.fi
laidunpankki.fi
evira.fi
lammasmaailma.fi
maatiainen.fi
Evira: Tavoitteena terve ja hyvinvoiva vuohi -julkaisu
Jalo Einola: Vuohieläimet
Greta Stenberg: Elämä lampaiden kanssa
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