
Lammastalouden kannattavuus 
pohjautuu suurelta osin karitsoin-
nin onnistumiseen ja karitsoiden 
hyvään kasvuun. Karitsan pitäisi 
saada syntymän jälkeen ternimai-
toa noin 10 % painostaan ensim-
mäisen 24 tunnin aikana, puolet 
tästä ensimmäisen 4-8 tunnin 
aikana. Karitsat voidaan siirtää 
juomarehulle, jos uuhen maito ei 
riitä kaikille sen karitsoille. Karit-
san kasvaessa väkirehua, Lam-
mas-Herkku -täysrehua, aletaan 
tarjota vähitellen maidon lisäksi.

Lihaksi kasvatettavia teuras-
karitsoita ruokitaan runsaasti 

vieroituksen jälkeen. Rehuannos 
koostuu säilörehusta ja kokonai-
sesta viljasta tai täysrehusta. Vil-
jan rinnalle valkuaislähteeksi sopii 
Opti 34. Ruokintaa täydennetään 
mureisella Lammas-Mellillä, josta 
karitsa saa myös tarvitsemansa 
vitamiinit. Annettaessa Lam-
mas-Herkku -täysrehua, kiven-
näislisää ei tarvita. Voimakkaalla 
ruokinnalla Lammas-Herkkua 
voidaan antaa vapaasti, kun 
varmistetaan, että sitä on koko 
ajan saatavilla. Siitoskaritsoilla 
kasvutavoite on maltillisempi ja 
väkirehuannos jää enimmillään 
0,2-0,5 kilon tasolle.

Ennen karitsointia uuhen energiantarve kasvaa, mutta samalla sen 
syöntikyky laskee. Pari viikkoa ennen synnytystä kannattaa antaa vähän 
väkirehua säilörehun lisäksi, jotta energiaa riittää sikiöiden kasvuun. Mai-
dontuotanto lisää huomattavasti energiantarvetta. Kaksi-kolme karitsaa 
imettävä uuhi tarvitsee melkein 60% enemmän energiaa ja yli 40 % 
enemmän OIV:ta verrattuna uuheen, jolla on yksi karitsa.

Uuhi tarvitsee energiaa sikiölle ja maidontuotantoon

Avaimet lampaiden
parempaan kasvuun

Suomessa lammastalo-
us on kasvussa ja yhä 
useampi tuottaja kas-
vattaa lampaita ammat-
timaisesti. Kasvattajien 
on panostettava eri 
tuotantovaiheiden tasa-
painoiseen ruokintaan 
ja managementtiin, jotta 
tuotanto on kannattavaa. 



Muista myös nämä erikoisrehut

Lammas-Melli -kivennäinen on mait-

tavaa ja se sopii kaikille lampaille.

Lammas-Herkku -täysrehu
Lammas-Herkku on lampaiden ja karitsoiden täysrehu karkearehun oheen. 

Lampaat saavat rehusta tarvitsemaansa energiaa ja valkuaista. Valkuainen on 

peräisin lämpökäsitellystä rypsirouheesta, jota eläimet pystyvät käyttämään hy-

vin hyväkseen. Rehuun on lisätty tarvittavat kivennäiset, hivenaineet ja vitamiinit. 

Lammas-Herkkuun ei ole lisätty kuparia. Annostus: imettävät uuhet 0,8-1,2 kg, 

siitoskaritsat noin 0,5 kg, lihotuskaritsoille vapaasti, jopa 1- 1,2 kg/pv.

Opti 34 -valkuaistiiviste
Opti 34 tiiviste täydentää omaa viljaa ja erityisesti vähän valkuaista sisältävää 

säilörehua. Siinä on monipuolinen valkuaiskoostumus ja mukavasti energiaa. 

Valkuainen on peräisin lämpökäsitellystä rypsirouheesta, jossa on runsaasti 

ohitusvalkuaista. Tiivisteeseen ei ole lisätty kivennäisiä, joten suosittelemme 

kivennäisruokintaan Lammas-Melliä.

Lammas-Melli -kivennäinen
Lammas-Melli on mureinen yleiskivennäinen niin karitsoille kuin imettäville ja 

kantaville lampaille ympärivuotiseen kivennäisruokintaan. Se maistuu hyvältä, 

koska siinä on mukana melassileikettä ja juurikasmelassia. Kivennäinen voidaan 

sekoittaa viljan sekaan tai antaa sellaisenaan. Lampaiden on helppo syödä 

mureista kivennäistä, joten kivennäistä ei jää ruokintakaukalon pohjalle. Kiven-

näiseen ei ole lisätty kuparia. Annostus: karitsat 15-25 g/pv, tiineet 25-35 g/pv ja 

imettävät 30-50 g/pv. Tuote sopii myös luomutuotantoon.

Lampaat ovat herkkiä kuparil-

le, koska kuparin tarve ja myr-

kyllisyysraja ovat suhteellisen 

lähellä toisiaan. Viljan ja säilö-

rehun kupari tyydyttää pitkälti 

lampaan kuparin tarpeen ja 

siksi teollisiin lammasrehui-

hin ei lisätä kuparia. Kuparia 

sisältäviä nautarehuja ei pidä 

antaa lampaille.

Kupari

Nuolu-Melli Kalsiumista lammas saa kalsiumia, fosforia ja magnesiumia. Sopii luomuun. 

Nuolu-Melli Magnesium sopii varsinkin laitumella oleville lampaille. 

Vita-Melli Se-E on rakeinen, vitamiineja ja seleeniä sisältävä vitamiinitäydennysrehu. Sen 

seleeni on 100 % orgaanista. Vitamiinitäydennystä suositellaan muutostilanteissa esim.

karitsoinnin yhteydessä tai vieroituksen aikana. Sopii luomuun.

Pötsi-Mellin sooda neutralisoi pötsin pH:ta ja elävä hiiva auttaa nostamaan pötsin pH:ta. 

Melli-Ketoosi-pasta on tehokas energiapommi. Se nostaa nopeasti veren sokeripitoisuut-

ta ja kohentaa lampaan ruokahalua karitsoinnin jälkeen.


