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ni tuottaja.ohlopettanut toimintansa "kannatta-

'mattomara". 'SamanaikalsOti-  tiedämme, että ul-
komailla suomenlammas on suosittu rotu ja että 
lampaanliha on niitä harvoja maataloustuotteita, 
joilla ei tUlevaisuudessakaan'ole'menekkivalkeuk-
sia., Nyt .on meillä korkea aika siirtyä puheista 
tekoihin.. Jos Suomessa on tarkoitus pitää lam-
paita, olisi kiireellisesti laadittava yksityle-
kohteinen kokonaisohjelma lammastalouden kehlt 
tämtseksi; 

Tämän lammaspäivän tarkoituksena on kartoittaa  
mahdötlisuutemme. Toivon., ette yhdessä voimme 
ennakkoluulottomasti. keskustella ongelmista ja 
niiden ratkaisuista. 
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Agronomi. Etno•HaUtakangas,.Lampaanjaic!stusyhdistys. 

LAMMASTALOUTEMME. NYKYTILANNE • 

Lammastaloutemme nykytilanne ei lammasmäärän viimeaikaisen 
kehityksen valossa näytä kovin.lohdulliselta. Yleisessä 
tletoisuudessahan on se tosiasia, että lammasmäärämme on 
nyt pienimmillään. Viime vuodon kesäkuun laskennan. mukaan ' 
oli enää runsas III 000 lammasta määrän•oltua vielä esim. 
v. 1960 yli 340.000 kappaletta.. Tuotanto on tietysti myös-
kin pienentynyt: lihaa tuotetaan nyt'n. 1 milj. kiloa, mi-
kä on n. 0,4 % koko ilhantuOtannosfamme (v. 1960:n. 2 %), 
villaa tuotetaan n. 150 000- kikoa eli n..3 % teollisuutem-

me käyttämästä vilkasta (v. - 1960 n. 7 %). .Nahkateollisuu-
temme käyttämistä lammasnahoista n. 5 % saadaan kotimaasta. 
Viime aikoina on villaa ja laMMasnahkoja tuotu vuosittain 
maahamme 75-80 mlij, markan arvosta. Tuontlmäärät ovat 
kohonneen hintatason johdosta pienentyneet. Lampaanlihaa 
ei ole .viime vuosina merkittäviä määriä tuotu. Joltisen-
moisenkin omavarai•suusasteen säilyttämisen kannalta, mut-
ta Myös kansantaloudelliselta ja maatalouspollitiselta 

"kannalta asiaa ajatellen iammasmäärämme vähenemisen pysäyt-
täminen ja suunnanmuutoksen aikaansaaminen olisi välttämä-
töntä. Nykytilanteeseen johtaneita syitä: 

I. Siirtyminen omavaraistaloudesta markkinatalouteen 
2. .LammastaloustuotteldewmarkkInolntlin ei ole kiin-

nitetty tarpeellista huomiota • 
liha ei Iliku'kuluttajan ulöttuville ja kulut-
tajat toisaalta. väsyneet tiedustelemaan 
kuluttajavalistus lampaanithasta vähäistä 
lammasnahkojen keräily hajanaista 
tuotekehittelyä ei ole hoidettu 

LammastalouSssuhteellisen laajaperainen tuotannon:- 
ala 	 .• . 
Tuotannon kannattavoa'ollut heikko. 
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5. Lammastalouden arvostus heikko" 

Lammastalouden.merkitys.on tässä tilanteessa arvioitava uu-
delleen, sillä maassamme on hyvät Mahdollisuudet elinvol-
malSen lammastalouden harjoittamiseen. Sen Volmistuttami-
seen tulisi pyrkiäpitkällä tähtäyksellä, mutta nykytilan-
teessa suunnanmuutoksen aikaansaaminen vaatii nopeita toi-
menpiteitä tuotannon kannattavuuden parantamisesta alkaen. 
Lammastaloutemme volmlstaminen'on perusteltua, koska muun-

muassa: 
tuotteille on kulutustilaa omassa maassamme moninker-

taisesti. 
tuotanto .perustuu kotovaraiseen.ja kotimaiseen reiluun 
helpottaa painetta ylituotantoaloilta 
korvaa toisaalta nykyistä tuontia ja säästää ulko-
maan valuuttaa 
sopii myös osa-alkaviljelljöllie 
ei vaadi suuria investointeja 
lammasaines on hyvä ja edelleen kehittämiskelpoinen 
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Agronomi Ulla Anti te, Maatalouden tutkimuskeskus 

VAIHTOEHTOJA KARITSOIDE.  N RUOKINNASSA 

Karltsanliha.on.nykyisin lammastalouden päätuote, sliTä 
_60-85 % lammastalouden antamasta_tulosta saadaan IlhaSta.. 
Taloudellisen tuloksen kannaltaon ratkaisevaa, miten ho-',  
:iceasti karitsat- kasvavat ja mitä kasvu tulee maksamaan. 

Karitsoiden kasvatuksessa voidaan käyttää kolmea perusmene-
telmää: 

Karitsat emien kanssa 3-4 kuukauden ikäisiksi 
Perinteinen .menetelmä, jolle on ominaista, että uu-
het karitsoivat kerran vuodessa- luonnollisena karit-
sointialkanaan keväällä.- . Pääosa karitsolden kasvus-
ta tuotetaan laitumella. 
Aikainen vieroitus 
Karitsat vieroitetaan 5-7. viikon ikäisinä. Vierot-
tuksen jälkeen ne Voidaan kasvattaa joko nurmirehu-
valtaisella tai väkirehuvaltaisella ruokinnalla 
teuraskypsiksi. Tätä menetelmää. käytettäessä uu-
hien ympärivuotinen karltsointi on mahdollinen. Ka-
ritsointivält voidaan iyhentää'ö kuukauteen, jolloin 
päästään karitsotntitiheyten 3 karitsointia kahdes-
sa vuodessa. 
Keinoruokinta 
Karitsat vieroitetaan emistään 1-2 vuorokauden iki-
sinä. Viiden .--kuuden vilkOn Ikään asti niitä juo-
tetaan maidonkorvikerehufia ja juottokauden jäl-
keen käytetään mäkirehuvaltaista ruokintaa. Tähän 
menetelmään liittyy aina uuhien ympärivuotinen ka- 
ritsointi. 

• . 	• 
Ensimmäinen menetelmä, jossa karitsat Vieroltataan Verrat-
tain myöhään, on maassamme yleisin. Se on laajeperäistä 
karitsolden. kasvatusta, jossa'työmenekki on pienempi kuin 
muissa MenetelmiSsä. 	. 
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KeinorupkintaMenetelmä edustaa volmaperålstä karitsoldeh 
kasvatusta ja liittyy Pitkälle eri.koistOneeseen. tammaSta-
louteen. : Meillä se tuskin tulee kysymykseen yksinomaisena 
kasvatusmeneteimänä, koska.-karlstSOlden.ruokintakustannUk-
set muodostuvat Illan kOrkeiksi. Suomenlampaalia karit-
soiden kelnoruokintaa joudutaan kuitenkin aina jossakin 
määrin käyttämään, koska uuhet.efvät pysty imettämään kun- 
nolla 	karitsan:vuonuelta 

Aikaiseen vieroltuksåen perustuva karitsoiden kasvatus on . 
edellämainittujen .menetelmien välimuoto. Karitsat saavat 
tarvitsemansa korkealaatuisen Valkuaisen emän-maidosta, jo-
ten juottorehujewtarve jää pieneksi:, MenetelMä.on jousta-
va, sillå.vieroltUksen jälkeen ruokinta voidaan järjestää 
tilan olosuhteiden mukaan jokonurmivaitaiseksi tai väki-.  
rehuvaltaiseksi. Laidunkaudella karltsoille voidaan.  Vara-
ta parhaat laiduntohkot ja myös loistartuntavaare pienenee, 
koska uuhet eivät pääse saastuttamaan karitsoiden 
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Agronomi Mikko Siitonen, Maatalouskeskusten Liitto 

LAMMASTALOUDEN KANNATTAVUUS 

Maatalouden tuotantopollittinen toimikunta esittää mietin-
nössään lammastalouden'tuotantopohjan laajentamista. Tä-
mä olisi tarpeellista erityisesti villan kotimaisuusas-

teen kohottamiseksi ja peltoalan entistä tarkoltuksenmu-
kalsemmaksi hyväksNäytöksi. 

Lammastalouden laajeneminen riippuu markkinoinnin lisäksi 
tuotannon kannattavuudesta. Tähän puolestaan vaikuttavat 
monet seikat. Tärkeitä tekijöitä ovat: 

uuhta kohti tuotettu määrä karitsanlihaa 
villan laatu 
vuoden laatu 
iaidun- ja karkearehukustannus 
karitsan kasvunopeus ja rehunkulutus lisä-
kasvukiloa kohden 
rakennuskustannus 
altauskustannus 

Tuotoista saadaan noin 85 % lihasta, joten sen merkitys on 
ratkaiseva. Villan' osuus on noin 15 %. 

Kustannuseristä röhu on Merkittävin. Se muodostaa noin.3/4 
muuttuvista kUstannuksista. Noin 2/3 kustannuksista,muo-

dostuu karkeårehusta ja laitumesta. -Väkjrehu-, aitaus-, 
astutus-, uudistus- ja korkokustannus vaihtelevat kukin 
5 %:n kahta puolen.. 

Lammastalouden katetuotto muodostuu korkean rehökustannuk-

sen. vuokti negatilViöeksi.. Milsäil tilalla voidaan tuottaa 
halpaa rehua", on tilanne.toinen. Pienissä katralssa kate- 
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• 
tuotto näyttää-muuttuvan-positliviseksi, mikäli lannolte—
tulta luonnontaltumeita. saadaan. noin. ItYlaidunrehusta. 

Yksityistaloudeillsessa mielessä lamMastalous'voinee 
pailla muiden tuotantoMuotojen kanssa, jos 

- tilalla on sopivat rakennukset 
aitaustarve vähäinen 
halpaa rehua . . 
nurmivIljely lähes, ainoa vaihtoehto 
erikolttuttu viijanviljelyyn 
vähän työvoimaa. 

Edellytyksenä ön myös se, että eläinalnes on riittävän hy-

vää ja että sen ominaisuudet käytetään hyväksi. Lisäksi 
markkinoinnin tulee olla kunnossa. 
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Prof. Kalle Maijala, Helsingin Yliopisto 

JALOSTUKSELLISIA NÄKÖKOHTIA 

Lammas kuuluu kotieläimittämme monipuolisimplin,sillä siitä 
saadaan Mm. lihaa, villaa, turkiksia, nahkaa, maitoa, suo- 
lla, lanoliinia ja lääkkeitä, ja sitä pidetään myös hyvänä 
maisemanhoitajana . Suurin merkitys sen tuotteista on ny-

kyisin Uhalla, jonka tuotannon tehokkuus riippuu lähinnä 
vuosittain saatavien karitsoiden luvusta ja näiden kasvu-
nopeudesta. Se,että karitsaluvun nouseminen yhdestä kol-
meen lisää tuotannon tehokkuutta lähes kaksinkertaiseksi, 
on lisännyt erityisesti sikiävyyden merkitystä. 

Suomenlammas on luonnostaan maailman sikiävimpiä rotuja, 
minkä vuoksi sitä on viimeisten 15 vuoden aikana alettu ko-
keilla muodossa tai toisessa yli 30 maassa. Oman lammasta-
loutemme kehittämistä ajatellen tuntuu siten luonnotlisel-

ta, että tuotannon on rakennuttava pääasiassa suomenlampaan 
varaan. Rodun valinta on siltä osin selvä. Kysymys on 
vain siitä, missä määrin sen lisäksi tarvitaan teuraskarit-
soiden isinä muita rotuja›  jotka edustavat parempaa kasvu- ' 
nopeutta ja lihakkuutta, sekä siitä, millä tavalla omaa 
iammasrotuamme olisi edelleen kehitettävä. Vieraiden ro-
tujen tarvetta !siksi on joskus pidetty jopa välttämättö-
mänä, mutta jos otetaan huomioon suomanlampaan kasvunopeu-
den j1 ilhakkuuden suuri vaihtelu, ei ole syytä Ilman muu-
ta sui;e::1 pois sitä mahdollIsuutta, että siitä sopivilla 
arvostelu- ja valintamenetelmillä löytyy kilpailukykyisiä 
pässejä. Laaja siirtyminen vierasrotulsten pässien käyt-
töön voi helposti merkitä suomenlampaan jalostusaineiston 
illallista supistumista, koska käytännössä on vaikea estää 
risteytyksestä syntyneiden uuhlkaritsolden käyttämistä sil- 
tokseen. Suppea vieraan rodun jalostusaineisto toisaalta 



3/2 

pitää sen laadun muuttumattomana samaan aikaan, kun suomen-
lammasta jatkuvasti kehitetään. Etelä-Savon koeasemalla 
v. 1975 päättyneessä kokeessa eivät kahden valitun suomen-
pässin jälkeläiset jääneet paljoakaan jälkeen taxa,- ja 
suffolk-pässien jäikeläisistä. Kyseiset suomenpässit oli 
valittu verraten suppeasta joukosta. Suuremmasta joukosta 
olisi voitu löytää vielä parempia. 

Onkin ilmeistä, että suomenlampaan jalostuksen tehostami-
seen kannattaa kiinnittää vakavaa huomiota sekä omaa käyt-
töä että ulkomaita varten. Pääpaino on pantava kasvunopeu-
teen ja lihakkuuteen sekä uuhien imetys- ja huolehtimisky-

kyyn. Myös karitsakuolleisuuden vähentäminen sekä uuhien 
Ja karitsoiden terveyden kehittäminen on tärkeätä, joskin 
näihin voidaan vaikuttaa tehokkaammin muilla kuin jalostus-
toimenpiteillä. Monet syyt puhuvat senkin puolesta, että 
kyky ympärivuotiseen tai kahdesti vuodessa tapahtuvaan ka-
ritsointlin olisi saatava yleistymään, jotta lampaan kil-
pailukyky lihantuottajana paranisi. Villasta ja turkiksis-

ta saatu tulo alentaisi lihan tuotantokustannuksia, joten 
on syytä harkita huomion kiinnittämistä myös näihin ominai-
suuksiin, ellei tästä ole suurta haittaa ilhanantiominal-
suuksien kehittämiselle. 

Tärkeimpia ja ejankohtaisimpla jalostuksen tehostamiskeino-
ja ovat nuorten pässien kasvukokeiden eli fenotyyppitestauk-
sen vaklinnuttminen, lampoloissa tapahtuvan tuotannontark-
kallun ja sen tulosten hyväksikgytön kehittäminen ja keino-
siemennyksen järjestäminen. 

Pässlen yhteisten kasvukokeiden merkitys perustuu siihen, 
että eri lampoloiden erilalsat ruokinta-, hoito- ja hygie-
nleolosuhteet suuresti häiritsevät perinnöllisesti parhaic-

den pässien löytämistä. Arvostelu varmistuu huomattavasti, 
Jos pässit saadaan mahdollisimman nuorina yhteisiin olosuh-
teisiin. Samalla niiden arvostelu saadaan monipuolisemmak-
si, niin että voidaan arvostella jopa Ilhakkuuttakin ultra-
äänilaltteen eli tutkan avulla. Mitä useampia hyvän polveu- 
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tumIsen omaavia pässikaritsotta kokeeseen saadaan, sttä 
suurempi mahdollisuus on löytää huippuyksilöltä, joiden 
avulla rodun laatu nopeasti paranisi. Lampaanjalostukses-
sa fenotyypplarvosteluila on erityisen suuri merkitys, 
koska niin monet tärkeät ominaisuudet voidaan mitata urok,-
slItakin. Ulkomaisten tutkimusten mukaan on pässikaritsoi-
don kivestenkin kehitysnopeudella merkitystä niiden uuhtsu-
kulalsten sikiävyyden kannalta. Fenotyypplarvostelu voi 
daan tehdä paljon nuorempana kuin jälkeläisarvostelu, joten 
sukupoivikierto saadaan nopeaksi. Eri tahojen yhteistyönä 
saatiin kesällä 1975 käyntiin suhteellisen laaja fenotyyp-
pitestaus Mikkelissä, jonne silloin knrättlin 130 päss19:; 
Kokeen muuttaminen jokavuottsekst rutiiniksi olisi keskei-
sen tärkeä tehtävä nyt, kun maa- ja metsätalousministeri-. 
östä saatu tutkimusrahoitus päättyy. 

Kasvukokeissa parhaiten menestynetden pässten jälkelätsar.-
vostelu ja tehokas hyväksikäyttö edellyttävät keinosiemen-
nyksen järjestämistä niin, että jälkeläisiä saadaan monil-
le tiloille ja paljon,. Vaikka lampaiden keinoslemennykses-
sä vielä on teknisiä ongelmia, on asialla niin suuri mer-
kitys lampaiden laadun kehittämisen kannalta, että ongel-
mien ratkaisemiseen kannattaa kiinnittää voimia ja varoja. 

Toinen tärkeä edellytys pässien jälkeläisarvostelulle on, . 
että tuotannontarkkeliu tiloilla on.holdettU hyvin ja että 
tulokset saadaan nopeasti ja monipuolisesti käsitellylksi 
tietokoneella. Tulosten ATK-käeittelyjärjestelmä on jo ke-
hitetty, mutta sen sujumisen ja laajuuden kehittämisessä on 
vielä työtä. Tietokonetta tarvitaan yksilöiden ja jäike-.  
läIsryhmien vertallukelOolsuuden. parantamisekel, arvostelun 
monipuolistamiseksi sekä eri Ominaisuuksien oikeaksi pai- 
nottamieeksi. 	r•I'-ikäisten. uuhien eri aikoina ja - eri suu- 
rissa vuonueissa sekä eri lampoloisea syntyneet karitsat 
eivät ole vertailukelpoisia ilman muuta. Karltsolden,-uu 
hien ja jälkeläi:sryhmien vertallukelpoisiks1 tekeminen on 
tärkeätä paitsi.jälkeläisrvosteJua.myöS pässlnemien ja .  

uuhenemien etsinnän kannalta.:Uuhista saaduttledot teke- 
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vät mahdolliseksi-myös hedelmällisyys je'emo,-01mInaisuuk-
Sian stsällyttämisen pässi«. jälkeläiSarvoSteluillin..Tark-. -
kallutletolhin perustuVien,. monipuolisten ValIntaindeksien 
10Skeminen pässeilfe ja uuhille on mahdolliSta*vain tieto-
koneella. • • 

• • 
Rodynjalottuksen ohella Joudutaanlähivuosina Whnittämään 
hudmiota.käyttö—ell teuraskaritsolden tuottamisjärjestel,-
mien kehittämiseen,- Täljöin.ovat vaihtoehtoina Itharotuis-
ten,påssienskäyttö tai kasvukokeissa hyvinmenestYnelden. 
suomenOsslen käyttö.- Kummassakln tapauksessa vol keino-
siemennyksestä•olla paljon apua, vaikka pässiasemien päs- 
s.inhankinta, 	pässten kasvukokaiden pää.- 
töshuutokaupPaan,jolialsitn.ollsi Ilmeisesti päästävä. Nä--. 

.mä huutokaupat saisivat Mielellään muodostila:vuoden.merkkt-: 
taPauksikst-lampaanjalOstuksessa. Nftstä•hyötylsi- rodun. 
huri~tainten.etsintä.ja rodun perInm5111sen tason nosta!--
minen,laajalla rintamalla. 
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LuK B.G.- Holmström, Jalostuspalvelu 

KEINOSIEMENNYSTEKNIIKKA 

Lampaansiemennys 

Jalostuspalvelu on koemielessä harjoittanut lampaansiemen-
nystä kaksi vuotta. Alussa menestys oli vaihteleva. 
VuOnuekoko oli keskitasoa pienempi. Sen jälkeen siemennys-
'tekniikka on muuttunut huomattavasti. . 

Miksi sitten slemennettäislin lampaita? 

HintakysymykSeen ei voi vedota lampeansiemennyksessäi 
koska pässejä on hyvä mahdollisuus saada lainaksi jopa 
ilmaiseksi. 
Jalostuksellisesti lampaansiemennyksellä on suurimmat 
etunsa kuten muidenkin kotieläinten slemennyksellä. 

Hedelmällisyyttä voidaan lisätä, ja keinosiemen-
nyksen avulla hedelmällinen pässi saa suuren mää-
rän jälkeläisiä. 
Lihaominalsuukslin nähden keinosiemennyksellä on 
ehkä vielä suurempi merkitys, koska ne pienellä 
määrällä vierasmaalaisia pässejä voidaan levittää 
laajalle alueelle. 
Pässien jälkeläisarvostelu tulisi paljon laajem-
maksi, varmemmaksi ja yksinkertaisemmaksi keino-
siemennyksen avulla. 
Keinosiemennystä voitaisiin myös pässirenkaan ohel-
la ajatella käytettäväksi seuraavalla tavalla: 
Pässlrenkalla saatujen tietojen perusteella valit-
taisiin parhaat pässit, ja näitten siementå lavi-
tettäislin ympäri Suomea kelnosiemennyksen avulla. 
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Terveyden kannalta pitäisi huomioida seuraavaa: Kel-no--
slemennyspässi on eläiniääkärin valvomatfa-keinola-
mennysasemalla, ja näin ollen on epätodennäköistä,  että.  
sitä kautta leviäisi sairauksia. • Sitä vastoin vol sal-
rauksia levitä erittäin herkästi pässin mukana sifloin.„-
jos sitä siirretään talosta toiseen, huomioonottaen-sen-
seikan, että monet sairaudet leviävät uuhesta uuheen 
juuri pässin välityksellä. 
Taloudellinen näkökohta: Jos ajatellaan koko Suomen 
lammastatoutta olisi parasta käyttää hyväksi' keinosie-
mennyksen avulla sellaisia pässejä, jotka ovat maan par-
haita sikiävyytensä ja Ilhatuotantoominalsuuksien puo-
lesta. 

Lampaiden slemennys on yhtä helppo kuin lehmienkin. Se ta-
pahtuu myöskin pakasteslemenellä. Ainoa huomattava ero on 
se, että käytetään pientä muovispekuiumia. Samalla tavalla 
tehtiin myöskin nautasiemennyksen aikuaikolna. Siemen sijoi-
tetaan samaan paikkaan kuin lehmälläkin eli kohdunkaulan 
loppupäähän. 

Kliman toteaminen on varsin helppoa. Voidaan sanoa, että Si-
ansiemennyksen huono menestys 10 vuotta sitten johtui ehkä 
suurimmaksi osaksi kilman toteamisvalkeuksista. Näitä vai-
keuksia ei ole lampaansiemennyksessä. Jokainen, joka on lam-
paita hoitanut, on nähnyt kiimaisen uuhen.mm. hei/uttavan 
häntäänsä. Tämä on erittäin yksinkertainen tuntomerkki. 

Mitä hintaan tulee, olemme seuranneet sitä periaatetta, että 
karjanomistaja, jolla on samanaikaisesti useita uuhia Ml-
massa, saa huomattavan alennuksen. Vähän suuremmissa katrals-
sa tämä on helppo huomata, kun seuraa uuhia ensimmäisen kil-
man aikana. Tällöin pystyy selvittämään, Mitkä uuhet tule-
vat- olemaan samanaikaisesti klimassa seuraavalla kerralla. 
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Prof. 	Oksanen, Eläinlääketieteelis inen korkeakoulu 

SAIRAUDET JA NIIDEN HOITO 

Lampaan, kuten muidenkin eläinten taudit-voidaan jaottaa 
monella eri perusteella. Taudit voivat olla perinnölli-
sistå tekijöistä johtuvia, puutos- ja aineenvalhduntasal-
reuksia, erilaisten tartuntatekijöiden aiheuttamia (mm. 
bakteeri-ja loissairaudet) sekä ulkoisten tekijöiden, kuten 
loukkaantumisten aiheuttamia. Monasti eri tekijät ja teki-
järyhmät kytkeytyvät niin toisiinsa, että on mahdotonta to-
deta, mikä taudin perimmäinen syy on ollut. 

Tlineellä uuhella ovat tyypillisiä puutos--ja aineenvaih -
duntasairamkslin kuuluvat ketooti ja karitsolmithalvaus,--
jotka 'kovasti muistuttavat vastaavia tiloja lehmäliä 
maantuen kuitenkin tavallisimmin jo ennen.karitsolmista's 
kä esiintyen vakavampina tairauksina.' 

Synnytysvaikeudet eivät ole yleisiä suomeniampaalla„ mutta 
kylläkin joillakin maahan tuotetuilla roduilla, joilla ka-
ritsat ovat suhteettoman suuria. Emättimen eslinluiskah-
dus saattaa myös häiritä synnytystä ja voi johtaa uuhen 
kavaan sairastumiseen. 

Utaretulehdus on varteenotettava, joskus hyvinkin huomatta-
via tappioita aiheuttava tauti, joka monasti päättyy uta-
reiden osittaiseen tai täydelliseen kuonoon ja jopa uuhen-
kin kuolemaan. 

Karitsakuolleisuus on suurimmillaan syntyvien ja vastasyn-
tyneiden karitsoiden keskuudessa. Synnytysvaiheen pitkit-
tyessä kuolee karitsa helposti ja varsinkin suuren vuonueen 
pienimmät ja heikoimmat karitsat, jotka eivät jaksa kunnol-
la imeä, menehtyvät, ,sillä ne ovat erityisen alttiita eri- 
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laisille tartunnoille. 

Pikkukaritsolden ripuWOn yleensä.joko koll- tai clostri,-
diumbakteereiden aiheuttama. . Tauti saattaa johtaa hyvinkin , 
nopeasti, jopa niin, että ripuli-jää:havaitsematta, kuole-
maan. Kolitartunnat muistuttavat kovasti vastaavia sairauk-. 
sla vasikollia je'porsallta, joilia.ne.tunnetaan paremmin. 
Klostridiumtartunnat sensijaan ovat parhaiten tunnettuja ja 
yleisimpiä lampaalia. Erilaisten ruoansulatuskanavan sai- 
rauksien lisäksi alheuttavat nämä usein heavatartuntoja. 
Klostridiumsalrauksiew.kulku on monasti niin nopeaa, että. 
näiden hoito ei anna tuloksia ja siksi. olisikin kiinnitettä-
vä .riittävästi huomiota rokotukslin käyttäen eri bakteeri-
tyyppelhin kohdistuvia rokotteita. 

KeuhkotulehduSten aiheuttajana tunnetaan meilläkin hyvin 
pasteurelloosl.., PaSteUrella-bakteereita edeltävät usein 
clamydi&-nimiset organismit, jotka osaltaan helpottavat pas.-. 
teurellabakteereidentunkeutumista keuhkokudok$11n. Nuorll-
fal.(aritsollia johtaa pasteurelloo$1 helposti pian .päättr:. 
vään- verenmyrkytykseen,.mutta vanhemmilialamPailla ilmene
syntyvä keutkkotulebdus yleisimmin. Jatkuvana ySlq.mlserkg, kUu-- 
meenap.hongenahdistmksena ja slerainvuotona. Hoidossa on 
tärkeätä eristää sairaat lampaat terveistä. Sairaat on hoi- 
dettava rlittävänprtkään riittävän tehokkaalla- valmisteel-
144.• Krooniset sairaat On syytä teurastuttaa. Ennalteehkäl-
syssä on joillakin tiloilla turVauduttava rokotuksiin. • . 

LiSterloosi on eräs merkittävimmistä lampaan bakteerisalra~ 
siSta. Se voi aiheuttaa luomista, mutta tavallisiMminte 
meiilä limeneekeakushermosto-oirein. Taudin loppuvaihees-
sa lammas tavalllsest1 makaa jäykkänä pää ja kaula.volmak-
kaasti taakse ojennettuina.. Listerloosia on todettu erito-
ten, jos lampaille ayötetty rehu on ollut laadultaan heik-
koa, varsinkin mullan tahrimaa sällörehua pidetään arvelut-
tavana. Jos tauti & ole kehittynyt tilan pitkälle; voidaan 
lammas yleensä vielä antIbloottlholdolla parantaa. 
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Lihasrappeutuma elt karitsahalvaus On :seleenin Ja/tai 
taMilnin'puutteestajohtuva sairaus, joka voi eslintyä. syn,-

nynnälsanä, Mutta tavallisimmin kuitenkin vasta jonkun v1+,  

kon ikäisissä karitsoissa. Taudin ehkäisemiseksi olisi uu-
hien kuten Myös karitsolden seleenin ja E-Vitamilnintårve 
tyydytsttävä. .Hoito perustuu. myös seleenin ja E*vitamilnin: 

antoon. 

-Villanlähtö vei MYös 011a.joidenkin ravintelden puutteesta. 
, johtuva, eslintyen.sitä.eritoten kovan rasituksen alaisikål 

,joutuvilla uuhilla. Puutatila saattaa johtua-myöt siltä, 
että vaikka ravinteita rehuissa olisikin, niin lammas ei . 
jostain syystä, kuten esimerkiksi inatovitsuksesta johtuen, 
pysty niitä käyttämään :hyväkseen. Puutetilan synty este-
tään huolehtimalla täyspalhoisesta ruokinnastä ja eläin- 

ten terveydestä.. 	. 

Valoherkkyys on tila, jossa tedetaan auringonvsion aiheut-
tavan herkistetyllä iholla huomattavia vaurioita. . Herkle 

tyksen voivat aiheuttaa jotkut lääkealneet, mutta yleisim-
min Se johtuu joidenkin ristikukkaisten kasvien, kuten re- 
hukoalin, rypsIn'tal rapsin ruokinnasta. . Taudin ilmaannUt-.. 
tuo on sairaat lampaat otettava suojaan auringonvaJoIta,se-
kä hoidettava lähinnä erilaisilla kortisonijohdannaisIlla. . 
Terveiden lampaiden ruokinnassa on mainittujen rehujen:, 
osuutta syytä vähentää. , 

:Villanlähtö voi joiltua myös-ulkoloisten kutittavåsta vaiku-
tuksesta, jolloin lampaat hankaavat villaansa Pois. Olko-
loisten.häätöön voidaan käyttää hyönteismyrkkyjä,joiden 
vaikutus on parhain kerityiflä 

Sisälotsten merkitys. lampaiden. terveydelle on varmaan kat,' 

kilta lampaiden kanssa työskenneille aivan.ilmelnen.' Pa- 
rasiltit vaivaavat eniten nuoria, laidunnettavia - karitsol... 

ta. kokkilditartunnan voi karitsa kuitenkin saada jo 'tem-

'polassakin, varsinkin jos siellä on käytetty niukasti.kul,-
VikMflts. Tavallisimmin kokkIdlooslivalvaa sittenkin ial-
dunnettavia karitsoita ja pahin on vaara n. 10 päivää tai- 
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tumelia laskun jälkeen.,  'Tauti ilmenee voimakkaana rtputi, 
na,_joka saattaa olia .varlstä'. Höldossa'käytetään tavai 

sullavalmistetta. 

. Erilaiset pyörömadot:rupeavat -vaivaamaan katrastalaidum-
kauden päästyä läyteen•vauhtlinsa. Usein tauti jää miltei 
huomaamatta,,ripull saattaa, olla melko lievää, kuitenkin 
karitsat kärsivät, niiden paino ei juuri nouse, ne laihtu—
Vat,ja taudin pahetessa näille kehittyy•voimakes. rtpull, jo-
ka joskus saattaa-  hyvinkin nopeasti päättyä kuolemaan. 

.POrömatojen ohella volvat.ripulla alheuttaalleisi- eli-  la- -
pamadot, joiden jaokkeltanähdään usein kesällä karltsolden 
ulostelssa pieninä, Valkoisina, Iltkkuvi-na nauhoina. 

Paraslittitauteja Vastustettaessa on eritylsest kiinnitettä-
vä huomiäta.laidunhygleniaan ja -kiertoon Lampaita ei sai-
si keVäällä päästä . 1ohkolle, jota edellisenä syyskesänä käy 
tettlin lammaslaitumena. Kussakin iohkossa saisivat - lampaat 
olla noin 10 päivää palatakseen tähän aikaisintaan .kuukau-
den kuluttua. 

Matoiääkkeiden antoa varten voidaan esittää' seuraava ohje-. 
nuora, josta kuttenkin monasti tarpeen vaatiessa owsyyta - 
poiketa: 

Uuhet lääkitään; kun kaikki ovat karitsolneet, 
- Karitsat Saavat lääkityksen oltuaan- n. 4 viikkoa 

Eloonjätettävät karitsat ~itään sltäruokinta 
kauden:alkupuolella. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että järkevältä jalostukselia, 
hyvällä ruokinnalla ja hoidolla luomalla lampaefle- vilhtyi- 

- sä ellnyMpäristö Sekä suuntaaMalla vastustustöimet tärkelm-
pien. tartuntatekijölden ja loisten aiheuttamia tauteja vas-
taan luodaan aohja•terveelte 1ammastaloudelle, joka kestää 
kövatkIn iskut. 
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Hankintatoimenjohtaja..Uhahl Vedenkannas, Linakunta 

KOTIMAISTA LAMPAANL IHAN TUOTANTOA TARVITAAN 

Syry lampalden. lukumääräft jyrkkään Vöhenemiseen  

Kolmenkymmenen vuoden aikana on .maamme lampaiden lukumäärä 
vähentynyt miljoonasta 110.000 kappaleeseen. Lopullinens 
siirtyminen luontaistaloudesta markkinatalouteen, maata-
loustuotannon nopea erikoistuminen ja lammastalouden 'heik-
ko kannattavuus maatalouden muihin tuotannonhaaroihin ver-
rattuna ovat.p4aslaiilset syyt edellä mainittuun kehityk-
seen. 

Lampaanilhan ja muun lihan hintasuhde  

Uusi lampaanlihan tavoitehinta 14,04 mk/kg parantaa enti-
seen tavoltehintaan verrattunaffielkolsestl lammastalouden 
kånnattavaisuutta. -Tästä eteenpäin on lampaaniihan tuöt-
tajahinnan korotuksissa otettava harkittavaksi tuotanto-
palkkion käyttöönotto, sillä lampaallhan ja muun lihan Vä-
listä kuiuttajahintaeroa ei voida paljonkaan kasvattaa ny-
kyisestään ilman että se vaikuttaisi kysyntään. Tästä on 
tuoreena esimerkkinä poronfihan jyrkkä hinnannousu, mistä 
on ollut seurauksena selvä poronlihan kysynnän väheneminen. 
- Pohjois-Suomessa maksettava iampaanlihan tuotantoavustua 
on kääntänyt Lapin ja Oulun läänien lampaiden lukumäärän 
hienoiseen nousuun, kun muualla maassa kehitys on ollut 
päinvastainen.* Tietenkin mainittujen lääniön maataloustuos-
tannon valinnanmahdollisuuksien. vähäisyys on omalta osal-
taan ohjannut kehitystä. 
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SUOrnataiSet eivät ote.,töttanae .5011å$n-. 

pakastettua 1 Ihaa... 

Kotimaista lampaanlihaa e; Voida ainakaan kokonaan korvata 
fuontillhalia, sillä suomalaiset eivät ole tottuneet syö- 
mään pakastettua..lihaa. .Tuore lampaanilha el.säl.ly  myynti-
kelpoisena .pitkiä kuljetusnatkoja,,j0ten lampaanilha joudu-
taan tuomaan pakastettUna:' 

. LampaanUlha on.moniensuomalaisten mielestä suurta herkkua 
je sillä olisi vieläkip -eneMmän ystäviä, jostuoretta lam-
paanlihaa olisi yinpäri vuoden saatavana. 

Lampaanilhan markkinointi. 

• 
Lampaanilhan markkinoinnin pahin epäkohta on aina ollut se, 
että pääosa lampaista lähetetään teurastamolhin syys-loka-
kuussa,'Solloin on kaikkea muutakin lihaa runsaasti saata-
vana. lampaanilhan kysynnän huippu on heinä-elokuussa, Par-
haana kaalialkana. - Viime aikoina on .esitntynytiausunto- - 
ja, joissa on kerrottu, että lampaanlihan väärästä myynti-
ajankohdasta aiheutuneet markkinointiongelmat voidaan rat-
kaista pakastamalla ylimääräinen lampaanilha-. ja myydä liha 
pakastettuna. Mielestäni nämä lausunnot eivät perustu käy-
tännön asiantuntemukseen. Syys-lokakuussa pakastettu lam-
paaniiha ei säily riittävän hyvänä seuraavan vuoden kesä-
heinäkuuhun, jolloin on seuraava kysynnän huippu.. Lisäksi 
pakastamisesta ja edellä Mainitun pituisesta varastoinnista 
tulee lisäkustannuksia noin 2-3 mk/kg ja:pakastetun lihan 
huonosta.kysynnästä johtuen siltä saadaan aiempi hinta kuin 
tuoreeSta lihasta. - LampaanUlhamarkkinoiden kitkaton hoito 
edellyttää tasaista ja kysyntää myötällevää tarjOntaa, mikä 
muussa ilhantuotannossa on jo ajat sitten käytännössä huo-
mioitu. Tiedän, että, lammas on monessa suhteessa oikukas 
eläin, eikä tuotantoa- monien eri syiden takia voida saada 
yhtä tasaiseksi kuin esimerkiksi naudanlihatuotanto on jo 
saatu, mutta asian hyväksi. ei vielä ole tehty kaikkea mah-
dollista. 



6/3 

Viime vuonna oli maassamme tuotetun lihan yhteismäärä' 
260 mlij, kg, mistä • lampaanlitian oSausoli.0,3-$. lam- 
paanl.lhan tuottajat vaalivat pontevasti lihailikkelitä te-
hokasta lampaan{ ihan inarkkinointia, mutta. leuraslampäiden 
myynti on edelleen hyvin hajanaista. -  .Lienee sanomattakin 
selvää, ettei yksikään iihaiiike tee kovin suuria uhrauksia 
lampaanlihan markkinoinnin hyväksi elleivät lammastalouden 
harjoittajat itse ryhdtstäydy teuraskaupassa. Mitä pikem-

.mln tämä tapahtuu, sen nopeammat ovat tulokset. 

Teurastamot ovat tulleet laMmastaloutta vastaan - 

-Monet teurastamät ovat ottaneet käyttöön lampaiden tilitys-
punnituksessa 0,5 kg tarkkuuden,' kun muut teurasruhot pun- 
nitaan 1 kg tarkkuudella, 	vuoden aikana tuli osuus- 
leurastaMoiden lampaanruhojen laaluluok.ittelliun yksi lisä-
luokka', mikä tekee oikeutta nuorWe:teuraslampaille. 

Suomalaisen 1 ampaan teurasomi nalsUudet  
, 	. 

Suomalainen lammastyvppi vastaalcQhtaiaisen hyvin mentä-

ltä käsitystä hyvästä teuraSiampaasta. Englanfilisten.  

linamtesten käsitykset eivät ole samat. Muualla kehitty-
neessä maailmassa on totuttu lihaksikkaampiin, rasvaisem- • 
piiri ja painavampi;ri ruhoihln kuin meillä. Lampaanllhan 
tuotannon 1isäämiSeks1 sekäruhojen paistl ja satUlaosien 
kasvattamiseksi lienee paikallaan,,että.suonälaista lammas-

ta ryhdytään harkiten risteyttämään - parhaiden Ilharotujen 
kanssa unohtamatta suomalaisen lampaan.monia hyviä Omina—
'suuksla. 
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Maanviljelijä Juhani Torkkomäki, Somero 

KÄYTÄNNÖN LAMPAANKASVATTAJAN PUHEENVUORO 

Lammastalouden taantuminen:on Suomessa kiistaton ja usein:-
pien asiaa seuranneiden mielestä harmillinen tosiasia. Ti-
lanteen syntyyn ja keinojen keksimisessä siitä ulospääsyyn 
lienee mielenkiintoista kuulla esimerkki käytännön lammas-
farmlita. 

Olosuhteet lammastalouden alkamishetkellä 1962: 60 ha kuvl-
oiltaan-helkohkoja, yksipuolisen vlijanviljelyn "väsyttä-
miä" peltoja. Lypsykarjaa oli vähennetty vuosittain kar-
janholtajan ja navetan vanhenemisen myötä. Nurmiviljelyä 
piti lisätä, maatalousneuvonnan mukaan maidontuotantoa tu-
lisi vähentää ja erikoistumaan myös keholtettlin. 

Useilla tiloilla ovat olosuhteet tänä päivänä samantapai-
set. Ylituotanto-ongelmat vain ovat nyt ulottuneet pahana 

myös•  viljantuotantoon. 

Miksi tänä päivänä ei synny päätöksiä lammastalouden aloit-
tamisesta, vaan päätöksiä tuotannon lopettamiseksi näkyy 
tehdyn yhä useammin? 

Numerotietoja Seeterin lammastatoudesta v. 1975  

Uuhien tuotantolukuja, ensin yli 2 vuotiaiden puhtaiden suo-
malaisten uuhien tulokset maatiaispässin jälkeen ja toise-
na tulokset suomenlampaaita Texelpässin kanssa: 

Uuhien paino 59 kg karits. 2,7 jäi eloon 2,1 karits. 62 kg. 
66 	2,3 	• 	2,2 	78 kg. 
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Toiminnan kuluja laskettaessa on käytetty seuraavia perus-
teita:  viljan lajitteiujäte 52 mk, heinä 40.-mk, oljet 

15 mk/kg. Työn hintana on 12 mk/h ja osuus yleiskuluista 

24 mk uuhi.. • 

Näillä perusteilla laskettuna oli lammastalouden tappio 
V. 1975 uuhta kohti 127 mk. Koko 70-luvun tilanne on ol-
lut saman tyyllnen ja heikko kannattavuus onkin epäilemät-
tä syynä lammastalouden taantumaan Suomessa. Tämän' johto-
päätöksen teen tietäen, että kuluerät ja ajattelutapa kus-
tannUslaskennasta poikkeavat esimerkkitapauksesta kumpaan- 

kin Suuntaan. 

Jos tavoitteeksi voitaisiin asettaa, edes väittävän yksi-

mielisyyden vallitessa, lammastalouden elvyttäminen Suomes-
sa, niin toimenpiteiden tulisi mielestäni olla: 

tuottajahintaa suhteessa'kustannuksiln on parannet- 

tava 4-5 mk/kg * 
jalostus-, risteytys- ja holtomenetelmäkokeita tu-

lee tehostettuna jatkaa 
'tuotekehittely teollisuusiihan markkinoimiseksi.ja 
'toimet tiskillhan laadun parantamiseksi sekä saata-
vuuden varmistamiseksi on aloitettava mitä kiirelm- 
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