
Lampuri Petra Gummerus ja lammastilan vuosi

Keväisin ja syksyisin keritään ja samalla hoidetaan lampaiden sorkat,
tämä ottaa meillä n 2kk/kerintä. Toki jos käytettäisiin urakoitsijaa
niin homma olisi ohitse parissa päivässä. Olen sitä mieltä kun olen
"toimintakykyinen" ihminen, niin itse tämä homma on tehtävä. Toki
en urakoi kerinnässä, sellainen 10-15 päätä/päivä tulee ajettua. 

Kesäisin lampaat ovat laitumella ja hieman helpottaa arkirutiineita.
Toki isännän harteilla lepää peltotyöt. Eli kylvöt, pellonmuokkaukset
ja heinätyöt. Tänä vuonna tämä tuotti hieman harmaita hiuksia. Osa
kylvöistä oli vielä tekemättä kun heinätyöt pukkas jo päälle ja osa
laitumista oli aitaamista vaille valmiit. No, onneksi tästäkin
selvittiin.

Laidunkausi kesti tänä vuonna kesäkuulta lokakuuhun.
Lisäruokintaa jouduttiin loppukaudesta antamaan laitumille.

Karitsointeja tälle vuodelle suunniteltiin 3 eri erää, keväälle,
juhannuksen tienoille ja viimeisin lokakuun puoliväliin. No, kaikki
ei mene niinkö strömssöössä ja tämä lokakuun porukka ultrattiin ja
31 uudesta todettiin 2 kantavaksi. Ilmeisesti pässillä ollut jokin
tulehdus tai vastaava kuuri ennen astutusta tai kauden alkuvaiheessa.
Tunnetusti suomenlammas on sikiävää sorttia ja suurin osa porukasta
aiemmin tiinehtynut 100%.

No keväällä onkin sitten lähemmäs 100 uuhen synnytykset edessä,
jota suostun murehtimaan sitten.
Uuhen kantoaika on n 5 kk.

Karitsointi aika kestää n6vk. Alkuun mamma ja karitsa pidetään
karitsakarsinassa 3-5vrk jotta ne oppii tuntemaan toisensa,jonka
jälkeen ne päästetään ryhmäkarsinaan muiden mummojen ja karujen
sekaan. Mammat imettävät n 10vk jonka jälkeen ne erotetaan.
Muutaman päivän vieroituksen jälkeen uuhet saavat hyvin vähän
ruokaa (heinää) maidontuotannon lopulliseksi. Samaan syssyyn
erotellaan uuhi- ja pässikaritsat toisistaan. SL on hyvin varhain
sukukypsä.

Keväällä ennen laidunkauden aloittamista otetaan kakkanäytteet,
mahdollisten matojen takia. 
Karitsat pyritään laittamaan aina puhtaalle laitumelle ts. Laidunta ei
ole käytetty laitumella aiemmin (vuosi tai useampi väliä). Mammat
voivat mennä samalla laitumella useamman vuoden peräkkäin.

Kuva 1: n. 70 lampaan 
kökkövillat

Kuva 2: syksyn kerinnät 
läjässä

Kuva 3: aina sattuu ja 
tapahtuu kerinnässä



Nyt kun ollaan siirrytty horrostilaan, perusasiat hyvinkin helppoja.
Katsotaan että ruokaa ja vettä riittävästi. Pakkanen tuo omat juttunsa
kylmäpihatossa juomaveden suhteen ja lämpimässä taas että
vesiputket eivät jäädy. 

Toki kun pääluku on tällä hetkellä yli 400 niin aina sattuu ja tapahtuu
ja kaikki niistä ei aina niin hehkeitä ole. Väliin joutuu niitä huonoja
uutisia ottamaan vastaan. Mutta sitähän tämä elämä on ja varsinkin
kun on eläimistä kyse...

Pääsääntöisesti tässä työssä on enemmän niitä plussia kuin
miinuksia.

Karitsointi aikaan on kaikkein rankempaa. Suurimmaksi osaksi
kaikki sujuu omalla painollaan vaan aina porukkaan sattuu myös
niitä vaikeitakin tapauksia. 

Vaikeimpia tapauksia on olleet ne kun joudut kyynärpäitä myöten
kaivelemaan karitsan/karitsat emän kohdusta. Sormenpäät silmänä
joudut tunnustelemaan miten päin siellä ollaan ja näppivoimilla
joudut kaivamaan karitsan ulos. 
Parhaimmillaan pääsee kuivat vaatteet vaihtamaan useamman kerran
päivässä. 

Tilan päivittäisissä töissähän käytetään julmasti hyväksi eläimiä:
kaksi kissaa toimii rotan pyytäjinä ja koirat ovat itse asiassa erittäin
tärkeitä työkavereita. Ilman koiria ei päivittäisistä työrutiineista tulisi
mitään. 

 Kuva 4: villit ja camelbuutsit 
omaavat kesän karitsat

Kuva 6: tilan koirat töissä (niiden intohimo) Nelli ja 
Nappis

Kuva 5: kun lampaalla ja 
kerintäkoneella 
erimielisyyksiä 



Kuva 7: puutarhuri

Kuva 8: tilan tuotetta Juttaa

Kuva 9: mannekiini paimennuspäivillä 

Kuva 10: varaäiti edesmennyt Tyyne ja Elmore


