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LaTu hanke 
Ruokinta 
koulutuspäivä
13.11.2019

Milla Alanco-Ollqvist

Erityisasiantuntija lammas ja vuohi

ProAgria Etelä-Pohjamaa 

• Pitkä talviruokintakausi

• Kylmyys 

• Monikko karitsueet

• Peltomäärä pieni 

• Lyhyt kasvukausi -Sääolojen vaihtelu kesällä

• Koneyhteistyön vaikeus

• Laidunalueet kaukana ja pieniä

• Teurasruuhkat

? LÖYTYYKÖ RATKAISUT?

Ruokinnan haasteet Suomessa
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Onnistuneen ruokinnan avaimet

• Eläimet voivat hyvin; tuotosvaiheen 
mukaiset tarpeet täyttävä ruokinta? 
Tiedätkö rehujen sisällön?

• Lampaan ruuansulatuksen ja 
käyttäytymisen tunteminen.

• Tavoitteiden asettaminen ja mittarit. 
Onko niitä?

• Kustannustehokkuus?

• Ihmiset voivat hyvin: Onko 
ruokintatyön kuormittavuus 
huomioitu?

tuotos-talous-terveys

Rehut ja ravintoaineet lampaan ruokinnassa

• Vesi

• Korsirehut

• Väkirehut

–energiarehut

–Valkuaisrehut

• Kivennäiset

• Hivenaineet

• Vitamiinit

3

4



14.11.2019

3

Vesi 

• Veden saanti on todella tärkeää

• Veden puutos vaikuttaa suoraan 
maitotuotokseen ja kasvuun

• Veden tarve vaihtelee sään, tuotoksen ja 
rehukuiva-aineen mukaan 2-10 litraan 
päivässä. Imettävä uuhi jopa 14 litraa.

• Varmista veden puhtaus ja sulana pysyminen!

REHUT JA RAVINTOAINEET

Korsirehuja ovat 

• säilörehu, kuivaheinä, laidun tai 
niitetty ruoho, kokoviljasäilörehu 

• hyvälaatuiset oljet lisänä

Lammas on märehtijä, pötsin 
toiminta vaatii riittävästi 
korsirehuja! 

Kuiva säilörehu (30-40%) 
vähentää kuivituksen tarvetta ja 
ei jäädy niin kuin märkä.
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Säilörehu tavoitearvot

D- arvo tavoite
Imettävät uuhet (ja tiineyden lopulla) 660-700
joutilaat uuhet alle 600
kasvavat karitsat 660-720

Raakavalkuainen % kuiva-aineessa
kasvatettavat karitsat 13-15 % 
joutilaat 10-12%
imettävät uuhet 13-17% 

MA1

Säilörehun säilönnällinen laatu

• Lähde: Lampaiden ja vuohien luonnonmukaisen tuotannon hyvät toimintatavat
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MA1 Imettäville ja kasvaville karitsoille annetaan, joka tapauksessa viljaa ja lisävalkuaista, mutta kun olisi 

hyvälaatuista säilörehua viljaa ja valkuaisrehua menisi vähemmän.

Ruokinnan onnistumisen, taloudellisuuden ja rehujen riittävyyden varmistamiseksi on tarpeen tehdä 

ruokintasuunnitelma, joka perustuu karkearehuista tehtyyn analyysiin. Näin varmistetaan kunkin 

tuotosvaiheen mukainen riittävä energian ja valkuaisen saanti, eläinten kunnon ylläpysyminen ja 

kasvavien eläinten hyvä kasvu.
Milla Alanco-Ollqvist; 12.11.2019
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Laidun 

• laidunruoho on parasta rehua 
lampaalle

• tuotosvaiheen ja kunnon 
mukaan valitaan sopiva laidun

• joutilaat pärjäävät heikommalle 
(luonnon) laitumella, mutta 
tiineille tarvitaan parempi

• Laidunalantarve 8-10 uuhta 
karitsoineen hehtaarille tai 20 
karitsaa

Yksivuotiset kasvit

Lampaiden ja vuohien rehuntuotannossa voidaan hyödyntää 
monivuotisten nurmien

lisäksi myös yksi-vuotisia kasvustoja ja kokoviljasäilörehua. 
Yksivuotisten kasvustojen

sulavan raakavalkuaisen pitoisuus on välillä 16–24 %, riippuen 
kasvilajikkeista. Yksivuotistenkasvustojen korjuussa on kiinnitettävä 
erityisesti huomiota korjuutekniikkaa, sillä tiheän aluskasvuston 
puuttuminen lisää riskiä mullan joutumisesta rehuun.

Monipuoliset siemenseokset nurmen perustamisessa soveltuvat hyvin 
lampaiden ja

vuohien ruokintaan. Karkearehujen korjuuaikaan on myös hyvä 
kiinnittää huomiota.

Nuorena, lehtevästä kasvustosta tehty karkearehu on maittavaa, hyvin 
sulavaa ja sisältää

parhaat rehuarvot. Säilörehun tavoiteltavat D-arvot lampailla ja vuohilla 
on välillä

600–720, riippuen tuotosvaiheesta. Karkearehu, joka sisältää paljon 
kortta, aiheuttaa

hävikkiä, eikä täytä lampaiden ja kuttujen ravinnontarpeita. Kuiva-aine 
tavoitteena voidaan

pitää 35–40 %.
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Kotoiset viljat:
• Kaura: sopii hyvin lampaille suositus 40-100% 

• Ohra : sopii hyvin lampaille, teuraskaritsoilla saattaa 
esiintyä enemmän rasvoittumista korkeammasta 
kuiva-aineen syönnistä ja pötsin propionihappo
muodostuksesta riippuen. Suositus 50-70% 

• Vehnä: on maittavaa, suuret annokset voivat 
aiheuttaa ruuansulatushäiriöitä suositus 20-50%

• Ruis: ei ole maittavaa max 20%

Vilja voidaan syöttää kokonaisina jyvinä. Litistäminen 
parantaa hieman rehuhyötysyhdetta.

Valkuaisrehut ja muut

• Kasvavalle karitsalle valkuaisen l. proteiinin saanti 
varmistaa hyvän kasvun ja imettävälle tehostaa 
maitotuotosta (30-150g/pvä).  Tuoteselosteessa 
OIV ja RV ilmoittaa valkuaispitoisuuden

• Herne 
• Härkäpapu
• Rypsirouhe 
• Teollisesti valmistetut  täydennysrehut

–Täysrehu
–Puolitiiviste 
–Tiiviste 
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Muut rehuvalmisteet

• Energia rehuna  melassileike lisää maittavuutta, sisältää sokeria-
energiaa ja kuituja 50-100g/pvä

• Teollisuuden sivutuotteita voidaan myös käyttää esim. peruna, 
kaali yms. 1-2 kg/pvä

• kivennäiset: kasvavat karitsat tarvitsevat erityisesti kalsiumia jota 
saa kalsiumkivennäisestä ja ruokintakalkista 

• Hivenaineet- joista seleenistä on usein puutetta
• Vitamiinit – kevät talvella
• suola

Vitamiinit:

• A- puutos hämäräsokeutta, virtsakiviä, 
ruokahaluttomuus, kiillotonvilla, limakalvot, jälkeisten 
jääminen

• B- energia ja valkuaisaineenvaihdunta, kouristuksia, 
ihotulehduksia, anemiaa, stressi lisää tarvetta 

• C- ei yleensä puutoksia, muodostuu elimistössä

• D- luusto, hedelmällisyys, kivennäisten imeytyminen, 
nivelten turpoamista

• E- vaikuttaa mm kalkin ja seleenin imeytymiseen, 
lihasrappeuma, kasvu ja sydänvauriot sekä 
kiimahäiriöt 
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Rehuarvoja

Karitsoiden rehut 
ja rehuarvot

Kg ka 
/kg

MJ/kg ka
OIV g /kg 

ka
PVT g /kg 

ka
RV g/kg ka Ca g /kg ka P g /kg ka  €/kg

Heinä/kuiva slr 0,46 10,30 83,0 -3 121 2,5 1,8 0,05

Slr 1 analyysi 0,60 10,30 76 -19 95 4 2,9 0,05

Laidun, alkukesä 0,19 11,58 96 34 200 5 4 0,03

Laidun, k ja l.kesä, 100kgN0,19 11,23 93 20 180 5 3,1 0,03

Kaura >58 kg/hl 0,86 12,52 95,0 -21 134 0,8 3,5 0,18

Ohra >68 kg/hl 0,86 13,57 106,0 -48 126 0,6 3,5 0,21

Teho-lammas Omega 0,89 11,82 118,00 57,00 20,2 7,9 0,28

Teho-lammastiiviste30 0,89 12,29 155,0 148 340 17,9 9,0 0,38
Luomu lammas-tähti 0,88 12,70 107 33 230 15 6 0,40

LammasÄssä 0,95 204,2 56,8 0,45
kinnunen lammas 0,96 5,20 53 21 18 66,0 45 0,49

Ruokintakalkki 0,99 0,00 0,0 0 0 380 0 0,17

Ruokintastrategian valinta
Valintaan vaikuttavia tekijöitä:

Tavoitteet ja tuotannon aikataulutus- rotu

Sitoumukset – luomu ja ehk

Käytössä olevat tilat / rakennukset

Työvoima

Kustannukset

Omat valinnat ja tuotannolliset tavoitteet 

MINIMI- OPTIMI-MAKSIMI
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Tilan vuosikierto ja ”lampaan vuosi”

• Minkälainen vuosikierto 
sopii minun tilalleni?

• Asiakkaan tarpeet: Milloin 
asiakas ostaa ja maksaa 
hyvän hinnan?

• Montako eläintä 
ryhmässä?

• Paljonko rehua tarvitaan?
• Minkä laatuista rehua?
• Laidunkauden 

hyödyntäminen? Peltojen 
sijainti?

Ruokintaan käytetty aika 
lammastilalla

• Lammastilatutkimus 2002

uuhimäärä 

kpl

30-49 50-99 yli 100

talvi h/pvä 2,81 3,15 4,28

karitsointi 

h/pvä

5,57 6,50 7,97

kesä h/pvä 2,04 2,14 3,50

17
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Kuluerät eläintilalla?

Rehut

Työ

”Karja on pellon asiakas”

- Mitä se haluaa?

- Tilauksessa huomioitava erilaiset eläinryhmät

- RIITTÄVÄSTI (määrä)

- TARPEITA VASTAAVASTI (laatu)

Ruokinta ilman suunnitelmaa on kuin suunnistus 
ilman kompassia!
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Esimerkkejä karitsan kasvatuksen rehukustannuksista (tarvenormit huomioitu LamRu)

kasvatus vieroituksen jälkeen 22kg-47kg

rehut ja kasvutavoite

päiväkasvu 

tavoite

kasvatusaika pv 

vieroituksen 

jälkeen

rehuyksikköä 

yhteensä

euroa 

yhteensä

sisällä slr ja väkirehut 250 100 145 26-32

sisällä slr ja väkirehut 300 83 130 24-28

sisällä slr ja väkirehut 350 70 122 22-27

pelkkä laidunruoho 250 100 116 21

pelkkä laidunruoho 300 83 108 19

laidun+ väkirehulisä laitumelle 

loppukesästä 350 70 103 19

Laskelmassa käytetyt rehuhinnat euroa/kg: säilörehu ka 30% 0,05-0,7e/kg, rypsirouhe 0,25e/kg, kaura0,18e/kg  
puolitiiviste 0,38e/kg, kivennäinen 0,40e/kg, ruokintakalkki 0,16e/kg, laidunruoho 0,03e/kg.
Sisäruokinnan kustannukset vaihtelevat suuresti peruskuluja ovat korjuukustannukset ja rehuhävikki.  Paalien 
hinnoissa on erittäinsuurta vaihtelua 25-50 euroa. 
Taulukossa on huomioitu vain rehujen kulutus vieroituksen jälkeen. Sisäruokintakuluihin kuuluvat myös 
rehunjakotyö ja koneet sekä tilantarpeeseen liittyvät rakennuskulut. 
Laiduntamisella voidaan säästää jonkin verran rehukustannuksissa edellyttäen että laidunruohon hinta on noin 
40-50% säilörehun kustannuksista.
Laiduntamisen kustannuksiiin tulee lisätä mahdolliset aitaus ja kuljetuskustannukset.
Kasvatusajan pidentyessä rehukustannukset yleensä nousevat, koska eläimen perusylläpitoon tarvitaan 
energiaa. 
Rehuhintojen ja rehujen laadun vaihtelun vuoksi  on syytä tehdä tilakohtaisia laskelmia.

Lammas ja vuohilehti 2018

Alkukasvatuksen kustannukset?

Onko rehukustannukset tiedossa?

Alkukasvatus 

rehut 60 pvää
kg eur/kg yht

karitsarehu 7 0,4 2,8
kaura 8 0,12 0,96
kiv 1 0,47 0,47
esikuiv slr 5 0,06 0,3

4,53
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Valintojen äärellä?
• Luomuviljely

• Tavanomainen viljely

• Tuotostavoitteet

• Rehukustannukset-
käytettävät rehut

• Pelto laidun 

• Luonnonlaidun

• Jaloittelutarha

• Sisäkasvatus

• Ruokintakoneet ja niiden 
kustannus

• Työmenetelmät

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Vaihtoehtoja 
ruokintajärjestelmiin

Kooste 2019 

Milla Alanco-Ollqvist ProAgria Etelä-Pohjanmaa
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Lampolan toimivuuteen voi vaikuttaa 

usealla eri tavalla

• Rakennusinvestointi ja rakennusratkaisut

• Työtekniikat –päivittäisissä ja kausittaisissa töissä

• Kalusteet

Päivittäiset ja kausittaiset työt 

• Karkearehunjako
• Vesihuolto
• Kuivitus
• Väkirehunjako

• Karitsointi
• Eläinten ryhmittely ja siirto
• Punnitukset
• Lannanpoisto
• Kerintä, sorkkahoito ym. toimenpiteet
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• kun eläinmäärä nousee (50)-100 uuhesta 
ylöspäin on syytä miettiä kuinka voisi käsityötä 
vähentää

• ruokintaan käytettävä aika vaikuttaa 
kustannuksiin ja työtekijöiden jaksamiseen

• hyvin suunniteltu ruokintajärjestelmä 
edesauttaa myös eläinten hyvinvointia

• 37% lammastiloista kokee, että laajentumisen 
ongelmana on työmäärän kasvu 
(Lammastilatutkimus 2002 )

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Ruokintajärjestelmät
• järjestelmän kustannukset tulisi suhteuttaa eläinmäärään

• Yksi ruokinnan taloudellisuuteen vaikuttava tekijä on työmäärä. Tähän 
vaikuttaa muun muassa ruokinnan toiminnallisuus. Aperuokinta on yksi 
vaihtoehto, jolla voisi mahdollisesti selkeyttää ruokintajärjestelmää.

• Työmäärän väheneminen suhteessa hankintakustannuksiin tulee selvittää 
tilakohtaisesti. 

• Ruokintaa helpottavia välineitä on useita. 

– Paalisilppuri ja apevaunu vaativat 3 metrin leveyden, mikäli niillä ajetaan 
ruokintapöydällä. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan ruokintaan käytetty 
aika tiloilla vaihtelee suuresti.  Ajansäästöä apevaunulla ei tule 
merkittävästi verrattuna muihin ruokintajärjestelmiin. 

– Logistiikka on ajankäytön hallinnassa tärkeää. Oleelliset kysymykset 
ovat, onko rehut tuotu tilakeskukseen? Missä lastaus tapahtuu? Tuleeko 
ajelua edestakaisin säilörehupaalien perässä?  

– Johtopäätöksenä tutkimuksessa oli, että apevaunun käytöllä ei 
ajansäästöä tule, jos uuhia on alle 300.
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• Katraan koko- työmäärä

• Korren pituus optimaalinen; 
Silputtu rehu vähentää 
hävikkiä/lisää syöntiä

• Pötsin ph tasaisempi 

• Työmäärä vähenee/kevenee

• Edulliset rehukomponentit (jos 
saatavilla) 

• Isot kaukalot mahdollistaa 
usean rehuannoksen jaon 
kerralla

• Vaatii tilaa ruokintakäytävä 
tai visiiri rakennuksen 
ulkopuolella

• Isoon vaunuun useita 
paaleja kerralla

• Rehuvarastoja lisää

• Koneet käyntiin myös 
pakkasella

• Laitekustannukset 

Vertailua ape – erillisruokinta

Oleellista väkirehuruokinnan tarve ja kuinka työläänä kokee sen. 
Vaihtoehtoina tässä traktori ja apevaunu tai kiinteäsekoitin jonka 
jatkona hihna/matto ja jakovaunu tai kelkka. 

• Eläinten ryhmittely/karsinajako 
helpompaa

• Edullisia latteita saatavilla

• Monenlaiset rakennukset käy

• Enemmän käsityötä

Paalisilppuri

-Sama kone käy kuivitukseen

-pölyä (kehkotulehdusriski, jos 
lampaat alla kun puhaltaa)

- Puhallus mahdollista kauas 10 m

- Kapeampi työleveys, riippuen 
traktorista

- Voi jakaa korkeammalle

- Combi mallissa myös 
väkirehusäiliö

Paalihäkit

• Edullinen

• Rehuhävikki suuri (20%?)

• Vähentää kuivitus tarvetta 
(olki)

• Vaatii tietyn ryhmäkoon 
(28)

• Harvempi jako (työajan 
säästö)

• Lampaat menen häkkiin 
sisälle (karitsat sotkee 
rehua)

• Rehun kuumeneminen

Muita vaihtoehtoja
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Rehunjakovaunu (esim varmo)

• Leikkaa rehun lyhyemmäksi

• Ei vaadi traktoria eteen

• Edullinen (käytettyjä löytyy)

• Kapeampi työleveys

• Voi ajaa vain tasaisella

• 1 paali kerralla

• Vain yhdessä rakennuksessa 
(siirtely vaikeaa)

Pienkuormain ja kauha, 
pihdit tai rehukauha

• Koko paali ei mahdu 
kerralla kauhaan

• Pääsee ajamaan ylös 
ramppia ja ulkona

• Kapea työleveys

• Kohtuullinen hinta

• Voin käyttää myös lannan 
tyhjennykseen

Paalin purkaja ”rullman”

Laitteiden vertailua

Ruokintatyötä helpottavia laitteita

• paalihäkit
• ruokinta kiskot
• pienkuormaaja
• rehunjakovaunu 
• paalisilppuri
• putkiruokkija
• ruokintamatto
• seosrehu l. 
aperuokinta
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Ruokintakaavio /ape

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

APE ruokinnan edut
• Käytetyn vaunun voi saada 10 000 eurolla (12m2), uusi vaunu 

maksaa noin 40 000 euroa. Käytetyn traktorin hinta on noin 10 000 
euroa. Sekoitettavan rehumäärän tulee olla iso tai 
rehukomponenttien edullisia, kuten rankki tai muut teollisuuden 
sivutuotteet. 

• Hyvä, lampaan suun levyiseksi silputtu seos lisää syöntiä, jolloin 
laimeampikin seos riittää. Appeen kuiva-ainepitoisuuden tulee olla 
35%, ettei väkirehu lajitu vaunun pohjalle. On muistettava, ettei 
sekoitus paranna huonoa rehua, vaan huonolaatuinen säilörehu 

pilaa koko seoksen.

Appeen ”sudenkuopat”:

• Logistiikka ei toimi.

• Ei käytetä halvempia rehukomponentteja.

• Eläimet eri tuotosvaiheissa – yksi seos ei käy 

kaikille. Esimerkiksi tehdään 1. seos ilman 

väkirehuja.  Jaon jälkeen tehdään 2. seos toiselle 

ryhmälle, johon lisätään väkirehuja.

• Oikeanlainen vaunu – pystyruuvi, vaakaruuvi tai 

sekoittava vaunu, valitaan säilörehun tekotavan 

mukaan.
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

• (Laatikko 2.) Miten saadaan karitsat karitsan kasvamaan 400-
600g/pvä?

• 1) Eläinaines (mahdollinen kasvupotentiaali) mm. rotuvalinnat

• 2) Olosuhteet

• 3) Lampuri – suunnittelu ja seuranta huipputärkeää! punnitus 
kerran viikossa

• 4) Nopeakasvuiset lähdettävä teuraaksi oikealla viikolla 
(rasvoittuminen ja yli paino uhkaa)

• Ruotsalaisten laskelmien mukaan karitsan rehuannoksen 
valkuaistarve laskee vähitellen 20:stä 12 prosenttiin karitsan 
vanhetessa. Pieni karitsa tarvitsee paljon valkuaista energiaan 
nähden. Energiantarve-suositus (MJ) 400 gr päiväkasvulla 20 
kiloisella karitsalla ylläpitoon 4,6MJ+ kasvuun 15,6 MJ päivässä 
ja 45 kiloisella ylläpitoon 8,4MJ+ kasvuun 21,6 MJ päivässä.

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

b) koneita -perustietoa/huomioita systeemistä

TIETOA tarvittava leveys hintaluokka (uusi)

• Apevaunu 3,5-4 m 25 000-40 000e 
traktori eteen

• Paalisilppuri 3,5 m 20 000e
traktori eteen

• Rehunjakovaunu  2,5 m 15 000-20 000e 
päältä ajettava

• Pienkuormain 1,5 m 20 000-50 000e  
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
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Ruokinta ryhmät?

• Lampaiden ruokinta tehdään tuotosvaiheen 
mukaisesti 

• Isolla tilalla jaksotetaan karitsointeja 
useampaan karitsointiryhmään, joten on yhtä 
aikaa useita erilaisia ruokintavaiheita

• säilörehu: joutilaat tuotosuuhet ja siitospässit

• säilörehu + vilja: uuhien tunnutus, karitsoiden 
loppukasvatus

• säilörehu+ vilja + valkuaisrehu: 
imetysajanruokinta ja karitsoiden kasvatus

• Lammas on laumaeläin kaikkien on päästävä 

yhtä aikaa syömään

• Ryhmittely  tärkeää: samankokoisia ja samassa 

tuotosvaiheessa olevia eläimiä ryhmässä

• Esikuivattusäilörehu sopii parhaiten (vaikuttaa 

kuivitustarpeeseen ja listeriavaara pienempi) 

yleisimmin käytetään pyöröpaalisäilörehua

• viljaa ei tarvitse litistää tai jauhaa
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Paalihäkit

• edullinen vaihtoehto

• paalit kuljetaan traktorilla tai katossa olevaa kiskoa pitkin

• väkirehunjako tehdään erilliseen kaukaloon

• lisätään uusi paali kolmen päivän välein riippuen 

eläinmäärästä

Paalihäkit /kisko
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Paalihäkit/kisko

• kisko voidaan sijoittaa eri tavoin

• selvitettävä kattoristikoiden kantavuus
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Korotettu ruokintapöytä

• Rehujenjako tehdään; 

pienkuormaajalla, 

paalisilppurilla, 

apevaunulla, 

päältäajettava 

rehunjakovaunu
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Korotettu ruokintapöytä
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Putkiruokkija

• kuljettaa väkirehun 

eläimille

• säilörehuruokinta 

suunniteltava erikseen 

esim. paalihäkki

• mahdollista jakaa useita 

kertoja päivässä

49

50



14.11.2019

26

väkirehuautomaatti

• eläimille tunnistimet kaulaan 

(tai korvamerkkiin?)

• suomessa käytetty vähän 

(toimivuudessa ollut ongelmia)

• jokaiselle eläimelle yksilöllinen 

annosväkirehua ja mahdollisuus 

jakaa useita kertoja päivässä

Ruokintamatto
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Ruokintamatto

• säästää tilaa

• kalliit hankintakustannukset

• suljettava etuportti estää ryntäilyä-> kaikki 

eläimet yhtä aikaa syömään

• väkirehu jaetaan joko seoksena tai erikseen

• https://www.facebook.com/parikantila/videos

/276830729618287/
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Apevaunu
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Mietittäviä asioita

• käytettävissä olevat rakennukset

• Eläinten ryhmittely: karitsoivat, kasvatettavat, 

joutilaat, pässit

• kustannukset suhteessa eläin- ja työmäärään 

sekä tuloihin

• rehun sotkeutumisen estäminen, terveysriski

• rehuhävikki

ONNISTUTAAN YHDESSÄ!

Hankkeesta tietoa nettisivuillamme:

• https://proagria.fi/hankkeet/lammastalouden-tuotannontekijat-latu-
14012

• https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/latu

57

58


