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Erinevad söötmis- ja pidamisviisid 

ekstensiivses lambakasvatuses

Liilia Tali

Lambakasvataja

Konsulent
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Ekstensiivne loomapidamine

●Pääs õue ja karjamaale

●Looduslikud ja poollooduslikud kooslused

●Enamasti piisavalt maaressurssi

●Liigiomane pidamisviis

●Väiksem sisend – töö, raha, väetised

●PAREM LOOMALE
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Põllumajanduslooma viis vabadust

●Olla vaba janust ja näljast

●Olla vaba ebamugavustest

●Olla vaba valust vigastustest ja haigustest

●Vabadus loomuomasele käitumisel

●Olla vaba hirmust ja kannatustest
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Võtmesõnad

●Sobivad loomad – tõug, vanus, tootmisetapp

●Tugev immuunsüsteem

●Hierarhia/loomuomane käitumine

●Maakasutus – söödaplatsid, karjamaahooldus,

●rotatsioon

●Kontakt inimesega - positiivne kogemus

●ÕIGE SÖÖTMINE
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Lammas on väga stressitundlik

●Lühiajaline järsk stress – traumad, 

kiskjarünnakud, transport, keskkonnavahetus

●Shokk, äkksurm, abort, soolekeerd

●Pikaajaline/krooniline stress – kõhnumine, 

parasiidiprobleemid, nahaprobleemid, 

nakkushaigused, nõrgad järglased, piimatus, orf
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Hierarhia

●Nõrgemad loomad alati seal, kus tugevamad

●Riskigrupp ei pääse alati söögi ja joogi juurde –

söövad saastunud toitu

●Vajadusel eraldan vanusegrupid

●(noored lauta teisele söödale, noored tiined eraldi 

jne)

●Püsiv stress ei võimalda kosumist ega mõju hästi 

tiinusele

Noorloomad vajavad erikohtlemist

13

14



8

Söötmine

●Aeglased üleminekud

●Sööt ei tohi olla liiga kaua ees

●Sööt kaitstud ilmastikutingimuste eest ja aluse 

peal

●Sööda kvaliteet

●Kaalu lisasööta – kas tead täpset kogust?
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Mõju tervisele

●Lambad on seal, kus on sööt, ilmastikust 

sõltumata

●Noored loomad ei suuda kehatemperatuuri hoida

●Pidevalt kontaktis märja söödaga –

nahaprobleemid

●Sõratervis
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Konditsioon

●Külmal ajal õues on raskem konditsiooni tõsta

●70kg kaaluv utt vajab ühe konditsioonipunkti 

tõstmiseks 8 lisakilo

●Et saavutada see kaheksa nädalaga, peab ta 

päevas juurde võtma 143 g
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Põhisöödad

●Hein 1-2 kg päevas (vabalt süües rohkem)

●Kuivainesisaldus 84-90%

●Silo 2-3

●Kuivainet 25-40%

●Kuivsilos 40-60%

●Karjamaarohi 6-12 kg päevas 
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Jootmine ja mikroelemendid

●Soojendusega jooturid

●Boolid
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Hügieen

●Söödaplatsi alus väga saastunud

●Võimalusel korralda poegimine mujal kui talv läbi 

kasutatud söödaplatsil

●Saada kevadel kari talledega õue teisele poole 

lauta

●Korista suvel söödaplatsid ja ära lase loomi ühele 

ja samale kohale

●Eriti ohus talled ja noorloomad

●Eimerioos, ümaruss

Sorteerimine – mugav nii loomale 

kui inimesele
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Tänan kuulamast ja soovin edu.
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