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Lammaste karjamaade rajamine, sööda varumine, 
parasiidikontroll 

Õppekava üldiseloomustus 

Õppekava  
nimetus 

Lammaste karjamaade rajamine, sööda varumine ja parasiidikontroll 

 

Õppekavarühm 0811 Põllunduse ja loomakasvatuse õppekavarühm 

Õppekava 
koostamise alus 

Lamba- ja/või kitsekasvatusspetsialist, tase 5 
1. Lammaste hooldamine (B.2.6) 
2. Lammaste söötmine 
3. Lammaste tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja 
ravi loomaarsti juhendamisel (B.2.8) 
4. Lammaste karjatamine (B.2.9) 
5. Koresööda (silo, hein jm) varumine (B.2.4) 

Õppe maht 8 akadeemilist tundi, millest 8 tundi on auditoorne töö. 

 

Sihtgrupp ja 
õppe alustamise 
tingimused 

Sihtgrupp: loomakasvatajad 
Õppe alustamise tingimused: Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnev kogemus 
lambakasvatuses. 

 

Õppe 
eesmärk 

Esimene teema on lammastele sobilike karjamaade rajamine. Karjamaade 
piiramine, aedade ehitus, loomade ja pindala arvestus, 
lammastele/erinevatele lambatõugudele sobilikud karjamaad ja taimestikud. 

Teine teema on lammastele sööda varumine. Kuidas arvestada loomade 
söödakulu/energia vajadust. Millist sööta lammastele varuda. Kuidas sööta 
varuda. 

Kolmas teema on parasiidikontroll. Millal ja kuidas kontrollida lammastel 
parasiite. Millal on vajalik parasiidi tõrje. Kuidas seda teostada. Kuidas 
vähendada lammastel uusi nakkusi parasiitidega, kuidas vähendada vaja 
minevaid tõrjeid aasta jooksul.   

Õpiväljund   

Koolituse läbinu teab ja tunneb: 
 Teab kuidas rajada lambale sobilik karjamaa 
 Tunneb ära milline taimestik on lambale sobiv ja milline mitte 
 Teab kuidas arvestada loomade hulka karjamaa kohta 
 Oskab arvestada lammaste söödakulu 
 Teab kuidas varuda lammastele sobilik sööt 
 Tunneb ära milline sööt lammastele sobib ja milline mitte 
 Teab millal peab teostama lammastel parasiidikontrolli 
 Oskab hinnata parasiitide mõju lamba tervisele ja tootlikkusele 
 Teab kuidas teostada parasiidi tõrjet  
 Oskab teha õigeid valikuid karjamaade ja karja organiseerimisel, selleks et parasiidi 

koormust vähendada 
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Õppe sisu  

Koolituse teemad on: 

- Karjamaade rajamine 
- Karja aedade ehitus 
- Karjatamine 
- Sööda varumine 
- Sööda vajaduste arvutamine 
- Parasiiditõrje lammastel 
- Parasiidi nakkuse ennetamine ja kontroll 

 

Koolitaja Koolitaja kvalifikatsiooni kirjeldusele vastav koolitaja. 

Koolitaja 
kvalifikatsiooni 
kirjeldus 

Omab vastavaid teadmisi ja/või õppejõuna töötamise kogemust ja/või 
praktilist töökogemust antud valdkonnas. 

Koolituse korraldaja Maaelu Edendamise Sihtasutus (majandustegevusteate nr 180137) 

Õppetöö korraldus ja õpingute alustamine 

Üldpõhimõtted Õppetöö toimub vähemalt 10 osavõtja suuruse grupi täitumisel 

Õppekeel Eesti keel 

Õppemeetod Loeng, esitlus, vestlus. 

Õppekeskkond Loeng toimub kaasaegne õpperuumis. Õpetajale on vajalik arvuti ja 
dataprojektor. 

Õpingute 
alustamine 

Õppegrupid komplekteerib koolituse korraldaja. 

Õpingute lõpetamine ja hindamine 

Hindamine  Mitteeristav hindamine.  
Hindamiskriteeriumid: aktiivne osavõtt koolitusest 

Väljastav 
dokument 

Koolituse läbinutele väljastab Maaelu Edendamise Sihtasutus tõendi. 

 

 


