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Lihaveisekasvatuse algus

• Enne lihaveiseid oli väike lüpsikari.

• Tõuvalikuks oli limusiini tõug.

• Esimene puhtatõuline pull osteti 2001. aastal.

• Alguses piimaveiste ristamine limusiini tõugu 
pulliga.

• Esimesed 6 puhtatõulist lehm osteti 2005. 
aastal.

• Lisaks 2011. aastal lisandus teine lihaveise 
tõug hele akviteen.



Limusiini tõug



Hele akviteeni tõug



Mahetootmine täna

• Maafond üle 500 ha, sh teravili, kultuur- ja 
püsirohumaad ning pool-looduslik kooslus.

• Kaasaegne söödavarumistehnika, 
noorloomalaut, sõnnikuhoidla.

• Lihaveised kokku ca 400.

• 180 amme, 7 sugupulli.

• 75% ammedest puhtatõulised.

• Karja uuendus ca 20%.



Noorloomalaut



Tugevused täna

• Head töötajad.

• Panustatud palju loomade 
geneetikasse -> tugev tõuloomade 
müük (ca 20 tõupulli aastas).

• Head pidamistingimused talvisel 
perioodil. 

• Omatoodetud sööt ja allapanu.

• Heal tasemel karjahaldus.

• Farmi üldine heakord.
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Lihaveisekasvatuse 

efektiivsus

• Eesmärk toota keskkonnasõbralikult ja samas 

efektiivselt tarbijale maheliha.

• Selleks tuleb saada üks terve vasikas ühelt 

ammelt igal aastal. Kuidas see saavutada?

• 200 p jõudlus - 250 kg vs 350 kg. Kuidas 

parandada?

• 365 p jõudlus – 400 kg vs 600 kg. Söötmine!

• Parem jõudlus=väiksem aeg tapaküpsuse 

saavutamisel=väiksem surve keskkonnale.
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Väljakutsed ja plaanid

• Geneetilise baasi parandamine 

(genoomuuringud)

• Karjahalduse digitaliseerimine

• Teaduspõhisem söötmine

• Bioohutuse parem tagamine

• Rohumaade kvaliteedi tõstmine

• Veisekasvatusest positiivse kuvandi 

loomine. (Teadustööd, ajakirjandus, 

sotsiaalmeedia)



Limusiini tõugu lehmad Matsalu  

rahvuspargis pool-looduslikul kooslusel



Mahesektorist üldiselt

• Hetkel majanduslikult keeruline aeg. Tulud 

on vähenenud teravilja- ja loomakasvatuses.

• Paljud tootjad võivad mahetootmise 

lõpetada.

• Mahesektori toetuste suurendamine. 

• Lihaveisekasvatus on Eestis valdavalt mahe. 

Lihaveisekasvatuses ammlehma toetuse 

tõstmine. Sektor võib peagi langusesse 

minna.



Tänan  kuulamast!


