
EESTI ŠAROLEE KLUBI
Eesti Lihaveisekasvatajate Selts

Šarolee tõugu lihaveiseid saab näha ka  
Eesti iga-aastastel suurematel 
põllumajandusüritustel.

•	 Luige Maaelu Näituslaat – mai 2. nädalalõpp
•	 Jäneda Talupäevad – juuli viimane nädalalõpp 
•	 Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis 

– septembri 1. laupäev. Tartu Sügislaat. 
Põllumajandusnäitus „Tõuloom“

Eesti lihaveisekasvatajaid tunnustab ka Eesti 
Maaelu Edendamise Sihtasutus, mis aastast 2006 
annab välja parima lihaveisekarja-kasvataja tiitlit. 
2014 said selle tunnustuse šaroleekasvatajad.

Turuarendustoetuse abiga rahastatud tegevus.

Šaroleede arvukus Eestis ja mujal.

01.01.2016 PRIA andmete põhjal on Eestis kokku 
5105 šaroleed, neist ammlehmi 1768. Kokku 
on Eestis ligi 66 000 lihaveist, kellest ligi 8% on 
šaroleed.

Võrreldes Prantsusmaaga, kus šaroleed moodus-
tavad ligi poole lihaveiste ammlehmadest või Soo-
mega, kus vastav näitaja on üle 27%, siis Eestis on 
selle väärt tõu tutvustamisel tublisti arenguruumi ja 
sellega šaroleeklubi tegelebki.

Võta ühendust:

Eesti šarolee klubi
chklubi@gmail.com

www.facebook.com – Charolais Estonia 

Koostööpartnerid

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts 
www.lihaveis.ee

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
www.etky.ee

Baltic Agro AS
www.balticagro.ee

Alltech Estonia
global.alltech.com/Eesti



MTÜ Eesti Lihaveisekasvatajate Selts loodi 
21. juunil 2000. Kui tollel ajal oli Eestis ligi 1000 
lihaveist, siis täna on Eestimaal kasvamas üle  
66 000 lihaveise. Üle poolte lihaveisekasvatajatest 
kuuluvad Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi.

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts ühendab 
kõikide Eestis kasvatatavate lihaveise-tõugude 
kasvatajaid ja esindab nende huve. Samas on 
seltsi siseselt moodustatud tõuklubid just ühe tõu 
huvilistele.

Eesti šarolee klubi asutati 3. aprillil 2013. 
Klubi tegevuse peamine eesmärk on šarolee kui 
suurepärase lihaveisetõu tutvustamine, Eesti 
šaroleekasvatajate ühendamine ja infovahetus. 

Klubi liikmed kogunevad 3-4 korda aastast erinevate 
šaroleekasvatajate juures: tutvume konkreetse farmi 
tegevusega, arutame, mis on hästi, mida saaks 
paremini, vahetame kogemusi, planeerime näitustel 
osalemisi, õppereise, uue aretusmaterjali ostmise 
võimalusi, loomade müüki jne.

Šaroleede arv Eestis on tõusnud viimase 3 
aastaga kahekordseks. Palju on sisse ostetud 
puhtatõulisi noorloomi. Nii lehmikuid kui ka pulle on 
eksporditud Rootsist, Soomest, Prantsusmaalt jm. 
ning tänaseks on jõudluskontrollis olevatest šarolee 
ammedest ligi pooled puhtatõulised. Rohkem on 
hakatud kasutama šaroleepulle tootmiskarjades 
parema kasvukiirusega järglaste saamiseks.

Eestis on esindatud nii Kanada ja Rootsi kui ka 
Prantsusmaa ning Šveitsi liinid. On nii sarviliste kui 
ka nudide loomade kasvatajaid. On ettevõtteid, kus 
on üle 200 amme ja talusid, kus 10 šaroleeamme.

Värvuselt on šarolee tõugu veised valged või 
kollakasvalged. Tõu parim omadus on suur 
kasvuintensiivsus, mistõttu neid tasub hästi sööta: 
600 - 700 kg kaaluv aastane noorpull on hea söötmise 
juures täiesti reaalne saavutus. Rasvaladestus tekib 
sel tõul tunduvalt hiljem kui teistel tõugudel. Sobivad 
hästi ristamiseks. Emasloomadel kerge poegimine 
ja head emaomadused ning hea piimakus. 

Šarolee tõugu veiseid kasvatatakse edukalt rohkem 
kui 70 riigis!

Šaroleeklubi koostöös Eesti 
Lihaveisekasvatajate Seltsiga:

•	 korraldab erinevaid üritusi (õppereisid, 
loengud, seminarid jne.)

•	 tegeleb šarolee tõugu lihaveiste ja veiseliha 
turundustegevuse organiseerimine

•	 aitab organiseerida šaroleede osalemist 
põllumajandusnäitustel ja konkurssidel

•	 esindab Eesti šaroleekasvatajaid Rahvus-
vahelise Šaroleekasvatajate Assotsiatsiooni 
konverentsidel.

Oleme võõrustanud teiste riikide šarolee-
kasvatajaid, kes on käinud vaatamas, kuidas neilt 
ostetud tõuloomad siin kodunenud on. Erinevatest 
riikidest loomade kokkuostjad on tundnud huvi nii 
nuuma- kui ka tõuloomade vastu. Oleme klubiga 
käinud mitmel õppereisil nt. Itaalias ja Inglismaal.

Tere tulemast Šaroleeklubisse, 
tere tulemast šaroleekasvatajate hulka!


