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Lihaveisekasvatus 



Karitsu Rantšo 

• Lihaveisekasvatust aastast 1994 

• Li, Ba ja ristandid 

• Ligikaudu 150 paaritust aastas 

• Loomi täna – 385 

• 500 ha (Karitsa) + 300 ha Matsalu = MAHE 

• 4 põhikohaga inimest 

• Realiseerimine: nuumpullid, BGB lehmikud, 
tõuloom, mahelehmad. 



Veterinaarsete toimingute 
edukus sõltub suuresti 

oskustest ja võimekustest 
loomi käidelda. 



Parim viis veterinaarkulude 
vähendamiseks on ennetada 

probleemide teket 



Ennetus 

• Me saame: 

– Parandada hügieeni ja heaolu 

– Puhas joogivesi ja piisav kvaliteetne sööt 

– Mineraalainete kättesaadavus 

– Selektsioon näitajatele, mis vähendavad 
probleeme sõrgadega, temperamendiga, udaraga 
jms. 

– Minimiseerida nakkushaiguste ohtu; teha 
uuringuid 

– Planeeritavad veterinaarsed toimingud 

 



Keskendume täna … 

• Planeeritavatele veterinaarsetele 
toimingutele: 

– Nudistamine ja sarvede eemaldamine 

– Sõrgade  hooldus 

– Tiinuste katsumine 

– Kastreerimine 

– Vere võtmine 

– … aga ka seemendamine ja … 

–  … kaalumine, sest …  

 

 



Kõigepealt palume aga 
“kombaineril” rääkida … 



 

 Kui juhtub, on reageerimiseks sageli 
hilja ravimeid/vahendeid otsida – 
need peavad meil mõistlikus koguses 
alati olemas olema.  
 

 

 



Valmisolek 

• Meie keskendume vasika esimesele elukuule 

• Jaotame: 

– Ravimid (antibiootikumid, valuvaigisti, seleen) 

– Turgutustooted (elektrolüüdid, pastad, …) 

– Abistavad tooted (ternes, kummelitee, joodilahus) 

– Tarvikud/abivahendid (poegimisabi, viiruste 
kiirtest, sondikomplekt, termomeetrid, süstlad, 
vasikavest, VALVEKAAMERA, jne) 

 

 

– Parem hügieen ja heaolu 



Mineraalid 







Mineraalid 











Sorteerida saab alal, kus kasvataja 
on võimeline loomade liikumist 

kontrollima 







Suures karjas võiks olla üks 
statsionaarne igal hetkel kasutatav 
sorteerimisala – soovitavalt koos 

ringi, koridori ja puuriga. 
 

Ärge ületähtsustage puuri – 
edukas käitlemine algab enne 

puuri ... 









Edukas karja käitlus algab 
mõtestatud selektsioonist 

 
Õigetel alustel teostatud 

selektsioon mitte ainult ei tõsta 
tulusid, vaid vähendab 

samaaegselt ka kulusid ... 

















Edukas loomade käitlus algab 
karja põhiinstinktide tundmisest ja 

ärakasutamisest;  
ka meeskonnatööl on ülisuur roll 











Loomade fikseerimine toiminguteks 

• Kõik veterinaarsed toimingud eeldavad looma 
(-de) lühema või pikemaajalist fikseerimist 

• Eristame: 

– Üksiku lehma fikseerimist piiratud suurusega 
aedikus 

– Paljude loomade lühiajalist fikseerimist puuris 

 

 















Fikseerimine poegimisaias 

• Poegimisabi 

• Numbrid 

• Sarved (äärmisel vajadusel, pigem mitte) 

• Karvad ja veri uuringuteks 

• Toimingud vasikaga 

• Muud lihtsamad veterinaarsed toimingud 





Suures karjas peab 
poegimisperioodil rakendama 
süsteemsust – muidu kaob järg 

käest ja olulised asjad võivad jääda 
tegemata 



Kaalumiste korraldus 
(veterinaartoimingud grupile) 

































































Tiinuste kontroll  

• Tiinuste kontroll annab võimaluse loomi grupeerida: 

– Suured tiinused 

– Väikesed tiinused 

– Täiendav katsumine/tühi 

• Grupeerimine annab aluse: 

– Söötmise vajadustele vastavaks korraldamiseks 

– Tähelepane koondamiseks õigetele loomadele 

– Prakeeritavate loomade õigeaegseks 
realiseerimiseks 

– Karja täienduse valiku õigeaegseks teostamiseks 

 



Tiinuste kontroll  

• Miks maksta ligikaudu 500 eur/aastas?    

– Aga arvutame:  
• 3 tühja lehma 3 kuud = ? = 450 eur 

• Aga 5 või 10 kasutult peetud looma 

– Tähelepanu lõpptiinetele loomade jälgimisele  

– Selge plaan karja täienduse selektsioonil 

– Emaka väärarengute avastamine 

– Muude toimingute samaaegne teostamine (veri, numbrid 
jms) 

– Valmisolek loomade õigel hetkel realiseerimiseks 

 

 

 





































Teadmine on alati parem kui 
mitteteadmine – teadmist on 

võimalik “rahaks teha”, 
mitteteadmine on alati ainult 

puhas kulu ... 



Sarved 

• Geneetika, kas seada nudi geen “esikohale” või mitte: 

– Oleneb nudi geeni populatsioonist tõu sees/valikus 

– Tapamajal on täiesti ükskõik, kas tegemist on 
homosügootse, heterosügootse või sarvilisuse geeni 
kandva loomaga – see pole tähtis 

– Tõsi, sarvedega või ilma – transport ja tapamaja – see on 
oluline 

• Kogemus on meil ühene ja selge: 

– Peale sarvede eemaldamist ei ole karjas enam aborte 

– Karja ühtlus paranes; tõrjutuid on oluliselt vähem 

– Elusloomade müüginumbrid paranesid 

 



Sarved 

• Millal: 

– Ükski lehmik ei lähe järgmisel aastal peale sündimise 
aastat karjamaale sarvilisena. 

– Põhiliselt kuni kuu peale sündi või ligikaudu ühe aasta 
vanuselt 

 

• Kuidas:  

– Põhiliselt happega noorelt vasikaaedikutes 

– Traat-saega aasta vanuselt (5 loomased grupid)  

– Uimastatult, vanematel lokaalse tuimestusega 

 



Õigel ajal oskuslikult teostatud 
planeeritud veterinaarsed 

toimingud toovad igal juhul 
rohkem sisse kui kulutavad. Sageli 

ei oska me seda tulu lihtsalt 
hinnata/arvutada … 



Tänud! 

Jaanus Vessart 
jaanus.vessart@gmail.com  

www.karitsu.ee 
+372 5069 094 
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