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OÜ Talu ja tulu 
• mahetootja, maad kasutuses 130 ha, sellest omandis 

97 ha, kõik püsirohumaad 
• heinaküün 300 m2, kiletunnel loomadele 280 m2 
• tõupuhtad šarolee ammed 15 
• müük BGB,  praaklehmad mahedana, 
• tõupullid FIE-le üleskasvatamiseks (tavatootja)  
• kunstliku seemendusega üle 90 % vasikatest 
• põhiline talvine sööt hea silo, sooheinamaadelt hein  

vabalt ees ja allapanuks 
 
• tulevikus 20 puhtatõulist šarolee amme 
• jätkame valdavalt kunstliku seemendusega 

 



kiletunnel 280 m2 







Veterinaarteenuse filosoofia 

Kas olen ? 

    kombainer  

     või  

    autojuht 
 



Loomapidaja valmisolek 
veterinaartoiminguteks  

 

• Kas on olemas ravimid, vajalikud töövahendid ( süstlad, nuga, 
köis, puur, kergaiad jne.) ? 

 

• Kaalumise korraldamine on tihti seotud valmisolekuga teha 
loomadega vajadusel igapäevaseid toiminguid ehk kui suudan 
kaalumisega toime saada, siis enamasti suudan teha ka 
veterinaarseid toiminguid.  

• Paljud ravimid eeldavad, et on teada kui palju loom kaalub! 

 

 



Loomade kaalumine 



Loomade kaalumine 



Loomade kaalumine 



Loomade kaalumine 



Kas mul on olemas veterinaararst kohe 
ja praegu kui vajadus tekib? 

 
• Pikalt ette planeeritud, s.o. plaanipärased 

veterinaartoimingud 

• Ootamatud olukorrad, kui veterinaararst kohe 
ei saa tulla, mis ma siis teen, kuidas hakkama 
saan, mida ma saan teha ette ära? 

• Ei ole lubatud loomal piinelda, igal 
loomapidajal peab olema valmisolek 
hädatapuks. Kui ise ei saa, siis kes mind aitab? 

 

 



Temperamendi hindamine 

• Temperamendi hindamine aitab vähendada 
riske ja õiged valikud suurendavad 
valmisolekut veterinaarseteks toiminguteks 

• Pire loom toodab tihti piredaid järglasi. Samas 
on ka hoopis vastupidiseid näiteid. 

• Tänased otsused annavad hea tulemuse alles 
2-3 aasta pärast. 1 aasta on 
lihaveisekasvatuses väga lühike periood. 

 



Õige loomade valik 

• Õige loomade valik parandab oluliselt 
valmisolekut veterinaarsete toimingute 
tegemiseks (rahulikumad), samuti väheneb 
vajadus veterinaarsete toimingute järele 
(sitkemad, tugevama tervisega, hea 
poegimisega, elujõulisemad, head jalad) 

• Odavaim ravim lihaveisekasvatajal loomade 
ravimiseks on nuga – kas see on nii? 

 

 





Kastreerimine 

• Mahetootja võib kastreerida toodete kvaliteedi 
ning traditsiooniliste tootmistavade säilitamiseks.  

• Kasutada ei tohi kastreerimisel kummirõngaid, 
kuna see meetod põhjustab loomadele 
pikemaajalist ning kestvat valu. 

• Looma kannatusi tuleb minimeerida sellega, et 
rakendatakse piisavat anesteesiat ja/või 
valutustamist ning toiminguid teevad 
kvalifitseeritud töötajad looma seisukohalt kõige 
sobivamas eas. 



Kastreerimise  meetodid:  
kirurgiline  

 

eelised: kastreerimise õnnestumine 100 %, saab 
teha erinevas vanuses (mõne kuu vanuselt 
kuni ...),  

puudused: looma lõikamine tekitab valu, stressi, 
vajalik looma uinutamine kastreerimise ajaks, 
looma toibumine võtab aega (6-12-24 tundi), 
saab teha ainult veterinaararst või kohase 
väljaõppe saanud isik 

 



Kastreerimise  meetodid:  
Burdizzo tangid 

• eelised: võtab vähem aega, vastava väljaõppe korral 
saab farmer ise hakkama (Näiteks: Šveitsis, Saksamaal, 
Kanadas). Vajalik vanus soovitavalt mitte üle 3 kuu, sest 
suurematel loomadel on suurem oht tüsistuste tekkeks 
(vereringe läbi munandite on takistatud ) . 

• puudused: õnnestumise tõenäosus 90-95%, tangid 
peavad olema täpselt õiges suuruses vastavalt 
konkreetsele loomale. Liiga väikesed tangid vigastavad 
looma liigselt, liiga suured tangid ei taga kastreerimise 
õnnestumist. Vajalik looma uinutamine. 































Kastreerimise kokkuvõtteks 
 

• Kastreerimise vanus 4,5-5,5 kuud on olnud meie jaoks 
parim aeg, sest sellisel loomal hormoonid juba möllavad 
ning peale kastreerimist loom kasvab hästi edasi. 
 

• Kastreerimise ajaks oleme vajalikud loomad eraldanud 
kergaedadest tehtud boksidesse. Loom tuleb peale 
uinutamist kinni siduda, et ta ei saaks rabeleda. Peale 
kastreerimist oleme jätnud kastreeritud loomad 
boksidesse, nn. looma asendisse. Tavaliselt kui 
hommikupoole kastreerime, siis õhtupoole laseme ammed 
vasikate juurde 0,5-1 tunniks. Vasikad saavad piima imeda 
ja ammed rahunevad maha. Siis oleme ammed uuesti välja 
lasknud ja härjad jätnud veel ööseks omaette boksi. See on 
olnud vajalik, et härjad saaksid peale lõikust rahulikult 
kosuda. 
 



Seemendamine 

• Oleme MAHE ettevõte, kasutame 
seemendamist loomuliku inna baasilt 

• Mitmed seemendajad ei soovi lihaveiseid 
seemendada, sest on erinevad piimaveistest 

• Seemendamisel on juba päris hea tulemus, kui 
keskmiselt iga elusa vasika kohta on 2 
seemendust. 

• Meil on olnud vahemikus 1,6-2,4 seemendust 
elusa vasika kohta. 









Sarvede eemaldamine 

• Sarvede eemaldamist (s.o. nudistamist) ei tohi 
mahepõllumajanduses süstemaatiliselt teha. Pädevad 
asutused võivad siiski anda selleks loa loomade 
turvalisuse või tervise, heaolu või hügieeni 
parandamise eesmärgil, kaaludes iga juhtumit eraldi. 

• Looma kannatusi tuleb minimeerida sellega, et 
rakendatakse piisavat anesteesiat ja/või valutustamist 
ning toiminguid teevad kvalifitseeritud töötajad looma 
seisukohalt kõige sobivamas eas. 

• Sarvede eemaldamine täiskasvanud veistel ei tohi olla 
rutiinne meetod, vaid kasutada üksikutel juhtudel 
tagamaks teiste loomade heaolu.  

 



 
Lisainfoks: 

 
Loomade ravimine ja veterinaarsed menetlused 

• http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=72 

 

Rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku 
tootmise, märgistamise ja kontrolliga 

• KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 889/2008, 5. 
september 2008 

 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=72


Tänan tähelepanu eest! 
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