Hea lihaveisekasvataja
Pärast pikka sunnitud pausi on meil hea meel
võimaluse üle kutsuda Teid osa saama lihaveisekasvatuse
päevateemasid kajastavast õppepäevast.
Tänane olukord võimendab teadmist,
et maailm ja majandus on pidevas muutumises.
Selleks, et suuta muutustega kaasas käia ja muutused oma
kasuks pöörata on oluline seada ette kaalutud eesmärgid
ja teha teadlikuid valikuid nende saavutamisel.
Terve, ökonoomne ja probleemide vaba põhikari on eelduseks,
et olla lihaveisekasvatuses jätkusuutlik.
Selleks, et saavutada 50% „lihtsana„ näivast eesmärgist
on tagada karjale kvaliteetne sööt ja head pidamistingimused.
Mis on see ülejäänud 50%, sellele õppepäeval keskendumegi.
Päevakavas on nii harivat teooriat kui kinnistavat praktikat,
esitletuna oma ala spetsialistide poolt.

Päevakava
10.30 - 11.00

Kogunemine

11.00 - 11.10

Sissejuhatus

11.10 - 11.30

„EESTI LIHAVEISEKASVATUSE POSITSIOON - VAADATUNA LÄHEDALT JA KAUGELT“
TANEL BULITKO – Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees, www.etky.ee

„KASUMLIK PIIMA- JA LIHATOOTMINE LÄBI JÄTKUSUUTLIKE GENEETILISTE VALIKUTE“
11.30 - 12.30

(Kuidas analüüsida geneetilisi väärtusi; kuidas teha nende alusel sobivaid valikuid; embrüo siirdamine,
kui võimalus geneetika parandamiseks; piima ja liha tootmine kohaliku sööda baasil)
THOMAS FEITKNECHT – Swissgenetics rahvusvahelise müügi juht, www.swissgenetics.com

„HEA VÄLIMIK – TASUVAM LOOM“ (Teeme praktilise lineaarse hindamise; räägime „numbrid lahti“
12.30 - 13.30

ja kirjeldame, millised on ühe või teise suuruse majanduslikud mõjud)
SANNA TURU – Lihaveiste lineaarne hindaja, lihaveisekasvatuse spetsialist, lihaveisekasvataja

„IGAL LIHAVEISEKASVATAJAL ON PISTODA ALATI VÖÖL“
13.30 - 14.30

14.30 - 15.00

(Tänased probleemid Eesti lihaveisekarjades, kuidas neid ennetada, e. õppida teiste mitte enda
kogemustest. Erinevad soovitused veisekasvatajale hoidmaks veterinaarkulud kontrolli all)
ALAR ONOPER – EMÜ Suurloomakliiniku vanemloomaarst, lihaveisekasvataja

„BALTIC GRASSLAND BEEF - 11 AASTAT EESTI ROHUMAAVEISE EKSPORTI“
JANEK MUSTMAA – Baltic Vianco Oü juhataja, www.balticvianco.ee

„KVALITEETNE VEISELIHA“ (Milline on kvaliteetne veiseliha lihakombinaadi poolt vaadatuna,
15.00 - 15.30
15.30

kuidas kvaliteetne veiseliha poelettideni jõuab ja milline peaks olema toote õiglane hind)
ARON TRUMM – Arke Lihatööstus AS juhatuse liige, www.karni.ee

Lõpusõnad

Oleme tänulikud, kui teavitate meid oma osalemisest hiljemalt 15. juuniks 2022
info@balticvianco.ee või telefonil 505 1392

