Holstein Klubin syystapaaminen järjestetään 12-13.12.2017. Suuntaamme Lustolle,
Punkaharjulle ja HH Embryo on mukana päivissä. Tilavierailuilla pääsemme tutustumaan
Heli ja Vesa Parvisen sekä Kimmo Kaskisen karjoihin.
Tervetuloa kaikki mukaan!
Ohjelma:
12.12
klo 12-13 ruokailu Punkaharjun Juna-asemalla
13-15 Coen Van Rosmeulen Alta international Sales Mananger
" Mitä löytyy numeroiden takaa?"
15-15.30 kahvit
16.00-19.00 Majoittuminen Kruunupuistoon
19-> Ruokailu Inkeritalolla
13.12
klo 10-12 tilavierailu Parvinen
12.30 tilavierailu Kaskinen
Majoitus Kruununpuistossa. Yhden hengen huone 82 eur/hlö, kahden hengen huone 49 eur/hlö.
Ensimmäisen illan illallinen joulumenusta 30 eur/hlö.
Ilmoittautumiset tekstiviestillä tai sähköpostilla Markus Turuselle 27.11. mennessä. Puhelinnumero
040-7723974 tai sähköposti markus.turunen@luvehniemi.net
Vierailukohteet:
Tarvaslahti
Tilan omistavat Heli ja Vesa Parvinen.
( vierailuosoite Melkoniementie 607 59310 Särkisalmi)
- Tilan pito aloitettu Vesan kotitilalla v-94
- Pellot luomussa vuodesta -97, lehmät eivät ole luomussa.
- Lähdetty systemaattisesti laajentamaan. Vuonna -98 aloitettu asemalypsy ja tehty kylmäpihatto.
- Tällä hetkellä pihatto, jossa n.140 lehmää ja 2 Lely A4 robottia. Vasikat vanhassa navetassa +
omassa hiehokasvattamossa (Parikkalan entinen maatalousoppilaitos)
- 2 työntekijää
- Urakoitsija apuna lannanlevityksessä,rehunkorjuussa ja puinnissa.
- Karja on 90% holsteinia
- Tila ei kuulu karjantarkkailuun.
- Tietokoneen ja meijeriin menneen maidon mukaan keskituotos on n.11500
- Alta HH Embryon sopimustila, käytössä olevien sonnien kriteereinä runko, kestävyys ja
tärkeimpänä vedinten sijainti.
- Tyttäriä on nähtävissä monistakin eri sonneista.esim:
Alta Jenkins,Vista,Baxter,Wiseman,Tartini, Avalon
-Eläimiä luokitetaan satunnaisesti ja näyttelyt on jääneet väliin.

Kimmo Kaskinen ja Stina Kurki
( Käyntiosoite: Hörönmäentie 153, 58550 Putikko)
Tilakauppa 1989, 16 lehmää, 1999 pihatto (2 x3 autotandem), laajennus 2003 jolloin myös robo
lelyA2+ torni,
Peltoa viljelyksessä 110 ha
Tilalla työskentelee Kimmo, maataloustyöntekijä ja Stina (lähinnä viikonloppuisin/lomat/aamut).
Niitto, viljankylvö ja puinti ostetaan urakoitsijalta. Urakointia tarjotaan, lietteenajo, soranajoa,
tilalla omat montut, Pientaremurskausta
Navettaa saneerattu 2016, parsikalusteet, vesipedit, lantakone, juoma-altaat, jaloittelutarha
Karjan rotujakaumaa on painotettu viimeiset 4 vuotta voimakkaasti holsteinvoittoisemmaksi, näin
ollen karja on vielä ”nuori”. Muutos on toteutettu alkiohuuhteluilla ja siirroilla, myös ostoalkioita.
Seksattua siementä käytetään myös paljon ja hiehoja ja vasikoita ostettu.
2013, 90% ay/ 10% hol
2017 76% hol/ 21,4% ay, bs 1,8% (lehmät)
Hiehoista noin 80% holsteinia.
Keskituotos
12 kk tuotos 11176 3,76-3,26
poikimaväli 378
keskipoikimakerta
2,2
poistettujen elinikäistuotos
25008
siemennyksiä/poikiminen
1,63
hiehojen keskipoikimaikä 24,1, siemennysikä 13,5
Jalostustavoitteena on
maitotuotosta ja pitoisuuksia lisää
Käytetään vain HH Embryon myymiä sonneja.
Sonneja käytetään monipuolisesti. nuorisossa paljon Alta Oakeja. Nyt siemennetäänAlta Ammo,
AltaFriday, AltaSluise ja AltaHidalgo

