Holstein Klubin kesätapaaminen 25- 26.7.2012 Ilmajoella yhdessä Etelä-Pohjanmaan
karjakerhon kanssa
Tilaisuus alkaa keskiviikkona klo 11.00 lähtien tutustumisella Sippola MTY:n karjaan. Korkeatuottoisen noin
kolmenkymmenen holsteinlehmän karjan keskituotokset ovat viime vuosina olleet 11- 11500 kg ja tilalla
käytetään VikingGeneticsin sonneja. Osoite tilalle on Vasunmäentie 248, 62100 Lapua, josta on noin 60
km:n siirtyminen Ilmajoelle Kalajaisten leirikeskukseen Jurvantie 1410, 61430 Nopankylä.
Klo 13.30 Lounas
Klo 14.15 Adolf Langhout esittelee A.L.H. Geneticsin toimintaa. Vuonna 1989 perustettu hollantilainen
jalostusyritys toimii huippugenetiikan parissa kaikkialla maailmassa. Karjoille tarjottavat palvelut käsittävät
alkioiden, huippulehmien, jalostushiehojen, ks-sonnien ja tilasonnien välitystä sekä kotimaahan että
ulkomaille, tarjolla on lisäksi neuvontaa sonnien ja huuhtelueläinten valintaan, genomitestauspalvelua,
huuhteluhotellipalvelua, terveystarkastus ja karanteenipalvelua vientieläimille ym. Myyntitilaisuuksista
merkittävimmät ovat suuri eläinhuutokauppa Tulip Holstein Sale ja alkiomyynnissä jatkuvasti toiminnassa
oleva nettihuutokauppa embryosale.com. Myös kasvattajanimenä A-L-H on erittäin tunnettu kasvatettuaan
suuren osan maailman menestyksekkäimpiin kuuluvan Markwell Durham Daisyn EX-92 lehmäperheestä.
Klo15.45 Kahvi
Klo 16.00 Pellon Group aiheena ”Tarjolla tuoretta rehua - yötä päivää.”
Klo 16.30 AtriaNaudan ja A-rehun palvelut maitotiloille
Klo 17.00 Keskustelua päivän aiheista
Klo 17.30 Majoittuminen ja saunat
Klo 20.00 Ruokailu seisovasta pöydästä
Klo 21.00 Jalostustietovisa ja yllätysohjelmaa
Torstai 26.7.
Klo 10.00 Vierailemme MTY Penttilän vuonna 2011 valmistuneessa pihatossa visiiriruokintapöydillä ja
kahden yksikön RDS-robotilla. Tilalla on noin 75 lehmää ja nykyisin käytössä pääasiassa Altan sonneja.
Osoite tilalle on Ala-Vallintie 247, 61600 Jalasjärvi ja matka Kalajaisten leirikeskuksesta noin 50 km.
Klo 12.00 Vierailemme Liisa ja Juha Vuorelan tilalla, jonka osoite on Pärintie 64, 61270 Luopajärvi ja matka
edelliseltä tilalta noin 10 km. Vuonna 1997 valmistuneessa lypsyasemapihatossa on 80 lehmää ja
keskituotos on ollut viimeiset viisi vuotta 10200 – 10500 ja pitoisuudet rasva-% 4,3- 4,6 ja valk.-% 3,6. Tila
tekee voimakasta yhteistyötä toisten viljelijöiden kanssa. Tilalla käytetään nykyisin Semexin sonneja ja
suunnitteilla on robottipihaton rakentaminen.
Osallistuminen päivään jäsenille ilmainen ja ei-jäsenille päiväohjelman hinta on 15 €. Illallinen seisovasta
pöydästä 18 €. Majoitus Kalajaisissa 8,50 € + aamiainen 5,50 € (huomaa omat lakanat ja kerrossängyissä)
tai Hotelli Pitkä-Jussissa (matka Kalajaisista 23 km) 2 hh 40 €/hlö tai 1 hh 60 €/hlö. Varaukset Hotelli PitkäJussiin suoraan puh.06-4510500 25.6.2012 mennessä Holstein Klubin varauksella.
Sitovat ilmoittautumiset kesätapaamiseen 16.7.2012 mennessä Antti Saarelle siltasaari@netikka.fi tai 0440556631. Illallinen ja Kalajaisten majoitus laskutetaan etukäteen.
Tervetuloa!

