Holstein Klubin kevät tapaaminen ja vuosikokous on Pirkanmaalla.
26.3.2019 klo 12. Klubi tarjoaa jäsenille keittolounaan lounasravintola Huldassa Honkalantie 7, 34600
Ruovesi
Tilavierailut:
klo 13.00. Tuula ja Tuomo Ojanen, Mäyräjärventie 14, 34600 Ruovesi
N.klo 14.30 Maija ja Juha Hursti, Hurstintie 280, 35750 Väärinmaja (Ruovesi)
Majoittuminen Mäkelän lomatuvat Mäkelänjärventie 372, 35500 Ruovesi
Saunominen ja kylpytynnyri
Illallinen n. klo 19.30
27.3.
klo 9.00 Merja Holma, Lantmännen Feed: Korkeat maidon pitoisuudet ja onnistunut poikimisen aika.
klo 10.30 Vuosikokous
n. klo 12.00 Lounas
Hinta: Ruovesi. Majoitus 2hh, 55€/hlö sis sauna ja kylpytynnyri sekä aamiainen. Iltaruoka 20€.
Ilmoittautuminen 15.3.mennessä, tilavierailuille, majoitukseen ja iltaruokailuun sekä kokouspäivään.
Päivi Pakarainen 044-5341355 tai paivi.pakarainen@pp.inet.fi

TUULA JA TUOMO OJANEN, Mäyräjärventie 14, 34600 Ruovesi
-yrittäjinä 1985 alkaen. Jaakko päätoimisesti mukana 2018 alkaen.
- kylmäpihatto rakennettu 1998, 30 lypsävää + nuorkarja
- 2014 yhden robotin (Lely) pihatto laajennusvarauksella, vanha kylmäpihatto nuorkarjalle
- 2018 laajennus kahden robotin navetaksi
- lehmiä nyt noin 110, joista 94 lypsyssä, eläinten lisäys menossa
2018:
- keskituotos 11418 kg, EKM 11766 kg
- Poistettujen elinikäistuotos 32600 kg
- ensikoita 43 %
- poikimaväli 390 pv
- poisto-% 19%
Jalostussuunnittelu ja sonnit Fabalta, tilalla siemennetään itse. Liharotusiemennyksiä 44%, pääosin
blondia, kaikki lehmävasikat genomitestataan, parhaille käytetään x-vik annoksia. Siemennyksissä
käytetään uusimpia sonneja, jotka täyttävät tilan jalostustavoitteet; jalat ja lypsettävyys.
Peltoa viljelyssä noin 100 ha, josta omaa 56 ha. Lisäksi sopimuspeltoja yhteistyötilojen kanssa.
Säilörehunteon sekä lietteenajon hoitaa urakoitsija.
HURSTIN TILA, Hurstintie 280, 35750 Väärinmaja (Ruovesi)
- Juha ja Maija Hursti. Tila oli maatalousyhtymänä Juhan ja vanhemman isäntäpolven kanssa vuosina
2012-2014. Vuodesta 2015 tila on ollut kokonaan omissa nimissä.
-Parsinavetasta (24 lehmäpaikkaa) siirrytty pihattoon vuonna 2006. Pihatossa makuuparsia 70. Vuonna
2017 pihaton laajennus, nyt makuuparsia 180. Lypsy kahdesti päivässä 2*8 kalanruotoasemalla.

Helmikuussa 2019 lypsyssä 140 lehmää.
-Lehmiä 160, nuorkarjaa noin 120
-Peltoa viljelyssä noin 150 hehtaaria, joista 60 hehtaaria omaa, loput vuokrattua
-Urakoitsijaa käytetään peltoviljelyn isoimmissa työvaiheissa
(säilörehunkorjuu ajosilppurilla, karhotus, niitto osittain, lietteen
levitys)
-Karjahoitoon palkattu kaksi suomalaista työntekijää. Tehtävinä lypsy ja vasikanjuotto ympäri vuoden.
-Eläimet jaoteltu iän mukaan eri rakennuksiin: vanhassa navetassa vasikat, katetussa laakasiilossa
hiehot ja pihatossa lypsylehmät
-Karjassa ollut lähtötilanteessa 75% ay, loput hol. Tällä hetkellä
hiehoista holsteinia yli 80% ja lehmistä n.70%. Pieni osa holsteineista
punaisia. Ay:n lisäksi myös pari jerseytä ja brown swissiä.
-Keskituotos vuonna 2018 10129, ekm 10918. Keskipoikimakerta 2,29.
Poikimaväli 409 pv. Siemennyksiä 1,55 / poikiminen
-Alunperin oltiin täysin Faban paikka: jasu ja siemennyspalvelut sitä kautta. Sen jälkeen on käytetty
Semexiä (pelkkiä siemenannoksia sekä toisinaan myös jasu), yksityistä jalostussuunnitelman tekijää
(Krista Katara) ja tällä hetkellä jasu ja kaikki siemenannokset tulevat Altan (Huitin Holstein) kautta.
Maija ja toinen karjanhoitaja siementävät.
Hiehoilla on ollut holstein-rotuinen astutussonni useamman vuoden, nyt on neljäs sonni työssä.
-Ruokinnassa täysape. Jalostuksen pääpainona kestävyys, utarerakenne

