Baltic Grassland-Beefi loomapidamise eeskiri
Projekti algus 18.06.2012.
Jõustub täielikult projekti lõppedes 01.01.2019.

1. Üldosa
a.

b.

c.

d.

e.

Baltic Grassland-Beef. Baltic Grassland-Beef (siin ja edaspidi BGB) on koos
ammlehmaga kasvanud ja peamiselt koresöödaga söödetud lihatõugu veistelt saadud
kvaliteetne liha.
Lihakarja geneetilised omadused
Pullid on puhtatõulised ja peavad kuuluma lihaveiste tõuraamatusse.
Ammlehmad on vähemalt esimese põlvkonna (F1) lihatõu ristandid.
Ammlehmaga koos pidamine. Ammlehmaga koos pidamine on BGB loomade
kasvatamisel kohustuslik. Ammlehmaga koos pidamise korral imetab ammlehm vasikat
kuni võõrutamiseni. Pärast võõrutamist nuumatakse loomi peamiselt koresöödaga.
Loomasõbralikud laudad
- Projekti algus: punkti 4 alapunktidele vastavad nõuded lautadele on soovitatavad.
- Projekti lõpp: punkti 4 alapunktidele vastavad nõuded lautadele on kohustuslikud.
Karjamaad. Punktis 4 kirjeldatud karjatamisperioodil on kohustuslik pidada ammlehmi
ja vasikaid karjamaal.

2. Juriidilised terminid
BGB farmid vastavad Eesti ja EU seadustele, regulatsioonidele ja direktiividele:
a.
loomade heaolu;
b.

veekaitse;

c.

loomade identifitseerimine / loomade liikumise kontroll;

d.

veterinaarravimid ja -ravi;

e.

toidu- ja söödaohutus;

f.

Loomade transport.
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3. Loomad
a.

Päritolu
- Projekti algus: loomi tuleb pidada heakskiidetud BGB farmis vähemalt kuus kuud.
BGB projekti sobivad kõik loomad, keda on peetud BGB farmis kuus kuud enne
sertifitseerimiskuupäeva.
- Projekti lõpp: kõiki loomi tuleb heakskiidetud BGB farmis pidada pidevalt, s.t sünnist
realiseerimiseni.
Surnud vasika asendamine: asendusvasikas peab põlvnema vähemalt esimese
põlvkonna (F1) lihatõu ristand ammlehmast ja puhtatõulisest lihatõugu pullist. Teisest
farmist ostetud asendusvasikas ei tohi olla vanem kui kaheksa nädalat.

b.

Tõud ja põlvnemine
BGB projekti jaoks kasvatatavad loomad on paremini kohanenud ekstensiivsema
pidamisviisiga st. oluline on peamiselt koresöödapõhine ratsioon ja parem kohaliku
kliima taluvus.
Soovitused BGB ammlehmale: lehma puhul peetakse esmatähtsaks kerget poegimist
ja head piimaandi.
Soovituslikud tõud: aberdiin-angus, aubrak, Swiss Brown (Šveitsi lihatüüp), šarolee,
hereford, limusiin, salers, simmental ja tirooli hall ning nende ristandid.
Pulli tõu valik oleneb suuresti loomapidamise intensiivsusest. Esmatähtsaks tuleb
pidada pullide lihaselisust.
BGB projekti loomad peavad põlvnema puhtatõulisest pullist, kes kuulub lihaveiste
tõuraamatusse.
BGB projekti loomade ammlehmad on vähemalt esimese põlvkonna (F1) lihatõu
ristandid.
- Projekti lõpp: BGB projekti loomade järglased ja nende emad registreeritakse riigi
vastutavas organisatsioonis.
BGB projekti jaoks ei sobi embrüo siirdamise teel eostatud loomad ja belgia sinisest
(BB) pullist põlvnevad loomad. Selliseid loomi ei saa turustada kui BGB loomi.

c.

Sugu
- Projekti algus: BGB projekti jaoks sobivad igast soost loomad. Eelistatakse mullikaid
ja härgasid.
- 01.01.2016: BGB projekti jaoks sobivad ainult mullikad ja härjad (kastreeritud pullid).
Pulle ei aktsepteerita BGB kaubamärgi alla. (NB: Tähtaeg lükkub edasi!)

d.

Vanus
BGB projekti loomad peavad olema tapapäeval maksimaalselt 24 kuu vanused.
- Projekti algus: BGB projekti looma tapakaal peab jääma vahemikku 240–330 kg.
Eesmärgipärane tapakaal on 280 kg.
- Projekti lõpp: BGB projekti looma tapakaal peab jääma vahemikku 260–300 kg.
Eesmärgipärane tapakaal on 280 kg.
BGB projekti looma lihakusklass peab SEUROPi klassifikatsioonisüsteemi järgi jääma
vahemikku O–S.
BGB projekti looma rasvasusklass peab SEUROPi klassifikatsioonisüsteemi järgi
jääma vahemikku 2–4.
Eespool toodud parameetritele mittevastavaid loomi ei saa BGB kaubamärgi all
turustada.
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4. Loomade pidamine
Loomi peetakse vabapidamisel grupina.
Karjatamisperioodil (umbes 15. maist kuni 15. oktoobrini, sõltuvalt farmi geograafilisest
asukohast ja püsivate ebasoodsate ilmastiku tingimuste tõttu võib see ajavahemik
muutuda) tuleb loomi pidada karjamaal. Nuumaloomi, keda peetakse punkti 4.a
tingimustes, on karjatamiskohustusest vabastatud.
Karjatamisperioodi välisel ajal (umbes 16. Oktoobrist kuni 14. Maini, sõltuvalt farmi
geograafilisest asukohast) on võimalikud erinevad pidamistingimused. Enamusel
juhtudel on soovitatav punkt 4.a.
Loomapidamisruum peab kaitsma looma külma, tuule ja pori eest. Loomapidamisruum
peab olema loomale mugav.
Kõikidel loomadel peab olema igal ajal vaba juurdepääs söötmis- ja joomisalale.
BGB projekti lõpuks on järgmised loomapidamistingimused kohustuslikud. Projekti
alguses on meetmed soovitatavad ja nende poole tuleb püüelda nii palju kui võimalik.
a.

Kombineeritud loomade pidamine- laut ja väline jalutusala
Loomadel, keda peetakse kombineeritud pidamisviisil, peab olema alaline pääs
jalutusalale või talvekarjamaale.
Laut
Valgus: laudas peab olema päevavalgus vähemalt 15 luksi.
Allapanu: Allapanu peab olema piisavas koguses ning see ei tohi olla üleni määrdunud
ega märg. Latrites võib allapanu asendada madratsitega.
Pidamisviis: Sügavallapanu
Lehmad
Suurus

vasikad (0–12 kuud)
nuumveised (12–24 kuud)

8 m², millest vähemalt 5 m²
on kaetud allapanuga
4 m², millest vähemalt 2.5 m²
on kaetud allapanuga
5 m², millest vähemalt 3 m²
on kaetud allapanuga

Pidamisviis: Latrid
Lehmad
Latrid

vasikad (0–12 kuud)
nuumveised (12–24 kuud)

Laius 125 cm
Pikkus 260 cm
Laius 90 cm
Pikkus 210 cm
Laius 100 cm
Pikkus 240 cm

Kõik pidamisviisid
vasikad (0/6kuud)

Maksimaalselt 30 mm

Lehmad ja nuumveised

Pilud maksimaalselt 35 mm
Augud maksimaalselt 55 mm

Restpõrandate pilud

Vahekäigud

Lehmad
nuumveised (12–24 kuud)
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Väline jalutusala
Väline jalutusala peab olema sillutisega/valatud või kuiva kruusaga ning hea
drenaažiga. Tarastamiseks ei sobi okastraat ja elektrikarjusega tara.
Jalutusala
Jalutusala suurus

Lehmad

2,5 m2

vasikad (0–12 kuud)

1,5 m2

nuumveised (12–24 kuud)

2 m2

Talvine karjamaa
Talveperioodil karjatamine on võimalik ainult hea loomuliku äravooluga ning kuival
pinnasel. Talvise karjamaa mõõtmed on ära toodud punktis 4.c.
b. Aastaringselt laudas pidamine
Laudas peab olema piisavalt valgust ja värsket õhku.
Allapanu: Allapanu peab olema piisavas koguses ning see ei tohi olla üleni määrdunud
ega märg.
Laudas pidamine
Põrandapinna suurus

Lehmad

10.5 m2, millest vähemalt 5
m2 on kaetud allapanuga

vasikad (0–12 kuud)

5.5 m2, millest vähemalt
2.5 m2 on kaetud
allapanuga

nuumveised (12–24 kuud)

7 m2, millest vähemalt 3
m2 on kaetud allapanuga

c. Aastaringselt karjamaal pidamine
Tuulevari: Loomadel peab olema võimalus minna tuulevarju. Selleks sobivad puud,
lihtne avatud varjualune või sein.
Pinnas: Sellise pidamisviisi puhul peab pinnas olema hea loomuliku äravooluga ja kuiv.
Mudane maapind ei ole sobilik.
Karjamaal pidamine
Ala suurus

Lehmad

0.02 ha

vasikad (0–12 kuud)

0.01 ha

nuumveised (12–24 kuud)

0.015 ha

5. Loomade söötmine
a. Sööta kasvatatakse peamiselt farmi territooriumil. BGB projekti loomi söödetakse
peamiselt koresöödaga. Vasikad toituvad emapiimast.
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b. Keelatud on kasutada piimaveiste piima, piimapulbrit või teisi piima kõrvalsaadusi.
c. Loomapidaja tagab loomadele tasakaalustatud ratsiooni. Lisasöödana antakse
loomadele mikro-ja makroelemente ning vitamiine. Loomasöötades ei tohi kasutada
geneetiliselt muundatud organisme (GMO), keemilis-sünteetiliselt toodetud ja jõudlust
parandavaid lisaaineid ega loomset proteiini või rasva.
- Projekti lõpuks: Loomasöödas ei tohi kasutada sojat.

6. Sertifikaadid
a.
b.

Kõikidele BGB loomadele väljastab asukohamaa vastutav organisatsioon sertifikaadi.
Loomad on sertifitseerimiseks kõlblikud üksnes siis, kui nad vastavad loomapidamise
eeskirja kõigile punktidele. Sertifitseerimata loomi ei turustada BGB projekti
loomadena.

7. Turustamine
Kõik farmid, kes kasvatavad BGB projektile loomi, turustavad kõik BGB projekti
sobivad lihaveised Baltic Vianco Trading OÜ, Baltic Vianco SIA või Baltic Vianco
Prekyba UAB (olenevalt farmi asukohast) vahendusel.

8. Kontroll
a.

Kontrolliasutus. Farmide sobivust BGB projekti loomade kasvatamiseks hindavad Baltic
Vianco Trading OÜ, Baltic Vianco SIA või Baltic Vianco Prekyba UAB (olenevalt farmi
asukohast). Loomapidaja tagab kontrolliasutusele igal ajal vaba juurdepääsu oma BGB
projekti tootmisega seotud lautadele ja dokumentidele.

b.

Dokumenteerimiskohustus. Kõik farmid, kes BGB projekti loomi kasvatavad,
kohustuvad üles märkima veterinaarravi toimingud veterinaarpäevikusse. Loomad on
sertifitseerimiseks kõlblikud üksnes siis, kui nad vastavad loomapidamise eeskirja
kõigile punktidele. Sertifitseerimata loomi ei saa müüa BGB projekti loomadena.

Allakirjutanud osapooled on käesoleva loomapidamise eeskirja heaks kiitnud. Projekti poolt
võib pidamiseeskirju vastavalt vajadusele igal ajal kohandada.

BALTIC VIANCO TRADING OÜ:

…………………………………………………………………….…….

Võrumaa, Rõuge vald,

………………………………………….………………………….…….

66710 Sänna küla

……………………………………………………….…………….…….

…………………….……………………...…………………

………………………………….………..……………….……………..

(Ees- ja perekonnanimi)

………………………………..……………………………..

(Allkiri)
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(Allkiri)
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