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Piim – päeva pärl!

Piim on tervisliku, mitmekesise ja tasakaalustatud toiduvaliku üks osa. Pii-

matooted on inimese jaoks sobivaks toiduks kogu eluea jooksul ja piim on 

olnud eestlaste toidulaual alati aukohal. Kahjuks tuleb tõdeda, et piima-

toodete tarbimine Eestis on ühe elaniku kohta viimase kümne aasta jook-

sul vähenenud. 

Tänasel karjalaskepäeval avavad piimatootmisettevõtted üle Eesti kõiki-

des maakondades oma farmide uksed ja tutvustavad kokku umbes 1500 

lapsele oma tegemisi. Sul on ühena nendest võimalus külastada oma ko-

dulähedast piimafarmi ja kohtuda piimatootjate ning piimaandjatega. Ta-

hame Sulle tutvustada, kuidas piim kui üks põhitoiduaine Sinu toidulauale 

jõuab. 

Nimetame seda päeva karjalaskepäevaks. Kuigi rahvakalendris oli karja-

laskepäev kas 1. aprillil (mis on ilmselgelt liiga vara lehmade karjamaale 

ajamiseks) või 23. aprillil, kui ilm on juba soojem ja puud hiirekõrvul ning 

mõnel pool juba esimene äikegi olnud, siis nüüd kutsume Sind sellel mai-

kuu kaunil päeval maale piimatootmist uudistama. 

Vanasti oli karjalaskepäev püha, mis seostus lisaks karjale otseselt ka met-

sa, maa ja piksega, sest kuni karjalaskepäevani polevat maa veel hinganud. 

Esimene karjapäev ennustas loomade suvist saatust ja heaolu. Sel päeval 

kogunesid näiteks abielunaised kusagile mäele või kõrtsi, kus tehti lüpsi-

kute turbutamist ehk sooviti lehmadele paremat piimaandi. Loomad tuli 

karjalaskepäeval kas või korraks üle laudaukse ajada ning esimene karja-

sevits valmis lõigata, siis pidi hea piimaand tulema. Lehmad on läbi aegade 
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inimestele väga vajalikku toidust andnud ja mõjutavad seega omakorda 

inimeste head käekäiku.

Tänapäeval on piimatootmine Eesti tähtsaim põllumajandusharu. Eesti 

põllumehed toodavad tänu sobilikele looduslikele eeldustele, ettevõtlikku-

sele ja aastakümnete jooksul kogutud teadmistele piima nii palju, et sellest 

jätkub nii eestimaalaste toidulauale kui jääb üle ka piimatoodete ekspor-

timiseks piiri taha.

Ettevõte, mida täna külastad, kuulub Eesti parimate piimatootjate hulka. 

Mitmed täna külalisi vastuvõtvatest põllumeestest on pärjatud aasta põl-

lumehe, aasta talu või parima piimakarjakasvataja auväärse tiitliga. Need 

on tublid põllumehed, kellele piimatootmine on põhitöö ja tegevus. Nad 

hoolivad loomadest ja leiavad, et see töö tasub tegemist. Neid võlub loo-

duse keskel ja värskes õhus töötamine ning see, et näevad oma töö tule-

musest kogu ühiskonnale kasu tõusvat. Kui oled selline noor, kes sellistest 

väärtustest lugu peab ja Sul on ka suur tehnikahuvi, siis tasuks tulevikus 

põllumehe-ameti peale mõelda küll, sest järelkasvu on nendele ameti-

meestele väga vaja.

Täname, et hindad põllumeeste tähtsat tööd! 

Joo piima ja naudi iga päev meie poelettidel 

saadaolevat laia piimatoodete valikut! 

Piim on iga päeva tõeline pärl!



Jaan Metsamaa, Metsaküla Piim AS.   Sven Arbeti foto.
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Harjumaa

Aktsiaseltsi Metsaküla Piim Metsaküla farm asub Harjumaal Kumna külas 

(Harku vald). Ettevõte on asutatud 1. aprillil 1996. AS Metsaküla Piim juha-

taja ja üks omanikest on Jaan Metsamaa, tegevjuht Lauri Lepassar, Metsa-

küla farmi loomakasvatusjuht on Ege Puustusmaa. Metsaküla Piim kuulub 

piimatootjaid ühendavasse ühistusse EPIKO, kes nende piima turustab. 

Metsaküla farmis on lüpsilehmi 535, noorloomi 401, vasikaid 192. Farmis 

kasutatakse lüpsmiseks 8 lüpsirobotit, loomade söötmiseks on iseliikuv 

söödamikser. Vasikate jootmiseks  kasutatakse automaatseid vasikate joo-

tureid. Jaan Metsamaad motiveerib piimatootmisega tegelema missiooni-

tunne aidata kaasa Eesti piimatootmise arengule.

„Valige tulevikus õppimiseks piimakarjakasvatusega seotud eriala, kui tei-

le meeldib töötamine maal puhtas looduskeskkonnas ja loomadega, sest 

see töö on pidevas muutumises ning pakub piisavalt väljakutseid,“ kõlab 

2009. aastal aasta põllumehe konkursi kandidaadiks esitatud Jaan Metsa-

maa soovitus noortele.



Sulev Matto, Hiiumaa Agro OÜ.   Sven Arbeti foto.
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Hiiumaa

Osaühingu Hiiumaa Agro Ala farm asub Hiiumaal Ala külas (Pühalepa vald). 

Ettevõte on asutatud 15 aastat tagasi – 2000. aastal. Hiiumaa Agro osa-

ühingut juhivad Sulev ja Hanneli Matto. Tegemist on pereettevõttega. Ala 

farmi põhikarjas on 136 piimalehma ja noorkarjas 172 looma. Lehmi pee-

takse vabapidamislaudas, kus on kaherealine ja korraga kaksteist looma 

mahutav kalasaba lüpsiplats. Lehmad saavad täisratsioonilist sööta. Su-

lev Mattole meeldib töö loomadega. Seda tööd tuleks õppida neil lastel 

ja noortel, kes tunnevad huvi loomade vastu. Eesti asub piimatootmisele 

sobivas kliimas ja kuna maakera elanikkond suureneb, vajatakse toitu üha 

rohkem. Sulev Matto soovib, et noor põlvkond rajaks Eestisse efektiivse 

piimatööstuse, et ära kasutada praegu ekspordiks minev toorpiim ja suu-

daksime eksportida rohkem töödeldud piimatooteid.

„Eesti piimatootjatel on väga head oskused piimatootmise ja tõuaretuse 

osas ja neid peab hoidma ja kasvatama,“ ütleb mitmel korral aasta põllu-

mehe konkursi nominendiks esitatud Sulev Matto.



Uudo Mesi, Mesiviss OÜ (Maage talu).   Sven Arbeti foto.
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Ida-Virumaa

Osaühingu Mesiviss Maage talu asub Ida-Virumaal Kärasi külas (Lohusuu 

vald). Ettevõte loodi 6 aastat tagasi. Osaühingut juhib Uudo Mesi. Maage 

talu farmis on 230 looma. Farmis on kõik tööd automatiseeritud, kasuta-

takse lüpsiroboteid, toimub automaatne loomade söötmine, ventilatsioon, 

valgustus ja sõnniku eemaldamine. Uudo Mesi sõnab, et teda motiveeribki 

loomadega töötama ja piima tootma uus automatiseeritud laut. Piima-

tootmine on siiski tegevusala, mis nõuab täielikku pühendumist.

„Praegu on piimatootjate olukord kahjuks väga keeruline ja raske on jul-

gustada noori piimandusega tegelema. Siiski on piim oluline toiduaine, 

nõudlus piima järele tulevikus kasvab ja loodetavasti paraneb ka riigi 

suhtumine põllumajandusettevõtetesse. Usun, et olud muutuvad ja pii-

matootmine muutub taas tasuvaks majandusharuks, mis on perspektiiv-

ne tegevusala järeltulevale põlvele,“ ütleb Aasta Talu 2013 tiitli võitnud 

Maage talu peremees Uudo Mesi.

Aasta Talu

2013



Ahto Vili, Torma POÜ.   Sven Arbeti foto.
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Jõgevamaa

Torma Põllumajanduse Osaühingu Tõnumetsa farm asub Jõgevamaal Tor-

ma vallas. Ettevõtet juhib juba üle 20 aasta Ahto Vili. Tema ettevõttes on 

tänu tõsisele tõuaretusele Eesti ühe kõrgema toodanguga piimakari. Tor-

ma POÜ teeb tihedat koostööd Eesti Maaülikooliga ja Eesti Tõuloomakas-

vatajate Ühinguga. Tõnumetsa farmi juht on Liivi Pavlihhina. Farmis pee-

takse 1220 looma, sellest lüpsikarjas on 605 lehma. Kogu loomakasvatus-

kompleks asub ühel territooriumil, kasutatakse moodsaid lüpsiseadmeid: 

kaherealist neljakümnekohalist lüpsiplatsi ja automaatseid piimajahutus-

seadmed. Loomade söötmine toimub iseliikuva söödamikseriga. Loomad 

on vabapidamisel. Loomakasvatus vastab nüüdisaegsetele loomade hea-

olu-, keskkonna- ja hügieeninõuetele. Piimatootmisega tegelema motivee-

rib Ahto Vili võimalus kohalikele inimestele tööd pakkuda. Lisaks on ta ka 

Torma vallavolikogu esimees, põllumajandusministeeriumi teadusnõukogu 

liige, Jõgevamaa Koostöökoja juhatuse liige, samuti jahi- ja pillimees. Ta 

laulab ka Torma kammerkooris.

„Kodumaine toit on inimese toidulaual esmatähtis ja seetõttu on väga 

oluline, et oleks missioonitundega noori, kes tuleksid maale tööle. Noorte 

kätes on see, et Eesti põllumajandus välja ei sureks ja et nii maa- kui linnai-

nimesed saaksid kodumaist toitu nautida ka tulevikus,“ ütleb kahel korral 

aasta põllumehe konkursi nominendiks esitatud Ahto Vili, keda tunnustati 

2013. aastal Eesti Maaülikooli aasta vilistlase tiitliga.

Maaülikooli Aasta Vilistlane

2013



Margus Muld, Väätsa Agro AS.   Dmitri Kotjuhi foto.
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Järvamaa

Aktsiaseltsi Väätsa Agro Lõõla lüpsikarjalaut asub Järvamaal Lõõla kü-

las (Väätsa vald). Ettevõtte vanuseks loetakse 66 aastat ja seda juhivad 

Margus Muld ja Lenno Link. Lõõla farmi juhib Sven Tammoja. Eesti ühes 

moodsamas farmis annavad piima 2200 lüpsilehma, lisaks on seal kasva-

mas veel 2000 noorkarja looma. Lehmi lüpstakse 80kohalise karusselliga, 

lauda juurde kuuluvat töötajate hoonet köetakse piimast toodetava soo-

jusega, läga separeeritakse ja komposteeritakse, kompostitud osa kasuta-

takse loomadele allapanuks. Loomad on vabapidamisel. Piimatootmisega 

tegelema motiveerib Väätsa Agro juhti maailma rahvastiku kasv, kes kõik 

on vaja ära toita – tänu sellele on piimatootmine perspektiivikas.

„Piimakarjakasvatusega seotud erialadel on tulevikus palju võimalusi en-

nast täiendada ja tehnoloogia arenguga kaasas käia - loomakasvatusest 

on saamas tööstusharu, mis kasutab viimaseid tehnika saavutusi,“ ütleb 

maineka aasta põllumehe konkursi nominentide hulka kuulunud Margus 

Muld.



Väino Narusk, Nigula Piim OÜ.   Arvo Tarmula foto.
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Läänemaa

Osaühingu Nigula Piim Leediküla farm asub Läänemaal Leediküla külas 

(Lääne-Nigula vald). Ettevõte tegeleb piimatootmisega 2003. aastast ala-

tes. Ettevõtte tegevjuht on Väino Narusk. Leediküla farmi juhib loomakas-

vatusjuht Tiina Roosalu. Farmis on 500 lehma ja lisaks sama palju noor-

loomi. Loomad on vabapidamisel, lehmi lüpstakse lüpsiplatsil, korraga 20 

lehma. Loomi söödetakse iseliikuva söödamikseriga. Väino Naruski sõnul 

motiveerib teda piimatootmisega tegelema väga mitmekesine ja vaheldus-

rikas töö. Palju rõõmu pakuvad tegevused värskes õhus karjamaadel, põl-

dudel ja rohumaadel, aga ka kogu ettevõtte tööka ja väga professionaalse 

töökollektiivi positiivsus ning tahe ettevõtet arendada.

„Piimakarjakasvatust soovitan õppida neil noortel, kellele meeldib väga 

vaheldusrikas ja mitmekesine töö, kellele meeldib kasutada oma sisemist 

loovust töötamisel suurte loomade – veistega, kellele meeldib nautida va-

badust ise otsustada oma tegemiste üle ja sellega kaasnevalt osa saada 

oma tegemiste tulemustest. See töö sobib neile, kes suudavad otsustada 

ja hiljem vastutada tehtu eest. Töös on oluline õppida oma kolleegide posi-

tiivsetest kogemustest,“ ütleb Läänemaa piimatootja Väino Narusk.



Indrek Klammer, Voore Farm OÜ.   Sven Arbeti foto.
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Lääne-

Virumaa

Osaühingu Voore Mõis Viru-Jaagupi farm asub Lääne-Virumaal Viru-Jaa-

gupis. Voore Mõis on asutatud 13. juunil 2000. aastal. Ettevõtet juhib selle 

omanik Indrek Klammer, Viru-Jaagupi farmi juht on Sirje Mätas. Farmis on 

715 lüpsilehma ja 1298 noorlooma. Vabapidamisega külmlaudas kasuta-

takse kaherealist paralleellüpsiplatsi, millel saab korraga lüpsta neljaküm-

mend lehma. Lehmade söötmiseks kasutatakse iseliikuvat söödamikserit. 

Indrek Klammeri arvates on piimatootmine põllumajandustootmise väga 

oluline osa.

„Alustasime 15 aastat tagasi 90 lehmaga, eesmärgiga tuua Voore Farmi 

külvikorda heintaimed, tagada masinameestele rohkem tööd ja saada 

laudast vastu väärtuslikku lehmasõnnikut. Täna motiveerib selles vallas 

tegutsema tehnoloogia pidev uuenemine ja keerulises olukorras piima 

omahinna alandamine. Seepärast usun, et põllumajandus on noortele 

perspektiivikas eriala. Kui oskad seda tööd teha, siis on see väga huvitav 

ja mitmekülgne töö,“ ütleb 2008. aastal parimaks piimakarjakasvatajaks 

valitud ja 2013. aastal põllumajandussektori tippjuhi tiitliga pärjatud Ind-

rek Klammer. Aasta varem kuulutas Lääne-Viru maavanem Indrek Klam-

meri Lääne-Virumaa Hea Ettevõtja konkursi laureaadiks. 

Põllumajandussektori TippjuhtParim Piimakarjakasvataja

20132008



Martin Tintso, Hurmi Piim OÜ.   Aare Lepaste foto.
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Põlvamaa

Osaühingu Hurmi Piim veisefarm asub Põlvamaal Põlgaste külas (Kanepi 

vald). Veel üsna noort ettevõtet juhivad osanikud ja juhatuse liikmed Hel-

lika Häelm-Tintso ja Martin Tintso. Veisefarmi juhataja on Elisa Altosaar. 

Tema hoole all on farmis 220 lüpsilehma. Farmis kasutatakse moodsat 

tootmistehnikat, kasutusel on 4 lüpsirobotit.

Hellika Häelm-Tintso ütleb, et iga päev on nagu seiklus, mitte kunagi ei 

hakka igav, see motiveeribki piimatootmisega tegelema. „Soovitan lastele 

ja noortele valida tulevikus õppimiseks piimandusega seotud eriala, sest 

see on põnev ja maalähedane tegevusala, mis toob leiva lauale iga ilmaga,“ 

ütleb Hellika Häelm-Tintso.



Ilmar Teevet, Vändra OÜ.   Sven Arbeti foto.
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Pärnumaa

Osaühingu Vändra Sõõrike farm asub Pärnumaal Vaki külas (Vändra vald). 

OÜ Vändra on asutatud 1993. aastal ja seda juhib Ilmar Teevet. Sõõrike 

farmi juhatab Angela Alev, loomakasvatusjuht on Ene Vaakmann. Farmis 

on lüpsilehmi 1370 ja vasikaid 420. Sõõrike farm on põhuasemetega va-

bapidamislaut, sõnnikueemaldus toimub skreeperseadmetega, lüpsmi-

seks kasutatakse kaherealist ja korraga 24 looma mahutavat lüpsiplatsi. 

Piimatootmisega tegelema motiveerib Ilmar Teevetit elu ja töö maal ning 

tegelemine loomadega.

„Soovitan ennast tulevikus põllumajandusega siduda neid lapsi ja noori, 

kellel on huvi looduse ja loomade vastu, see on alus elamiseks ja töötami-

seks maal,“ ütleb 2014. aastal aasta põllumehe konkursi võitnud Ilmar Tee-

vet. Samal aastal tunnustas Maaelu Edendamise Sihtasutus Ilmar Teevetit 

ka parima piimakarjakasvataja tiitliga.

Aasta Põllumees Parim Piimakarjakasvataja

2014 2014



Märt Riisenberg, Kehtna Mõisa OÜ.   Sven Arbeti foto.
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Raplamaa

Kehtna Mõisa osaühingu Ülejõe farm asub Raplamaal Käbikülas (Kehtna 

vald). Kehtna Mõisa osaühingut juhib Märt Riisenberg. Ettevõtte loodi 19 

aastat tagasi. Ülejõe farmi juht on Leia Nõojärv. Farmis on 540 lüpsvat leh-

ma, lehmi kokku on 620, noorkarjafarmis on lisaks 600 noorlooma. Vaba-

pidamisega külmlaudas on kaherealine lüpsiplats 32 loomale, vasikad aga 

kasvavad individuaalboksides. Märt Riisenbergi arvates on piimatootmine 

väga keeruline ja seetõttu huvitav protsess, kus on võimalik teha mees-

konnatööd, anda maainimestele tööd, harida korralikult maad, aga ka su-

helda teiste piimatootjatega ning arendada nendega koostööd.

„Piimakarjakasvatus on olnud ja on ka tulevikus Eesti kliimavöötmes ots-

tarbekas tegevus, mis pakub rahuldust kokkupuutumisel looduse, loo-

made, maaharimise ja nüüdisaegsete tehnoloogiatega. Piimatootmine 

eeldab püsivust, head ettevalmistust: korralikku haridust, head füüsilist 

ja vaimset vormi, loomaarmastust ning sobib väga hästi noorematele ini-

mestele. Piim on Eesti taastuv maavara, mille tootmine võimaldab oluli-

selt toetada elu maapiirkondades,“ ütleb 2004. aastal aasta isaks ja 2014. 

aastal põllumajandussektori tippjuhiks valitud Märt Riisenberg.

Põllumajandussektori Tippjuht

2014



Tõnu Post, Kõljala POÜ.   Sven Arbeti foto.
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Saaremaa

Kõljala Põllumajanduse Osaühingule kuuluv Haeska farm asub Saaremaal 

Haeska külas (Pihtla vald). 1993. aastal loodud Kõljala Põllumajanduse 

osaühingut juhib Tõnu Post. Haeska farmi juht on Rita Paiste. Farmis on 

540 lüpsilehma ja ligi 600 noorlooma. Haeska farm on sügavallapanuga 

vabapidamislaut, kus lehmade lüpsmiseks kasutatakse 40-kohalist paral-

leellüpsiplatsi. Piimatootmisega tegelema motiveerib Tõnu Posti see, et 

piimatootmine on nii Eestis kui ka maailmas perspektiivne majandusharu 

oma väljakutsetega, piimatootmine sobib ideaalselt Eesti klimaatiliste tin-

gimustega.

„Kui oled piimatootmisega tegelema hakanud, siis tee seda hästi. Piiman-

dus on eriala, kus on alati põnev töö loomadega kindlustatud, sest nõud-

lus toidu järele maailmas aina kasvab,“ ütleb Aasta Põllumees 2013 Tõnu 

Post. 2013. aastal sai Tõnu Post ka parima piimakarjakasvataja tiitli. Aasta 

varem valiti ta Saaremaa aasta põllumeheks.

Aasta Põllumees Parim Piimakarjakasvataja

2013 2013



Avo Samarüütel, Männiku Piim OÜ.   Sven Arbeti foto.
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Tartumaa

Osaühingu Männiku Piim Männiku farm asub Tartumaal Haaslava vallas. 

Ettevõte Männiku Piim on asutatud 1. veebruaril 1993 ja seda juhib Avo 

Samarüütel. Männiku farmi loomakasvatusjuht on Helin Õkva. Farmis on 

lüpsilehmi 380, noorkarja aga 360 looma. Lehmade lüpsmiseks kasuta-

takse juba 8 aastat 5 lüpsirobotit. Loomi söödetakse 2 korda päevas täis-

ratsioonilise segasöödaga. Söötmisel kasutatakse söödamikserit traktori 

haakes. Lüpsmise ajal antakse loomadele täiendavalt jõusööta vastavalt 

loomade vajadustele, seda protsessi juhitakse arvuti teel. Läga eemalda-

takse programmeeritava skreeperiga. Avo Samarüütel on oma 15liikmelise 

meeskonnaga koos töötanud ja ettevõtet arendanud 22 aastat. Tulemused 

näitavad, et seda on tehtud edukalt, ettevõte ja tema töötajad on tugevas-

ti arenenud. Selle töö ja arengu tulemusena on kasutatavad töövahendid 

kaasaegsed ja mugavad, mis ongi igapäevase töö edukuse alus, see tagab 

ka töötajate materiaalse heaolu ja kindlustunde tuleviku suhtes.

„Iga inimene peaks ennast koolitama ja arendama selles suunas, mis on 

talle hingelähedane. Kui loomad ja loodus tõmbavad ning pakuvad huvi, 

siis tuleks kindlasti kaaluda farmeriks õppimist. See on valdkond, mis ei 

kao kunagi ja toob leiva lauale igal ajal, kui teha oma tööd mõistuse, hoole 

ja armastusega,“ ütleb Aasta Põllumeheks 2011 valitud Avo Samarüütel. 

2010. aastal sai ta Maaelu Edendamise Sihtasutuselt aunimetuse parim 

piimakarjakasvataja. 2012. aastal tunnustati Avo Samarüütlit Tartumaa 

kuldse tammeoksa teenetemärgiga. Avo Samarüütel on saavutanud läbi 

aastate esikohti ka üleriigilistel viljelusvõistlustel.

Aasta Põllumees Parim Piimakarjakasvataja

2011 2010



Venda Vihmann, Kesa Agro OÜ.   Sven Arbeti foto.
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Valgamaa

Osaühingu Kesa-Agro Kolmimäe farm asub Valgamaal Tiidu külas (San-

gaste vald). Kesa-Agro OÜ asutati 18 aastat tagasi, ettevõtet juhib Venda 

Vihmann. Kolmimäe farmi juhib Jane Trifanov. Farmis peetakse  450 lüp-

silehma ja 450 noorlooma. Kolmimäe farm on vabapidamislaut, kus leh-

made lüpsmiseks kasutatakse 6 robotit ja loomi söödetakse jõusöödaga 

automaatselt. Piimatootmisega tegelema motiveerib Venda Vihmanni 

maalähedane eluviis, mis võimaldab elada ja töötada väljaspool linna, aga 

ka tegeleda loomadega.

„Piimatootmine on raske töö, elanike poolt praegu mitte eriti soositud, 

seetõttu põllumehe ametit soovitada ei julgegi. Aga kes tunneb, et tahab 

seda tööd teha, see võiks küll karjakasvataja ameti selgeks õppida,“ ütleb 

Venda Vihmann. 2008. aastal oli Venda Vihmanni juhitav Kesa-Agro OÜ 

üks viljelusvõistluse võitjaid. 2008. aastal autasustati Venda Vihmanni 

Valgamaa teenetemärgiga.



Meelis Venno, Mangeni PM OÜ.   Sven Arbeti foto.
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Viljandimaa

Mangeni Põllumajanduse Osaühingu Mangeni farm asub Viljandimaal 

Koksvere külas (Kõo vald). Ettevõtet juhib Meelis Venno. Mangeni farmi 

juht on Terje Päll. Uhiuues farmis peetakse 1100 lüpsilehma ja 1200 noor-

looma. Lüpsmiseks on paigaldatud 60 kohaga karussell-lüpsiplats, söötmi-

ne käib mikseri kaasabil ja läga eemaldatakse vaakumiga. 

„Soovitan piimatootmise eriala neile, kellele meeldivad suurloomad,“ üt-

leb Meelis Venno.



Toomas Pihu, Võhandu POÜ.   Sven Arbeti foto.
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Võrumaa

Võhandu Põllumajanduse Osaühingu Palo farm asub Võrumaal Alaküla kü-

las (Sõmerpalu vald). Võhandu POÜ on asutatud 21 aastat tagasi ja seda 

juhib Toomas Pihu. Palo farmi juht on Esta Plato. Farmis peetakse 647 leh-

ma ja 305 noorlooma. 2012. aastal avatud ühes lüpsilaudas on kasutusel 

neli lüpsirobotit ning teises laudas torusse lüpsiseadmed. Piimatootmi-

sega tegelema motiveerib töö looduskeskkonnas ehk loodusressursside 

kasutamine, mille kaudu on võimalik anda oma panus, et hoida töös ning 

arendada Eesti põllumajanduskultuuri.

„Kindlasti soovitan huvilistel valida edasiõppimiseks põllumajandus-

eriala, sest usun Eesti piimatootmise jätkusuutlikusse ning tulevik vajab 

kindlasti piimatootmises erialast järelkasvu,“ Toomas Pihu.
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