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"Piima hinna tile ja piirnaraha
kittesaamiscga Lactost v6ib
tublisti nuriseda," iitleb Otsa
talu peremeesAare Hindremiie. "Praegu, miirtsikuu ldpus
on makstudalles osa jaanuarikuu piimarahast.Kui jaanuaris
.;a veebruaris oli hind veel piins normaalne 3 krooni liiter
-, siis mdrtsis kukkus seejiirsult 2.50 peale."

/iri takerdubpiimaraha
taha
Eelmise aasta ldpul lubas
Lacto piimaroorjatele
3.30 piim a h i n n a k sj u h u l . k t r i p i i e v a s
400 tonni piina saab,nurjunud
kokkuleppet6ttu aga kannatavad eelk6ige Lacto varumispiirkonna piimatootjadRaplamaal.
Piimahinna j?irsk Iangus ja
maksnrsegavenitaminesunnivad piimatootjaid Lactoga kirjalikku lepingut s6hnima.Seni
pole kindat toolpiima miiiigi
lcpingut paljudel tootjatel ku-

nagi olnud, kaubalesaadisuus6naliselt.
"Mul ci ole kunagi nende
aastate
Jooksulr,eellepingutolnud," iitleb ka Aare Hindremiie. "Kokku oleme leppinud
ikka iihepoolselt,nii nagu piimatitdstus naksab. Aga niitid
tahab Lacto sdlmida meieqa
aastalepingu keskmise hinna
2 . 5 0p e a l e . "
"Eduka talu" 1996.a konkursi v6itis Aare Hindremaetalu
ijhistegevuseeest,rajadsskolme peregaiihislauda,kus peeti
50pealist piiurakarja, lisaks
noorloonad. Tollasesariplaanis oli kirjas, et Otsa talu kavatsebnelja aastagasuurendada aastakdivet700 000 kroonilt
I miljonile kloorile. Niiiid ajab
sellinejutt peremehemuigama.
"See iiriplaanoli rehtudnii, et
piimahindon stabiilselt3 krooni ringis, eeldasin,et hind tduseb 4 kroonile, aga tegelikult
ldks seesuvelkoguni 1.50pea-

Eesison piimapuu

Semal teenal: "Neene Jdgi: piim riigist vtitja,,,
ML, 23.
P6lva
piimandustalunik
Raivo Musting peab absurdseks viiidet, naqu oleks
Eestis piima iiletootmine.
"Eestis on hoopis karjuv
piimapuudus,"iitles Musting.
Ta peab Tallinna Piirriatti6Jtuse ASi juhatuse esimehe
Neeme J6gi juttu piima iile"Normaalne
elu on
toohrisest iiksnes ettekaanhdiritud,
deks, et jiirjekordselt piima
palju
hinda langetada.Ta lisas. et
hedavajaliksel moel sunnivad t6dstused
ke investeetalunikkealla omahinnatoo!
nguid
ma,."et nendeturjal vee peal
tegemata,"
pusroa.
iitleb Otsa
80pealiseliipsikarjaornanipO umajandusm
talu pereku ja aastas500 t piirna toot- "Kui
mees Aare
ter
lvari
Padar redgib,
va Mustingu enda s6nui ei
Hindrcmae
et taotlemeeurokvoo
vaidle ta J6gile vastu. "Eks900 000t aastas,
Raplamaalt.
porti on raudseltvaja, aga ldaiab sellinejutt taluni
petaguseejutt, et mcil on pii- naerma,"
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ma iiletootmine," mdrkis Musting.
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Musting. Ta ei mdista, miks
le," iitleb Otsa talu peremees. saks talupidamisclekorraldatodtleb mitukiimmend Eesti
Mcicidunudaastaloli ke
"Praegu olen 6nnelik, kui talu takse Otsa talus ka 6ppepaevi, tditstust900 piima
t
piievas. ne viiljaliips lehura kohta
kdive samal tasemel piisib. peremeesturgutabIngliste kii"See on tegelikult kahe korra- kg. Kui saadudpiimakogr
Suurekssaavutuseks
loen juba las arvutiopetust, on rajanud
Iiku kombinaaditootrnisv6im- gada Eesti elanike arvug
seda, et pole loomade arvu vd- kiilla esimesearvutitoa.Plaanis
sus. Tippajal tdtttlesiks pii- leb umbes 0,6 I piima ini
hendanud."
on talus turistevddrustada.
matiidstusp,ievas300-350 t kohta pdevas. Kui sellest
Viis aastattagasivdttis Otsa
piima, Iisaks300 400 t l6ssi." tada piimaekspbrt, koh
Uhislaudaga
edasi
talu pool miljonit krooni laenu,
Mustingu andmetel vdhe- mad, juustud, ei jiiiigi suu
Uhislaut tegutsebOtsa talus pmegu on veel 100 000 krooni
nes eelmisel aastalpiimatoot- dagi jiirele. Elaniku kohta
tiinaseni,seal on 63 lehma ja tagasi maksta.
nine 20%r."Oneti pole iiks- piievas 200 g piima, ar
60 noorlooma. iihiselt on soeta"Loomulikult on Otsa talu
ki tiiiistus uksi kinni pannud, Musting.
tud silotehnoloogia,lisaks pal- selle madala piimahinna tdttu
aga meie 100 000 lehma ei
Jdudluskontrolli andme
lisiloleoma loomadetarbekite- kahjumisse liiinud, ka pangakannata s€da koomust vAlja, E e s t i s l . m a r t s i s e
hakse hooajal teenustririnasilo laenu tagasimaksmisegraafiku
et teenida 41 suuremale ja 105 558 lehna. Statistika
ka iimberkaudseteletalunikele. l6i seesegi," iitleb peremees.
vdiksemale piimatridstuseie p e a k s o l e m a 1 4 6 0 0 0 l e
Laudason alaliseltkoln palgaPraegu Otsa talu peremees kasumit," raAkis ta. "K6ige
Ometi ei usu t6uaretussp
t<iiilist,hooajal rohkem. Maad pikalt ette m6elda ei taha.
soodsamoleks neli-viis pii- listid, et kusagil riigis r
on igal perel eraldi.
"Elan iiks piiev korraga." Ja limatoiistustj mitte rohkem. 44 000 lehmaiile olla. "El
Otsa talu omandison 90 ha, sab: "Kdigele vaatamatapiiiian
Aga k6ik tri6stusediiritavad pensiondridel 25 000 1
s c l l e s tk a r j a - .h e i n a -j a p d l l u - piimatootmist s:iilitada.Piina
piisirnajiiiida,ja scda piima- iihekaupakodus.agamjtte
tnaad60 ha. Talu pdhisuunaks e i s a aj u t e i s t e s tm a a d e s ti m tootJavaral."
kern." riikis Muiting. 1
on jddnud piirnakari, teraviija portida, seepeakstulena toiduMustingumeelestei ole pii- sdnul peavad tootiad toorp
kasvatatakseainult onta tar- iaualesiitsamastEestist."
matootmist v6imalik paari omahinnaks2,70 kr Mada
beks. Kohne aastagaon Aare
aastagatdsta."See on meele- hind, mida toiistused l
Hindremiie valmis ehitanud
SILJA LATTEMAE tu investeering,vihemalt nel- maksta v6iksid,
on 3 kr.
malandushoone,kus on masiaasta tdci ja korralik
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