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faharb kirgija piffiraidei ole
On kaine majandusanaliiiis,
ainult nii tuleb eduja tulu.
Edukama majandamisenimel korraldamejuba
kolmandat aastatiiriplaanide konkurssi "Edukas talu". Ja
juba teist kuud uurjb Maaleht taluelu nii iiriplaanide jiirgi
kui ka viiliv6tetel,Ziirii tiiiist vdtavad osaesindajadp6llumajandusministeeriumist,TalupidajateKeskliidust,Uhispangast,P6hja-EestiPangastja p6llumajanduskatrbanduskojast.Aga sellal,kui analiiiitikud m66davad
majandusniiitajaid,surisebnii m6nelgitaluduel kaamera,
keritaksc {ilmi- ja helilinti, tehaksetiitid ja filmi korraga.
maasikas saab ndutavaks kaubaks kdrgemas, hinnast hooli- Ziirirroohoos
,nata. Seni on tuluehitusele toeks Pdllumajandus-kaubanduskoja ndukogu esimees AldoTamm ja Evgeni Irman Talupidajote Keskliidr,sl
ka pangalaenudja metsa miiiigist
(pildil paremal) uurivad Kaarli talu ela nii pdhjalikult, et peremees peab ka talukaardi tagaka.mbris,
saadov ttalu.
lagedale tooma.

l-ehmasildpallitaei pea

KasolemeVelke-Maa{a
teabetoas?
Ka&rli t&lu peremees Mort Irpik
majandab ise arvuti abiga ega
keel.a arvuti-infot ka teistele,
kaaludes teabeloa avqmist oma
talus. Talu Afiplaan nAeb et,e, et
veskiseadmed pannaksi tiiiile ja
see teravilj akasvatustala pak kab
vsrsti poelettidele nii jahu,
kruupe kui ka kaerahelbeid.
Kdik Kqtli talu tooted on kavas
pakkida kohapeat ja lurustada
viiikehulgimiiiigi
teel ViiikeMaarjas, Rakveres, Tapal ja
mujal Liiiine-Virumaal. Sama
k..ugele peaks
levina
kq
lalunikele vajalik teave ViiikeMaada teabetoa kaudu.

Mida ei suutnud siloteadlased
tdestada mitme aasaaga, seda tegi vihm iihe suvega. Paari kuuga
sai iga piimakarjapidaja selgeks,
et lehma silopallila ei pea. Olsa
talu peremehe Aare Hindremiie
iiriplaan niigi ette 60pealise piimakarju toodangu tdstmis, ja
kv a lit eedi p ara nda mist.
"Sest ajast peale, kui iiriplatn
vormislalud sai, on pauu mu,,ttrnud," iitleb Otsa talu percntees
kohe, kui "Eduks tslu" konkursi Ziirii loladae sdidab. Yahepeal
on laenu vAetud- ruloonsilo lehnoloogia soetatud ja silogi tehtud.
"Piima saab kiill rohkem, aga
siiiit tukb kallilt kiine ja kalliks
teeb silo just pakkematerjal ehk
kile. Nii et - mis teha? Itus ehitada sikthoidla v6i osta kile,?"
enileb otsa tolu perernees orna
juures
(piltlil
silopallide
paremal). Kallist kilet niipib
ja
ka
silo koostist uurib
Viiin o Liimann p 6llu m aj andu sministeefiumist.

