
Sind huvitab, miks paljud šaroleekasvatajad 
on koondunud Eesti Šarolee Klubisse ja Eesti 
Lihaveisekasvatajate Seltsi:

Klubi tegevuse peamine eesmärk on šarolee tõugu 
lihaveiste kasvatamise ja aretamise populariseerimine, 
kasvatajate vahel info jagamine.
Koostöös Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsiga:
lihaveiste ja veiseliha turundustegevuse 

organiseerimine
lihaveisekasvatajate huvide eest seismine 

põllumajandustoetuste, keskkonnaregulatsioonide ja 
lihaveiste tuleviku strateegia  teemadel

erinevate ürituste (kokkutulekud, õppereisid, näitused, 
seminarid jne.) korraldamine

Sind huvitab, miks tarbida veiseliha?

Kuna enamkasutatud veiseliha tükkide rasvasisaldus on 
väike, siis võiks kvaliteetse veiseliha tähtsus eestimaa-
laste toidulaual olla märksa suurem. 
Kõige sagedamini valmistatakse veiseliha keskmiselt 
küpsenuna (meedium), sest siis on liha seest mõnusalt 
mahlane ja pealt korralikult pruunistunud. 
Mahlakuse lisamiseks võib veiseliha pikkida või mähkida 
pekisema sealihaga, nt peekoni lõikudega. Kokkuvõttes 
on oluline, et me millegagi üle ei pingutaks - oluline on 
säilitada ka liha naturaalne hõng ja maitse.
Eestimaa lihaveised on kasvanud puhtas ja mitmekesises 
looduses.

Sind huvitab, kus kohast kõige selle kohta 
rohkem infot saada?

Eesti Šarolee Klubi:

E-mail: chklubi@gmail.com

www.facebook.com – Charolais Estonia

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts – www.lihaveis.ee

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu – www.etky.ee

Jõudluskontrolli Keskus – www.jkkeskus.ee

Šarolee tõugu lihaveiseid saab näha ka suurematel 
põllumajandusüritustel:

•  Tartu Maamess 24.-26.04.2014

•  Luige Maaelu Näituslaat 9.-11.05. 2014

•  Jäneda Talupäevad 26.-27.07. 2014

•  Tartu sügislaat. Põllumajandusnäitus „Tõuloom“
    Ülenurmel 6.09.2014

Viited välismaal:

• Ülemaailmne Šaroleekasvatajate Ühendus 
   www.charolais-international.com
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Farmisisustus – www.saumet.ee

Eesti suurimad šaroleekasvatajad:

•  Hannora OÜ

•  Ohtla Lihaveis OÜ

•  Teesoja OÜ

•  Toomjürker OÜ

•  Uus Allikmäe OÜ

•  Vajo Farm OÜ

•  Viskla Farmer OÜ



Sind huvitab, milline on 
šarolee tõugu lihaveis?

Šarolee  on üks vanemaid Prantsusmaalt pärit lihaveise 
tõugusid. Kaasajal väga levinud tõug, kasvatatakse enam 
kui 70 riigis. Lühikese aja jooksul on šarolee kogunud 
suurt populaarsust USA-s, Kanadas, Rootsis, Tšehhis jne.
Šarolee on väga suure kasvuintensiivsusega loom.
Loomad on reeglina:
• valget või kollakaskreemjat värvi.
• jalad on lihaselised, sõrad heledad.
• pikk lihaseline  kere ühes laia esiosaga.
On nii sarvedega (Full French) kui ka geneetiliselt 
nudisid, kuid üha enam on trend nudi isendi poole. Nudide 
liinide aretusega tegeldakse tänapäeval enam USA-s, 
Kanadas ja Rootsis.
Šarolee veistel on hea ööpäevane juurdekasv ning head 
lihakeha tunnuste näitajad. Emasloomadel kerge poe-
gimine ja head emaomadused.
Šarolee tõugu võib kasvatada nii intensiivselt kui ka heal 
rohumaal ilma jõusöödata. Sobivad hästi ristamiseks. 
Liha rasvasisaldus suhteliselt väike.

Šarolee  veised on iseloomult rahulikud ning sõbralikud 
ja alluvad hästi oma peremeestele.  

Šarolee tõugu lihaveiste 
aretuseesmärgid Eestis:

1. Eesti keskkonna- ja klimaatilistesse tingimustesse 
sobiliku lihaveise tõu aretus, mille tulemusena too-
detakse kvaliteetset veiseliha minimaalsete kulutus-
tega (rohusöödaline ratsioon – hein, silo, lisaks 
jõusööt)

2. Ammlehmade valikul jälgitakse:
- häid emaomadusi: iseloom, piimakus.
- heal ammlehmal on hea välimik: sirge seljajoon; 
pikk ja sügav kere; lai ja keskmise langusega (7–8%) 
laudjas; reielihas on pikk ja ümar; jalad tugevad.

3. Tähtis on, et ammlehm mullikana hästi välja areneks.
4. Keskmine vasikate sünnimass: lehmikud 42–45 kg, 

pullikud 45–49 kg
5. Minimaalne võõrutusmass 200-päeva vanuselt: 

lehmikud 260 kg, pullikud 300 kg
6. Minimaalne aastase veise mass: lehmikud 350 kg, 

pullikud 450 kg
7. Täiskasvanud loomade kehamss: lehmad 700–950, 

pullid 1200–1400.
8. Tapasaagise lihaks realiseeritavatel veistel: 

keskmiselt 60%
9. Head iseloomuomadused (rahulik, sõbralik).
10. Puhtatõuliste lihaveiste osakaalu suurendamine tõu 

siseselt.

Šaroleede arvukus Eestis ja mujal

01.01.2014 PRIA andmete põhjal on Eestis kokku 4046 
šaroleed, neist ammlehmi 1145. Kokku on Eestis ligi 60 
000 lihaveist, kellest ligi 7% on šaroleed.

Võrreldes Prantsusmaaga, kus šarolee moodustab ligi 
poole lihaveiste ammlehmadest või Soomega, kus vastav 
näitaja on üle 27%, siis Eestis on selle väärt tõu 
tutvustamisel tublisti arenguruumi ja sellega ka tege-
letakse.  

Šaroleede arv Eestis on tõusnud viimase 3 aastaga 
kahekordseks. Palju on sisse ostetud puhtatõulisi 
noorloomi, nii lehmikuid kui ka pulle.

Jõudluskontrollis olevatest šarolee ammedest on 
puhtatõulisi 42%.

Seisuga 7. aprill 2014 on jõudluskontrollis 83 karja, 
kus kasvatatakse šaroleesid ja nende ristandeid. Neis 
karjades kokku on 2492 šarolee tõugu veist, kellest 
ammesid  844 ning kellest omakorda puhtatõulisi 361 
šaroleed.
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