
Bioohutuskava
loomise vajalikkus

Lihaveisekasvatuse aastakonverents

Veterinaar- ja Toiduamet

15.10.2020

15.10.2020

Bioohutuskava 
loomise vajalikkus



Miks?

• Eesti loomakasvatuse jätkusuutlikkus 

ning saaduste (elusloomad, geneetiline 

materjal, loomsed saadused) 

konkurentsivõimelisus nii siseturul, 

Euroopa Liidu siseturul kui ka 

kauplemisel kolmandate riikidega

• Loomapidajatel määrav roll loomade hea 

tervisliku seisundi tagamisel, sh 

loomataudide ennetamisel ja tõhusal 

tõrjumisel
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Põhinõuetest

• Identifitseerimine ja teavitamine

• märgistamine 20 päeva jooksul peale sündi

• registreerimine põllumajandusloomade 

registris

• veisepass

• Arvestuse pidamine karjas olevate veiste kohta

• andmed hiljemalt 3 päeva jooksul alates 

sündmusest

• andmete säilitamise aeg 3 aastat15.10.2020 3



Loomade pidamine

Veise pidamisega tegeleva isik

• teadmised looma anatoomiast ja 

füsioloogiast

• teadmised loomaliigi 

käitumisharjumustest

• vajalikud praktilised oskused
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Loomataudide ennetamine ja tõrje

• Riiklikud loomatauditõrje programmid ning 

nende rakendusmeetmed

• diagnostilised uurimised 

• karjakontrollid

• Loomapidaja 

• võimalused rakendusmeetmete 

kohaldamiseks

• teavitamine üle 24 kuu vanuse veise 

surmast, ulatuslikust haigestumisest või 

hukkumisest
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Riiklikud uuringud veisekarjas

• Veiste tuberkuloos

• Veiste enzootiline leukoos

• Veiste brutselloos

• Veiste spongiformne entsefalopaatia

• Bluetongue ehk lammaste katarraalne

palavik

• Suu- ja sõrataud

• Schmallenbergi haigus 15.10.2020 6



Loomapidamiskohtade kontroll

• Vähemalt üks kord viie aasta jooksul

• Kontrollivalim riskihinnangu alusel

• nõuetekohasuse ajalugu

• karja suurus

• loomade liikumine

• tootmissund ja maht

• PRIA register

15.10.2020 7



Üldised bioohutusmeetmed (1)

• Väldi nakkuse sissetoomist (isikute ja 

veovahendite liikumine)

• Ära luba kõrvalisi isikuid ja välisriigist 

saabunuid loomade juurde

• Hoia uued karja toodavad loomad eraldi 

• Hoia haiged loomad tervetest eraldi
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Üldised bioohutusmeetmed (2)

• Korralda sööda, allapanu ja muu materjali 

ohutu käitlemine

• Korralda näriliste ja putukate tõrjet

• Takista metsloomade ja hulkuvate 

loomade pääsemist loomade lähedusse

• Selgita ja nõua nende nõuete täitmist 

kõigilt, kes loomadega tegeleva
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Bioohutuskava

• BO meetmete rakendamiseks soovitatav 

pidamiskoha põhine rakenduskava

• mõtle läbi ja kirjelda kõik loomade 

pidamisega seotud tegevused

• pöörata tähelepanu neile abinõudele, 

mille rakendamise esmane eesmärk 

on tõkestada haigustekitajate võimalik 

jõudmine loomadeni
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Bioohutuskava rakendusmeetmed, 
vastutus ja tõendamine

• Kirjeldada kõik farmis rakendatavad 

hügieenimeetmed

• Määra tegevuste eest vastutav isik

• Kirjeldatud tegevused fikseeri kirjalikult

• Koosta tegevuskava taudi puhkemisel

• toimingud taudi leviku piiramisel ja taudi 

likvideerimisel

• olemasolev ressurss ja lisavajadus
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Teist sõltub palju
Aitäh teile!
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