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BIOOHUTUS JA SELLE OLEMUS

Bioohutus, on hügieeni meetmete kompleks, mille
eesmärk on nakkushaiguse tekitajate karja toomise
ja karjas levimise ning karjast karja levimise
vältimine.



Bioohutuse tagamisel laiemas plaanis võib esile tuua

kolm olulisemat komponenti:

 isoleerimine

 inimese ja veokite liikumise kontroll

 desinfektsioon



Isoleerimise all peetakse eelkõige silmas:

 lindude pidamine kontrollitud keskkonnas e suletud

ruumides

 erinevas vanuses ja erineva kategooria lindude pidamine

eraldatult

 “kõik sisse-kõik välja”põhimõtte rakendamine

 karantiininõuete rakendamine

 uute lindude soetamine tervetest karjadest



Karantiin

Väikestes tõulindude paljundus-ja aretuskarjades, kus uue

tõumaterjali sisse liikumine on pidev omab profülaktilise

karantiini õige rakendamine olulist tähtsust haiguste

ennetamisel ja levimisel.

Kõik karjauuenduseks toodud linnud peaksid läbima 30

päevase karantiini!



Karantiini eesmärgiks on selgitada välja, kas sisse toodud

lindude hulgas ei ole nakkuse kandjaid, st linde kellel

haigus ei ole veel väljendunud kindlate haigustunnustega

või on lihtsalt veel peiteperiood.

Üldised nõuded karantiinile:

 karantiini ala peaks olema põhikarja asukohast piisavas

kauguses, et vältida haigustekitajate levikut õhu kaudu.



 karantiinis olevate lindude söötmisel ja hooldamisel

kasutatakse ainult seal ettenähtud ja ainult seal kasutuses

olevaid vahendeid.

 juhul, kui söödatranspordiks kasutatakse farmiga sama

veovahendit (käru) tuleb see peale igakordset kasutust

pesta (parim moodus survepesu) ja desinfektsiooni

vahendiga töödelda. Desinfektsioonivahendi mõjumise aeg

peaks olema vähemalt 15 minutit.



 kasutada pealisriideid katvat kaitseriietust

 vahetada jalanõud või töödelda viimaseid desinfektsiooni

vahendiga igakordselt karantiinialalt lahkudes.

 ideaalis desinfektsiooni matt.



Desomatt täidetakse desinfitseeriva vahendiga ning
paigutatakse sissekäikude ette. Ei vaja eraldi
kinnitusvahendeid, asetada tasasele pinnale. Kasutatakse
jalanõude desinfitseerimiseks, et peatada bakterite levik

siseruumidesse.

https://pood.scandagra.ee/farmitarbed/856-desomatt-85x60x3cm-4018653164136.html

http://amozoli.lv/shop/index.php?id_product=845&controller=product&id_lang=7



https://pood.scandagra.ee/farmitarbed/5458-desovann-kb280.html

https://agroshop.ee/aedikud-ja-sissepaeaesud/3134-desovann-superkombi-203x83cm.html



Foto: https://online.le.ee/2015/07/24/seakasvatajad-kardavad-katku



Inimeste ja veokite liikumise kontroll:

 Hõlmab nii farmi sisest, sh ka töötajate liikumist, kui ka

farmi saabuvate objektide liikumist

 Vajalike liikumiste puhul kindlate käiguteede kehtestamine

 Käiguteedele desinfektsioonibarjääride loomine

 Ettevõtte siseselt erinevate hoonete vahel töötajate

liikumiste riskide hindamine ja riskide minimeerimiseks

meetmete loomine. ( jalanõude , riietuse jne vahetus)



Desinfektsioon

Üks tähtsamaid abinõusid nakkushaiguste likvideerimisel ja

ärahoidmisel on desinfektsioon.

Desinfektsioonil on kaks olulist ülesannet:

 Aitab ära hoida

 Aitab kontrolli all hoida



Aitab ära hoida all tuleks mõista just eelkõige haiguste

sissetoomist ja haiguste olemasolul läbi „kõik sisse, kõik

välja“ süsteemi rakendamise, haigustekitajate ahela

katkestamist.

Aitab kontrolli all hoida. Kus iganes linde või loomi

peetakse esineb ikka vähemal või rohkemal määral

patogeenset mikrofloorat. Korrapärane desinfektsioon aitab

selle vohama hakkamist kontrolli all hoida.



Taludes ja väikepidamistes ei ole enamasti vee ning sööda

etteandmine ei mehhaniseeritud ega ka sellisel kujul

lahendatud, et pinnad ei märguks ega reostuks. Samuti

viibivad linnud enamuse ajast aastas vabalt väljas, kus kogu

olemasolev mikrofloora tuuakse jalgadega lauta. Ka liiguvad

enamus nö koduloomadest lemmikuid (kassid, koerad) lauda

ruumides vabalt ringi. Ka ei pääse laudaruumesse valdavalt

ligi nö looduslikud desinfektsioonivahendid nagu päike ja

ultraviolettkiired.



Eriti oluliseks muutub profülaktilise desinfektsiooni

teostamine sügis-talvisel ajal, mil linnud (sõltuvalt liigist ja

külma perioodi iseloomust) veedavad enamuse ajast

siseruumes. Mikrofloora sh patogeense mikrofloora arenguks

tekivad tunduvalt paremad tingimused. Soe ja kõrge

niiskussisaldusega õhk ja pinnas on parimaks kasvulavaks

bakterite jne arengule.



Desinfektsiooni võib jaotada (läbiviimise aja ja vajaduse

alusel):

 profülaktiline desinfektsioon

 jooksev desinfektsioon

 lõppdesinfektsioon



Desinfektsioonivahendite valik

Desinfektsioonivahendite valikul tuleb lähtuda situatsiooni

põhisest olukorrast, pidamissüsteemi eripärast ja eesmärgist.

Valdavalt kasutatakse väikemajapidamistes kahte

desinfektsiooni teostamise moodust:

 desinfektsioon vesilahusena kasutatava ainega

 desinfektsioon pulbrina kasutatava ainega



„Kõik sisse, kõik välja“ süsteemi puhul kasutatakse
tavaliselt vesilahusena pakutavaid desinfektsiooni
vahendeid, mida siis kas pritsitakse või lastakse nö
külmauru ehk uduna vastavate seadmetega nii ruumi
põrandale, kui inventarile.



Profülaktilise desinfektsiooni puhul tuleks siis valida,
sõltuvalt pidamise viisist, kasutatavast allapanu liigist, aga
ka konkreetse desinfektsioonivahendi kasutusjuhendist, kas
kasutada pulbrilist ainet või vesilahusena kasutatavat.

Foto: https://en.engormix.com/pig-industry/articles/stalosan-able-reduce-need-t40105.htm

Foto:https://stalosan.com/stalosan-f/pigs/



Foto: http://www.agroenergetyk.pl/stalosan/

Ekstensiivses kasvatuses ja vabapidamisel ning ka

arvestades väike ja hobipidajate võimalusi on

mainitud põhimõtete rakendamine tihtipeale keerukas.



BIOOHUTUSKAVA

Bioohutuskava on linnukasvatusettevõtte poolt koostatud

dokument, mille eesmärgiks on erinevate ettevõtte tegevust

ja lindude tervist ja heaolu mõjutavate riskide

dokumenteerimine, kirjeldamine ja analüüsimine.



Bioohutus kava ülesandeks on erinevate haigustekitajate

sissetoomise ja karjas levimise minimeerimine ning ettevõtte

majandustegevuse tulemuslikkuse tagamine.



Bioohutuskavas näidatakse ära loomakasvatushoones ja -

rajatises ning loomade pidamiseks piiritletud alal rakendatavad

bioohutusmeetmed ja peetakse jooksvalt arvestust nende

rakendamise üle ning kirjeldatakse linnukasvatuses esinevaid

riske ning loomapidaja poolseid tegevusi ülalmainitud riskide

maandamiseks konkreetses ettevõttes.



Bioohutuskava säilitatakse kaks aastat selle rakendamise

kohustuse lõppemisest arvates (Loomatauditõrje seadus).



Esimese sammuna bioohutuskava loomisel koostab
linnukasvataja linnukasvatusettevõtte või
linnukasvatusala paiknemise kaardi nn talukaardi



Talukaardile märgitakse:

 kirjeldatakse ettevõtte või talu asukohta, paiknemist ja

funktsioone, teiste läheduses asuvate linnukasvatusobjektide

asukohta ja vahemaad nendest samuti läheduses asuvaid

eramute, tiikide, metsade ja avalike teede paiknemist ja

kaugust.

 talu või ettevõtte piirid



 tootmispiirkonna piirid

 lindlate, varjualuste väliaedikute, lindude jalutusalade jm

sellise asukohad

 sõnnikuhoidlate või kompostimisalade asukohad



Bioohutuskavas kirjeldab omanik lühidalt ja sõltuvalt

ettevõttest ja vajadusest vabas vormis lindude pidamisega

seonduvaid järgnevaid tegevusi:

 Inimeste ja veovahendite liikumise korraldamine

loomakasvatushoonesse ja -rajatisse ning loomade

pidamiseks piiritletud alale kõrvalise isiku pääsemise

piiramine;



loomakasvatushoonesse ja -rajatisse ning loomade

pidamiseks piiritletud alale välisriigist saabunud isiku

pääsemise piiramine enne 48 tunni möödumist selle isiku

Eestisse saabumisest;

farmi teenindava transpordi liikumine

külaliste registreerimine



 linnukasvatushoones ja lindla territooriumil

rakendatavad hügieenimeetmed

puhastamine ja desinfitseerimine

sõnniku ja allapanu äravedu ja hoiustamine

korjuste eemaldamisel, ladustamisel ja hävitamisel vältida

mooduseid, mis võimaldaks korjuste kokkupuudet

metslindude, näriliste, putukate või muude loomadega et

minimeerida ristsaastumise võimalust erinevate rajatiste või

ruumide vahel.



loomsete jäätmete transpordiks või kogumiseks kasutatavad

vahendid peavad olema suletavad ja lekkekindlad, kergesti

puhastatavad ja desinfitseeritavad.

jäätmete kogumiseks kasutatavad vahendid konteinerid,

ruumid ja sõidukid tuleb iga kasutuse järgselt pesta ja

desinfitseerida.



 uute lindude sissetoomise ja farmi paigutamise reeglid

lindude transpordiks kasutatav sõiduk ja inventar eelnevalt

töödelda desinfektsioonivahenditega.

haiguspuhangu või kõrgendatud haigusriski perioodil (nt

linnugripi levik) rakendada laboratoorseid uuringuid



lindude sissetuleku ja väljamineku registreerimine

jälgida, et linnud oleksid terved ja pärineksid taudivabast

karjast

karja juurde toodava looma pidamine muudest loomadest

eraldi, lähtudes looma taudialasest staatusest;

karantiini ala



 sööda, allapanu ja muu võimaliku nakkust edasikandva

materjali käitlemise korraldamine ning nimetatud

materjali korrapärane puhastamine ja

desinfitseerimine;

sööta kohale toimetava sõiduki desinfektsioon või/ja selle

lindla territooriumile sisenemise vältimine

söötade ja söödakomponentide õige transport, mis tagaks

selle, et söödad transpordi ajal ei saastuks



söötade õige ladustamine haigustekitajaga saastumise

vältimiseks ja arvestamine keskkonnamõjudest tuleneva

riknemise riskiga

tagada et sööda ja sööda komponentidel ei oleks

kokkupuudet metslindude, näriliste, putukate ja muude

loomadega sh ka teiste koduloomade ja

lemmikloomadega.

rakendada vajadusel näriliste tõrjet



 loomakasvatushoonesse ja -rajatisse ning loomade

pidamiseks piiritletud alale mets- ja koduloomade

pääsemise takistamine ning muud asjakohased

loomataudi leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed.

vajadusel umbrohutõrje lindlate, söödahoidlate jne vahetust

ümbrusest

kanalisatsioonide drenaažide korrapärane hooldamine

prügikastide regulaarne tühjendamine



söödalekete kohene likvideerimine

surnud lindude viivitamatu eemaldamine

uksed, aknad ja tuulutusavad tihendada, viimased katta

vajadusel purunemiskindla võrguga.

vabaõhu jalutusaladel kasutada võimalusel võrke

metslindude eest kaitseks

vajadusel korraldada näriliste, putukate või muude

ohuallikate seaduspärast tõrjet.



• haige looma eraldamine tervetest;

Foto: https://et.farmforage.com/16091-how-dangerous-is-smallpox-for-chickens-and-what-to-do.html

Foto: https://et.farmforage.com/7279-why-chickens-have-swollen-eyes.html



• korrapärane näriliste ja putukate tõrje

Foto:https://koduaed.balticagro.ee/et/taimekaitsevahendid/140-ratimor-pasta.html

Foto:http://www.tridestonkaubad.eu/product/rotiloks/



Foto: https://et.hydroponicsbc.com/768-how-to-catch-a-rat-in-the-house-the-most-effective-wa.html



Foto: https://www.amazon.in/DEVELOPPEMENT-BlocBox-Poison-Refills-Model-Ones-Made/dp/B01MF9X4ED



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!


