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Bioohutus hobusekasvatuses.



Bioohutusmeetmed. Loomatauditõrje seadus (LTTS).
Vastu võetud 16.06.1999 (1)

Loomataudi ennetamiseks rakendab loomapidaja järgmisi 
bioohutusmeetmed:

• isiku ja veovahendi 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;



• karja juurde toodava looma pidamine muudest loomadest 
eraldi, lähtudes looma taudialasest staatusest;

• haige looma eraldamine tervetest;

• sööda, allapanu ja muu võimaliku nakkust edasikandva 
materjali käitlemise korraldamine ning nimetatud materjali 
korrapärane puhastamine ja desinfitseerimine;

• korrapärane näriliste ja putukate tõrje;

• loomakasvatushoonesse ja -rajatisse ning loomade 
pidamiseks piiritletud alale mets- ja koduloomade 
pääsemise takistamine ning muud asjakohased loomataudi 
leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed.
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Bioohutusmeetmed. Loomatauditõrje seadus. (2)

Loomapidaja koostab loomakasvatushoones ja -rajatises ning 
loomade pidamiseks piiritletud alal rakendatavate 
bioohutusmeetmete kohta bioohutuskava loomatauditõrje 
eeskirjas sätestatud juhul ja aja jooksul.

Bioohutuskavas näidatakse ära loomakasvatushoones ja -
rajatises ning loomade pidamiseks piiritletud alal 
rakendatavad bioohutusmeetmed ja peetakse jooksvalt 
arvestust nende rakendamise üle.

Bioohutuskava säilitatakse kaks aastat selle rakendamise 
kohustuse lõppemisest arvates.



Loomapidaja ja ehitise registreerimine PRIAs

• Hobuse pidamiseks peab loomapidaja olema registreeritud 
põllumajandusloomade registris (PRIAs).

• Loomapidajaks on kas hobuse omanik või isik, kes tegutseb 
loomaomanikuga kokkulepitud korras looma pidamisega. 

• PRIAs peab olema registreeritud hobuste pidamiseks 
kasutatav hoone või rajatis või selleks piiritletud ala (ehitis). 

• Võimalik on registreerimised teha ka kliendiportaali e-PRIA 
kaudu. 

• Kui hobusepidaja või ehitise registreerimisel esitatud 
andmed muutuvad, tuleb neist muudatustest teavitada 
PRIAt 7 päeva jooksul.



Hobuse identifitseerimine ja hobuslase pass

Hobuslased on individuaalselt identifitseerimisele kuuluvad 
põllumajandusloomad. 

• Hobuslase identifitseerib ja hobuslase passi väljastab 
tunnustatud aretusühing (näiteks Eesti Hobusekasvatajate 
Selts, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Eesti Traaviliit 
vm). 

• Identifitseerida tuleb hobuslane peale võõrutamist, kuid 
mitte hiljem kui kuue kuu jooksul looma sünnist.



• Identifitseerimine hõlmab:

- aretusühingu volitatud esindaja poolt 
identifitseerimislehe täitmist, kuhu märgitakse andmed 
hobuslase tunnusmärkide ja nende asukoha kohta, ning

- alates 1. juulist 2009. a lisaks veterinaararsti poolt loomale 
kiibi paigaldamist. 

- igal identifitseeritud hobuslasel peab olema unikaalne 
identifitseerimise number (UELN koodiks) ning andmed 
hobuslase kohta peavad olema kantud hobuslaste 
registrisse. UELN koodi omistab hobuslasele ja andmed 
registrisse kannab aretusühing.

- Hobuslase pass väljastatakse hiljemalt kuue kuu jooksul 
alates hobuslase sünnist või enne sünniaasta 31. detsembrit.
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Hobuste kohta arvestuse pidamine

• Hobusepidaja peab pidama arvestust loomade kohta. 
Arvetust võib pidada nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. 

• Arvetuses tuleb kajastada järgmiseid andmeid:

1. hobuslase nimi ja identifitseerimise number (UELN kood);

2. tõug;  

3. sünniaeg;

4. hobuslase karja toomisel või teise karja viimisel vastavalt 
eelmise või uue loomapidaja ja ehitise andmed (nimi, 
aadress, isiku- või registrikood, ehitise number);  



5. hobuslase karja toomise või karjast välja liikumise kuupäev 
ja põhjus.

NB! Andmed tuleb arvestusse kanda kolme päeva jooksul 
alates sündmusest – sünd, märgistamine, karja toomine, 
teise karja viimine, hukkumine, kadumine, tapmine. 

Arvestust looma kohta tuleb säilitada kolm aastat pärast 
looma teise karja viimist, hukkumist, kadumist või tapmist. 

Arvestus tuleb järelevalvet teostavale isikule alati 
kättesaadavaks teha.
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Selleks, et vältida loomataudi jõudmist 
hobusetalli:

• Korraldama oma territooriumil liikumise nii, et sinna ei satuks 
juhuslikke sõidukeid ega inimesi. 

• Tegema kõik selleks, et kõrvalistel isikutel ei oleks võimalik pääseda 
loomakasvatushoonesse ja loomade juurde. 

• Varustama loomakasvatushoone sissepääsud desobarjääriga.



Nõuded hobusetallis

• Mitte lubama loomakasvatushoonesse ega loomade juurde välisriigist 
saabunud isikuid enne, kui nende Eestisse saabumisest on möödas 
vähemalt kaks ööpäeva.

• Korraldama sööda, allapanu ning inventari kasutamise ja hoiustamise 
nii, et riskid nakkusega kokkupuuteks oleks viidud miinimumini. 

• Tagama farmis kasutatava inventari ja tehnika korrapärase 
puhastamise ja desinfitseerimise. 

• Tegema regulaarselt näriliste ja putukate tõrjet.

• Veenduma, et hobusetalli ei pääse metsloomad ega teised 
koduloomad.


