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Ravimsööda määrus (EL) 2019/4

Kohaldub:
 ravimsööda ja vahetoodete tootmine, 

ladustamine ja transportimine; 
 ravimsööda ja vahetoodete, sh imporditud (3 -

riik) ravimsööda ja vahetoodete turuleviimine
ja kasutamine;

 ravimsööda ja vahetoodete eksportimine (ei 
kohaldata artiklid 9, 16, 17 ja 18).



Söödaseaduse muudatused

 ravimsööta tohib välja kirjutada veterinaararst, 
kellele on veterinaarseaduse alusel antud 
veterinaarteenuse osutamiseks vajalik 
veterinaararsti kutsetegevuse luba;

 ministri määrusega kehtestatakse ravimsööda 
väljakirjutamise täpsemad nõuded, sealhulgas 
väljakirjutamiseks kasutatava ravimsööda 
veterinaarretsepti sisu- ja vorminõuded, 
nimetatud veterinaarretsepti plangi väljastamise 
korra ja plankide üle arvestuse pidamise nõuded.



Kuidas on ravimsööda määrus  seotud 
veterinaarravimite määrusega?
 Ravimsööda määruses kasutatakse mõisted, mis 
on määratletud veterinaarravimite määruse artiklis 4: 

 Termin „ravimi omaduste kokkuvõte“ on sisutatud 
veterinaarravimite määruse artiklis 35.

 veterinaarravim;
 toimeaine;
 immunoloogiline 

veterinaarravim;
 mikroobivastane 

aine; 

 parasiidivastane 
aine

 antibiootikum;
 metafülaktika;
 profülaktika;
 keeluaeg.



 Ravimsööta ja vahetooteid toodetakse üksnes 
veterinaarravimitest (sh kaskaad), mis on ravimsööda 
tootmiseks loa saanud kooskõlas veterinaarravimite 
määruses sätestatud tingimustega.

 Nii nagu mikroobivastast veterinaarravimit, ei tohi 
ka seda sisaldavat ravimsööta kasutada:
 rutiinselt
 selleks, et korvata puudulikku hügieeni;
 küündimatut loomakasvatust, kehva 
hooldamist või põllumajandusettevõtte halba 
juhtimist;
 loomadel kasvu soodustamiseks;
 tootlikkuse suurendamiseks.



Mis ei ole ravimsööt ja millele 
kohaldub veterinaarravimite 
määrus (EL) 2019/6?

 Joogiveega loomale manustatav 
veterinaarravim.

 Söödale pihustatud või puistatud 
veterinaarravim.

 Käsitsi sööta segatud veterinaarravim.



Ravi kestus?

 Ravi kestus vastab sööda sisse lisatud 
veterinaarravimi ravimi omaduste 
kokkuvõttele.

 Juhul, kui ravi kestus on kindlaks 
määramata:
 ei ületa see ühte kuud;
 antibiootilisi veterinaarravimeid 

sisaldava ravimsööda puhul kahte 
nädalat.



Ravimsööda väljakirjutamine
 Ravimsööda veterinaarretsept (retsept) väljastatakse 

üksnes pärast veterinaararsti tehtud looma või 
loomarühma kliinilist läbivaatust või muud 
nõuetekohast terviseseisundi hindamist ja üksnes 
diagnoositud haiguse jaoks.

 Erandina võib väljastada:
 immunoloogilisi veterinaarravimeid sisaldava 

ravimsööda veterinaarretsepti, kui diagnoositud 
haigust ei esine;

 mikroobivastase toimeta parasiidivastaseid aineid 
sisaldava ravimsööda veterinaarretsepti, lähtudes 
teadmisest, et loomal või loomarühmal on 
parasiidinakkus.



Ravimsööda veterinaarretsept

 Ravimsööda veterinaarretsept peab
vastama veterinaarravimi ravimi omaduste 
kokkuvõttele, va selliste veterinaarravimite puhul, 
mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt 
määruse (EL) 2019/6 artiklile 112, 113 või 114 
(kaskaad).

Ravimsööta ei kasutata  sama ravimsööda 
veterinaarretsepti alusel rohkem kui ühe ravi 
jaoks, va ravimsööt loomadele, keda ei peeta 
toidu toomise eesmärgil (v.a karusloomad).



Kui kaua retsept kehtib?
Ravimsööda veterinaarretsept kehtib: 

 kuni kuus kuud alates väljastamise 
kuupäevast loomade puhul, keda ei peeta 
toidu tootmise eesmärgil (v.a karusloomad);

 kuni kolm nädalat alates väljastamise 
kuupäevast toidu tootmise eesmärgil 
peetavate loomade ja karusloomade puhul;

 mikroobivastaseid veterinaarravimeid 
sisaldava ravimsööda puhul kehtib retsept 
kuni viis päeva alates väljastamise 
kuupäevast.



Ravimsööda veterinaarretsepti 
plank

Kaks eraldi planki:

 Loomse toidu saamiseks peetavale loomale, 
sh vesiviljelusloomale ja putukatele ning 
karusloomale ette nähtud ravimsööda 
väljakirjutamiseks kasutatava ravimsööda 
veterinaarretsepti plank. 
 Muule kui loomse toidu saamiseks peetavale 
loomale, välja arvatud karusloomale ette nähtud 
ravimsööda väljakirjutamiseks kasutatava 
ravimsööda veterinaarretsepti plank.



Millise juhul tohib loomale
ravimsööta sööta?
 Ravimsööta on lubatud kasutada üksnes 

diagnoositud haiguste raviks, mitte nende 
ennetamiseks. 

 Ravimsööta tarnitakse loomapidajale üksnes 
ravimsööda veterinaarretsepti esitamisel.

 Tarnitud või ise toodetud ravimsööta tohib 
loomapidaja kasutada üksnes vastavalt retseptile 
ja sööta üksnes retseptis kindlaksmääratud 
loomadele.

 Loomapidaja tagab, et ei kasutata aegunud 
ravimsööta.



Mis on vahetoode?

 Vahetoode on ühe või mitme veterinaarravimi 
homogeenne segu söödamaterjalide või 
segasöödaga.

 Vahetoode on sööt, mida loomale otse sööta ei 
tohi ja mida kasutatakse üksnes ravimsööda 
tootmiseks.

 Vahetoodete tarnimisele kohaldatakse mutatis
mutandis põhimõttel veterinaarravimite 
määruse artikli 101 lõiget 2 ja artikli 105 
lõiget 9.



 Ravimsööta võib toota retsepti alusel loomapidaja 
oma loomadele söötmiseks või söödatootmise 
tehases või liikuvas segamisüksuses.

 Vahetoodet võib toota retsepti alusel loomapidaja 
eesmärgiga toota sellest ravimsööta oma 
loomadele söötmiseks või söödatootmise tehases.
ravimsööda ja vahetoote tootjal peab olema 
tegevusluba ja tootmine peab vastama määruses 
kehtestatud nõuetele.

 Ravimsööta ja vahetooteid on lubatud ette toota.

Ravimsööda ja vahetoote 
tootmine



 Ravimsööta ja vahetoodet võib toota ja turule viia 
ka enne retsepti väljastamist, aga tarnida 
loomapidajale võib üksnes retsepti esitamisel.

 Ravimsööta või vahetoodet on lubatud ette toota  
üksnes söödatootmise tehases.

 Ravimsööda ja vahetoote ette tootmisel 
järgitakse ravimsöödas või vahetootes sisalduva 
veterinaarravimi  ravimi omaduste kokkuvõttes 
esitatut.

Ravimsööda ja vahetoote ette 
tootmine



 Ravimsööta ja vahetooteid viiakse turule üksnes 
suletud pakendites või mahutites, erandiks liikuvas 
segamisüksuses toodetud ravimsööt, mis 
tarnitakse otse loomapidajale.

 Turuleviidav ravimsööt ja vahetoode peavad olema 
nõuetekohaselt märgistatud (ravimsööda määruse 
III lisa ja määruses (EÜ) nr 767/2009 sätestatud 
söödamaterjalide ja segasööda märgistamise 
nõuded).

 Ravimsööta või vahetoodet võib turule viia, sh 
tarnida söödakäitleja, kellel on asjakohane 
tegevusluba.

Ravimsööda ja vahetoote 
turuleviimine



 Teises liikmesriigis toodetud ravimsööta või 
vahetooteid Eestis turustav söödakäitleja tagab, 
et turustatav ravimsööt või vahetoode sisaldab  
veterinaarravimit, mille kasutamine on vastavalt 
määrusele (EL) 2019/6 Eestis lubatud.

 Ravimsööta või vahetooteid Eestisse importiv 
söödakäitleja tagab, et kõnealuse ravimsööda või 
vahetoote tootmiseks kasutatud 
veterinaarravimite kasutamine on vastavalt 
määrusele (EL) 2019/6 Eestis lubatud.

Liidusisene kaubandus ja import 



 Ravimsööda märgistusel esitatud säilivusaja 
ületanud sööt on aegunud ravimsööt. 

 Ravimsööt võib jääda kasutamata näiteks juhul, 
kui loomapidaja on saanud ravimsööta suuremas 
koguses, kui ta retseptil märgitud ravi jaoks 
tegelikult kasutas.

 Jäätmeseaduse mõistes on aegunud või 
kasutamata ravimsööt ja vahetoode jäätmed, 
mida käideldakse kooskõlas jäätmeseaduses 
ohtlike jäätmete kohta sätestatud nõuetega.

Mis on aegunud või kasutamata 
ravimsööt ja vahetoode?



 jäätmetekitajaks võib olla:
 loomapidaja;
 ravimsööda või vahetoote ettetootja;
 ravimsööda või vahetoote vahendaja;
 lemmiklooma ravimsööda jaemüüja.

 Jäätmevaldaja vastutab, et nimetatud jäätmed 
antakse üle nõuetekohasesse kogumis-või 
kõrvaldamispunkti.

Kes on selliste jäätmete 
tekitajaks?



Tänud kuulamast!

Eda Ernes
eda.ernes@agri.ee


