ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä 16.2.2021

Siipikarjaterveydenhuollon kansalliset tavoitteet broilerintuotannossa 2021
1.

Tiloilla on käytössään tuotantoseuranta, joka kattaa vähintään: munintatulokset, rehun
kulutuksen eräkohtaisesti ja veden kulutuksen päivittäin, kuolleisuuden, hylkäykset,
lihantarkastustulokset ja painonseurannan.

2. Vanhempaispolven rokotusten tehokkuutta sekä tautitilannetta seurataan Ruokaviraston
siipikarjan terveysseurantapaketin avulla aktiivisin näytteenotoin. Vanhempaispolven linnut
tuodaan maahan ETT:n ohjeiden mukaisesti.
3. Broilerikasvattamo ottaa vastaan ainoastaan untuvikkoja, jotka ovat peräisin kohdassa 2.
mainituista vanhempaispolven parvista.
4. Broilerintuotantoketjun parvien rokotuksissa noudatetaan ETU-siipikarja-asiantuntijaryhmien ja Ruokaviraston suosittelemaa rokotusohjelmaa.
5. Broileritilalla
a. toimitaan osastoittain kertatäyttöperiaatteella (johon kuuluu eläimetön tauko)
b. on käytössä osastokohtainen tautisulku. Kaikki tuotantotiloissa kävijät vaihtavat vaatteet
ja jalkineet sitä varten rajatulla alueella
c. kaikki kävijät noudattavat ETT:n kävijäohjetta. Kävijöistä pidetään kirjaa.
d. kasvattamot pestään, annetaan kuivua ja desinfioidaan erien välillä. Kasvattamot
suojataan haittaeläimiltä ja luonnonvaraisilta linnuilta.
e. käytetään kuivikkeita, jotka vaihdetaan erien välillä
6. Nuorikkokasvattamoissa on käytössä kertakäyttöisiä tai helposti pestäviä orsia tai
ritilätasoja ennen neljän viikon ikää, jotta linnut oppivat hahmottamaan kolmiulotteisuutta
ja käyttämään orsia/ritilöitä.
7. Eläinlääkäri käy tilalla säännöllisesti.
a. Virkaeläinlääkäri käy tilalla salmonellavalvontaohjelman mukaisesti, ja käynti pitää
sisällään dokumentoidun tuotantohygieenisen katselmuksen siipikarjan
salmonellavalvontakäynnin tarkastuskertomusta käyttäen. Koko lomakkeesta (sivut 1-4)
lähetetään kopio teurastamolle (lakisääteisesti sivut 1-2) kuukauden sisällä käynnistä.
b. Terveydenhuolto-ohjelmaan liittyneelle tilalle eläinlääkäri tekee terveydenhuoltokäynnin säännöllisesti sopimuksessa määritellyin väliajoin ja käynnillä tehdyt havainnot
kirjataan terveydenhuoltosuunnitelmaan.
c. Tiloille, joille luovutetaan rokotteita, tehdään vuodessa vähintään kaksi terveydenhuoltokäyntiä, jonka yhteydessä päivitetään tilan terveydenhuoltosuunnitelma (sisältää
rokotusohjelman).
8. Jos parvessa todetaan lisääntynyttä poistumaa (kuolleet ja karsitut), kasvun heikkenemistä,
muninnan laskua tai taudin oireita, tilanne selvitetään mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa ottamalla yhteyttä eläinlääkäriin, jonka ohjeiden mukaan selvitys tehdään.
Samalla ryhdytään tilanteen normalisoimiseksi pikaisiin toimenpiteisiin, jotka täsmentyvät
selvityksen perusteella sen mukaan, onko kyseessä tarttuva tauti, tuotantosairaus vai muu
häiriö (esim. olosuhteisiin tai hoitoon liittyvä).
9. Tilalla noudatetaan ETT ry:n ohjeita eläinten ja rehujen tuonnissa.
10. Kuivikkeet ja rehut suojataan tuhoeläimiltä ja luonnonvaraisilta linnuilta. Tilalla on käytössä
siilonumerointi.
11. Mikäli tilalla käytetään viljaa, se säilytetään katetussa siilossa ja ko. erästä säilytetään näyte
mahdollista analyysia varten broilerierän teurastulosten valmistumiseen asti.

