OTA KOPPI
NAUTA
TERVEYDESTÄ!
ETT:n 10 periaatetta tautisuojauksessa
Naseva – nautaterveydenhuollon kotipesä
Lääkkeiden käyttötarpeen vähentäminen
Turvallinen eläinliikenne – ”merkki päällä”
Rehuketjun tautisuojaus
Haittaeläimiltä suojautuminen

ETT:n 10 periaatetta
nautatilojen
tautisuojauksessa

ULKOINEN TAUTISUOJAUS
1. Eläinliikenne
2. Rehut
3. Henkilöliikenne
4. Ulkomaan kontaktit
5. Muut koti- ja haittaeläimet

Ulkoinen tautisuojaus
1. Eläinliikenne
• Tee tautiturvalliset lastaustilat
• Käytä terveystodistuksia eläinostoissa
2. Rehut
• Hanki rehut luotettavilta tahoilta
• Suojaa rehut haittaeläimiltä
• Huolehdi ruokintapöytien ja juoma-astioiden
puhtaudesta päivittäin
3. Henkilöliikenne
• Tee toimiva tautisulku, käytä sitä itse ja
ohjeista kävijät

4. Ulkomaan kontaktit
• Tiedosta, että eri maissa on erilainen
eläintautiriski
• Älä tuo elintarvikkeita matkatuliaisina
5. Muut koti- ja haittaeläimet
• Tee haittaeläinten torjuntasuunnitelma
• Tiedosta muiden kotieläinten tuomat riskit

SISÄINEN TAUTISUOJAUS
6. Tartuntariskin hallinta
7. Vastustuskyvyn lisääminen
8. Tautiseuranta
9. Terveydenhuolto
10. Asenne, motivaatio ja yhteistyö

Sisäinen tautisuojaus
6. Tartuntariskin hallinta
• Suunnittele tilan sisäinen eläinliikenne
huolella

9. Terveydenhuolto
• Hyödynnä Nasevaa terveydenhuollon
tietolähteenä

7. Vastustuskyvyn lisääminen
• Pidä siisteyttä yllä jatkuvasti
• Panosta laadukkaaseen rehuun, puhtaaseen
veteen ja hyvään ilmanvaihtoon

10. Asenne, motivaatio ja yhteistyö
• Ymmärrä, miksi tautisuojaus on tärkeää
• Muista, että tavoitteena on terve ja hyvinvoiva
eläin  terveellinen ja turvallinen elintarvike
• Pidä yllä yhteistyötä eri tahojen välillä

8. Tautiseuranta
• Käytä Nasevan erityistilannemerkintöjä
• Ota näytteitä sairastuneista eläimistä

Naseva – nautaterveyden
huollon kotipesä

Elintarviketurvallisuus

Eläinten hyvinvointi

Eläinten terveys

Laadukkaan
suomalaisen
maidon- ja
lihantuotannon
vahvuudet

1

2

3

VASTUULLISTA
TOIMINTAA

LUOTETTAVAA
TIETOA

LISÄARVOA
RUOKAKETJUUN

Naseva on internet-selaimella käytettävä
nautaterveydenhuollon tietokanta

Nasevasta löytyy dokumentoitua tietoa
• tilan tautisuojauksesta
• eläinten terveydestä
• eläinten lääkitsemisestä
• eläinten hyvinvoinnista
• tilan toimintatavoista
NasevaHealthApp on työkalu lääkitsemistiedon
kirjaamiseen. Kirjaus voidaan tehdä
mobiilisovelluksella suoraan navetassa.
Tuottajan ei tarvitse tehdä erillisiä
muistiinpanoja ja tallentaa tietoja myöhemmin
tietokoneella Nasevaan.

Lakisääteiset vaatimukset

Kansallinen terveydenhuolto
• Naseva-terveydenhuoltosopimus
• eläinlääkärin Naseva-tilakäynti,
minimi 1 / vuosi
• tuotannon ongelmakohtien
havaitseminen
• sovitut jatkotoimenpiteet

Tuotannollinen
terveydenhuolto
• ongelmakohtiin syventyminen
• laajempi terveyden
huoltosuunnitelma

Terveydenhuollon tavoitteena
on edistää

www.naseva.fi

• nautojen terveyttä ja hyvinvointia
• vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä
• kansanterveyttä
• raaka-aineen tuoteturvallisuutta
• luotettavaa ja käyttäjiään hyvin
palvelevaa tiedon keräämistä ja
raportointia

Lääkkeiden käyttötarpeen
vähentäminen
Vähäinen antibioottien
käyttö on Suomen tuotannon
vahvuus.
Mitä on tehtävissä
lääkkeiden käyttötarpeen
vähentämiseksi,
kun tilakoko kasvaa?

Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen vähentää antibioottien
käyttötarvetta. Hyödynnä Nasevan
terveydenhuoltosuunnitelmaa ja Biocheck.
UGent ® -tautisuojauksen arviointia:
• Tunnista ja minimoi eläinliikenteen riskit
• Ryhmittele eläimet oikein, äläkä sekoita
ryhmiä turhaan
• Varmista eläimille ja ihmisille hyvät ja
turvalliset olosuhteet ja navettarakenteet
• Pidä yllä hyvää hygieniaa
• Panosta vasikoiden olosuhteisiin, ruokintaan
ja laadukkaaseen ternimaitoon

Eläinlääkärisi on
eläinlääkkeiden käytön asiantuntija

• Pyydä selkeät lääkkeiden käyttö- ja
säilytysohjeet
• Kirjaa lääkitykset Nasevaan
Tilalle varalle luovutetut lääkkeet on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan lääkityssuunnitelmassa kuvattuihin käyttöaiheisiin. Lääkkeiden käyttö muihin
käyttöaiheisiin on kielletty.

Kun terveydenhuoltoeläinlääkäri luovuttaa varalle lääkkeitä tulevien tautitapausten hoitoa varten, edellytetään:
• terveydenhuoltosopimusta
• terveydenhuoltokäyntejä ajallaan
• pitopaikkakohtaista
terveydenhuoltosuunnitelmaa
• sähköistä lääkekirjanpitoa

Kuusi oikein
lääkkeiden käytössä

1
OIKEA DIAGNOOSI

2
OIKEA ELÄIN

3
OIKEA LÄÄKE

4
OIKEA ANNOS

5
OIKEA KUURIN PITUUS

6
LÄÄKKEIDEN SÄILYTYS
JA HÄVITYS

Muista merkitä
antibiooteilla lääkitty eläin koko varoajan ajaksi
ja laita lypsynesto robotille!

Turvallinen
eläinliikenne
Eläinkauppa on
suurin riski
tarttuvien eläintautien
leviämiselle

NÄYTTEENOTTO

TUTKIMUSTULOKSET
Älä koskaan osta “sikaa säkissä”, vaan vaadi tietoa sekä ostoeläimen että sen lähtötilan terveystilanteesta. Varmista, että saat kyseiset terveystiedot aina kirjallisena, joko suoraan Nasevasta
tai erillisellä terveystodistuslomakkeella.
Terveystodistus eläinkauppaa/-siirtoja varten on
eläinlääkärin sähköisellä allekirjoituksella varustettuna tallennettavissa Nasevaan, ja PDF-muotoinen todistus on tulostettavissa suoraan Nasevasta.

TERVEYSTODISTUS

LASTAUS

KULJETUS
Tee tautiturvalliset lastaustilat!

KARANTEENI

Huolehdi hyvästä lastaushygieniasta!

Eläinkaupan
aikajana

Ostotarve

1

2

Yhteydenotot myyjiin

3

4

Valitse myyjätila arvioidun riskin
perusteella tai pyydä lisätietoa

tee lopullinen ostopäätös, kun olet
arvioinut mahdolliset tautiriskit

9

10

Karanteeni

Pyydä myyjältä eläinlääkärin todistus
pitopaikan eläinten terveydentilasta

7

8

Teetä salmonellatutkimus viimeistään
2 viikkoa ennen suunniteltua siirtoa

Pyydä myyjältä allekirjoitettu tilan
terveystilannetodistus NASEVASTA

5

6

Lue todistus ja siihen kuuluva liite
huolella ja kysy oman eläinlääkärisi
mielipidettä tarvittaessa

Tarjolla olevien eläinten kartoitus

11

Tee eläinten siirrot käyttäen turvallisia
kuljetusjärjestelyjä

Rehuketjun
tautisuojaus
Huomioi tautisuojaus rehujen
hankinnassa, varastoinnissa
ja eläinten ruokinnassa.

Pidä rehuvarastot siistinä.
Suojaa rehut haittaeläimiltä
• Pidä väkirehut kovapohjaisella alustalla
olevissa umpinaisissa pystysiiloissa
• Pidä säilörehut kovalla pohjalla laakasiiloissa
tai pyöröpaaleissa
Rehureitit
• Suunnittele rehureitit niin, etteivät ne risteä
lantareittien kanssa
• Pidä reitit puhtaina ja kuivina
Suojaa ruokintapöydät ja –laitteet
haittaeläimiltä
• Huolehdi, että niiden yläpuolella ei ole
istumapaikkoja linnuille
Huolehdi apevaunun siisteydestä
• Säilytä vaunu niin, etteivät linnut pääse
ulostamaan siihen
Panosta säilörehun laatuun
• Niitä riittävän korkealta, jottei maata tai lantaa
tule mukaan rehuun
Hanki tuontirehut ETT:n positiivilistalle
kuuluvilta yrityksiltä
Mikäli ostat rehua toisilta tiloilta,
varmistu, että se on varastoitu suojattuna
haittaeläimiltä
Hävitä rehujäte niin, ettei se houkuttele
haittaeläimiä

Väkirehut on varastoitu umpinaisissa
pystysiiloissa. Lisäksi tilan piha-alue on
asfaltoitu tai sorastettu ja ikkunoissa
on verkot, jotteivat linnut pääse eläintilaan.
(Ylempi kuva: S. Perasto/ProAgria)

Linnuille ei ole istumapaikkoja ruokintapöydän päällä.

1
SUOJAA
REHUT
HAITTAELÄIMILTÄ

2
PIDÄ REHU- JA
LANTAREITIT
ERILLÄÄN

3
Apevaunua säilytetään katoksessa.

PANOSTA
SÄILÖREHUN
LAATUUN

Haittaeläimiltä
suojautuminen
Haittaeläimiltä
suojautuminen kuuluu
oleellisena osana tilojen
suojaamiseen tarttuvilta
eläintaudeilta.
Tuotantoeläintiloilla
merkittävimpiä haittaeläimiä
ovat tilalla tai sen
välittömässä läheisyydessä
esiintyvät jyrsijät, linnut ja
hyönteiset.
Myös muiden kotieläinten
ja luonnonvaraisten eläinten
pääsy tuotantotiloihin
tulee estää.

Pidä rakennukset kunnossa
Pidä tuotantorakennukset ja niiden ympäristö
siistinä, jottei haittaeläimille ole tarjolla
ravintoa ja suojapaikkoja
• Älä varastoi rakennusten seinustoille tai
pihapiiriin rojua
• Pidä kasvillisuus lyhyenä
tuotantorakennusten ympärillä
• Suojaa rehut haittaeläimiltä
Huolehdi ruokintapöytien ja juoma-astioiden
puhtaudesta päivittäin ja varmista, ettei
niiden yläpuolella ole istumapaikkoja linnuille
Suljetuksi tarkoitetussa rakennuksessa suojaa
ilmavaihtoaukot, ovet ja ikkunat linnuilta
esimerkiksi verkoilla
Tee kirjallinen haittaeläinten
torjuntasuunnitelma
• Seuraa haittaeläinten esiintymistä
merkkisyötein
• Tarvittaessa torju ja hävitä haittaeläimiä
Tilan piha-alue on sorastettu, eikä siinä
ole kasvillisuutta tai rojua. Ikkunassa on
verkot, jotteivat linnut pääse eläintiloihin.

1
SUOJAA
REHUT
HAITTAELÄIMILTÄ

2
PIDÄ TILAN
YMPÄRISTÖ
SIISTINÄ

3
TORJU
HAITTAELÄIMIÄ
SUUNNITELMALLISESTI

Linnuille ei ole istumapaikkoja ruokintapöydän päällä. Ruokintapöytä on
helposti puhdistettavissa.

Tämän luentoesitteen toteuttamiseen on saatu
MMM:n myöntämää Ruokaketjun kehittämisavustusta.
RKH3 kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää ruokajärjestelmää.

www.ett.fi

