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Viljan hygieniaohje siipikarjatiloille 

Omalla tilalla tuotettu vilja 

Puinti 
- Korjaa siipikarjan käyttöön vain hyvälaatuista, homeetonta viljaa. Mikäli viljan laatu ei 

vastaa siipikarjan tarvetta, myy se muuhun tarkoitukseen. 
- Siipikarjalle käytettävää viljaa ei saa käsitellä glyfosaatti-valmisteella ennen puintia. 
- Käytä viljan kuljetuksessa vain puhdasta kalustoa.  

Kuivaus 
- Huolehdi viljankuivaamon jyrsijätorjunnasta ympäri vuoden, mutta erityisesti syysaikaan. 

Syöttilaatikoita tulee olla kuivaamon ulkopuolella seinien vierustoilla yksi kullakin sivulla 
ja aina käyntioven vieressä. Syöttilaatikoita täytyy olla myös kuivaamon sisätiloissa sekä 
kulkutasoilla että varastosiilojen läheisyydessä.   

- Linnut eivät saa päästä lentämään kuivaamon sisätiloihin, kun ovet ovat kiinni. Kaikki 
mahdolliset lentoaukot on tukittava esimerkiksi minkkiverkkoa käyttäen. Pyri pitämään 
ovia kiinni aina kun se on mahdollista. Oviaukkojen tulee olla mahdollisimman tiiviitä; 
ovien alareunassa voi käyttää esimerkiksi kumista huulitiivistettä.  

- Puhdista kuivaamo ennen sadonkorjuun alkua irtonaisesta liasta sekä mahdollisista 
lintujen ja jyrsijöiden ulosteista.  

- Pyri kuivaamaan vilja mahdollisimman nopeasti puinnin jälkeen. Varsinkin jos 
puintiolosuhteet ovat huonot, täytyy vilja saada kuivaukseen mahdollisimman nopeasti 
homeiden kasvun minimoimiseksi. Vältä huonoissa puintioloissa ja lakoviljaa puitaessa 
mullan joutumista viljan sekaan.  

- Kuivauksen jälkeen viljan kosteuden tulee olla varmuudella alle 14 %. Tarkkaile myös 
viljan lämpötilaa. 

- Huom. kylmäilmakuivauksessa mahdolliset taudinaiheuttajat eivät tuhoudu lämpötilan 
vaikutuksesta. 

Varastointi 
- Käytä varastoinnissa vain umpinaisia siiloja. 
- Varmista, että siilot ovat puhtaita. 
- Tarkkaile viljan lämpötilaa ja kosteutta varastoinnin aikana. 
- Viljan varastoinnissa mahdollista on myös tuoreviljasäilöntä, ilmatiivis siilo tai hapotus. 
- Mikäli havaitset viljan pilaantumista varastoinnin aikana, viljaa ei kannata syöttää 

siipikarjalle. Viljaa ei saa käsitellä kemiallisesti pilaantumisen pysäyttämiseksi.  

Kuljetus 
- Käytä kuljetuksessa ehdottomasti puhdasta kalustoa. 
- Peitä aina kuormat huolellisesti. 

Oman tilan ulkopuolella tuotettu vilja 

Viljelysopimus 
- Paras vaihtoehto oman tilan ulkopuolella tuotetun viljan ostamiseen on sopimusviljely.  
- Viljelysopimuksessa määritellään siipikarjalle tuotetun viljan viljelyssä, varastoinnissa ja 

kuljetuksessa noudatettavat hygieniavaatimukset.  

Ostovilja 
- Siipikarjatuottajan on aina tiedettävä ostettavan viljan alkuperä. 
-    Siipikarjatuottajalla tulee olla mahdollisuus käydä tarkistamassa viljan tuottaneen tilan     

varastointiolosuhteet. Viljan tulee olla varastoitu siten, että lintujen ja jyrsijöiden pääsy 
varastosiiloihin on estetty. 

 


