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Loomakasvatussaaduste 
tootmine ja inimese tervis
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25.02.2009 VPH 2

Teemad

“Laudast lauani” printsiip toidu-
ohutuse tagamisel
Tapaeelse toiduohutuse printsiip
Hea loomakasvatuse tava
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“Laudast lauani” printsiip
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25.02.2009 VPH 4

“Laudast lauani” printsiip
“From farm to the fork”

Euroopa Komisjon
Juhtiv printsiip on rakendada integreeritud 
lähenemist farmist lõpptarbijani, mis katab 
kõiki toidutootmise ahela sektoreid, sealhulgas

Sööda tootmine
Esmane tootmine (loomakasvatusettevõttes)
Toidu töötlemine
Ladustamine
Transport
Jaemüük

25.02.2009 VPH 5

“Laudast lauani”
printsiip ja tapaeelne 
toiduohutus

EL-i toiduohutuse strateegia neli tähtsat 
elementi:

Toidu ja loomasööda ohutuse reeglid;
Sõltumatu ja avalikkusele kättesaadav 
teaduslik nõuanne;
Tegevus reeglite kehtestamiseks ja 
protsesside kontrollimiseks;
Tarbija õigus, teha valikuid tuginedes 
täielikule informatsioonile sellest, kust kohast 
toit pärineb ja mida ta sisaldab

25.02.2009 VPH 6

“Laudast lauani” printsiip ja 
tapaeelne toiduohutus
“preharvest food safety”

Inimese tervist kahjustavate tegurite 
kontrollimine farmis

loomade nakkus ja parasitaarhaigused
eriti zoonoosid

Kemikaalid, mida loomadele 
manustatakse või mida nad on saanud 
sööda või veega

Ravimite jäägid, pestitsiidid, raskemetallid 
jne.

Füüsikalised saastetegurid
Radioaktiivsed elemendid, võõrkehad
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25.02.2009 VPH 7

Tapaeelne toiduohutus

Iga selline bioloogiline, keemiline ja füüsikaline 
tegur, mis on olemas elus looma organismis võib 
saastata loomsed saadused tasemel, mis ei ole 
aktsepteeritav VPH kriteeriumidest lähtuvalt

Toidu ohutuse ohjamine esmase tootmise tasandil
hõlmab kõiki meetmeid, mis tagavad, et nimetet
ohutegurid ei satuks loomsetesse saadustesse, 
või kui satuvad, siis nende tase ei ületa 
maksimaalseid lubatud koguseid

Mikrobioloogilised kriteeriumid

Maksimaalne jääkide piirmäär

25.02.2009 VPH 8

Tapaeelne toiduohutus 
Bioloogilised ohutegurid

Loomse toiduga inimesele levivad olulisemad patogeenid:
Salmonella
Campylobacter
verotoksinogeenne Escherichia coli, s.h. Escherichia coli 
O157:H7
Listeria monocytogenes
Yersinia enterocolitica
Brucella
Mycobacterium bovis (atüüpilised mükobakterid)
Leptospira
Coxiella burnetii (Q fever)
prioonid (BSE)
parasiidid

Trichinella spp.
Toxoplasma
Taenia solium, Taenia saginata

25.02.2009 VPH 9

Tapaeelne toiduohutus

Keemilised ja füüsikalised 
ohutegurid 

Ravimite jäägid (antibiootikumid)
kasvustimulaatorid (hormoonid,
türeostaatikumid, anaboolsed ained)
Põllumajanduses ksautatavate kemikaalide 
jäägid (pestitsiidid, desinfektandid, etc.)
Keskkonnasaaste kemikaalid (dioksiinid, 
polükloreeritud bifenüülid [PCBd], 
polüaromaatsed süsivesinikühendid [PAHd],
raskemetallid, radioaktiivsed isotoobid, etc.)
Võõrkehad (nõelad, klaasikillud, plastiku ja 
metalli tükid, etc.).
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25.02.2009 VPH 10

Hea loomakasvatustava juhend
Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2006, 25 (2), 823-836

Käsitleb 8 valdkonda loomakasvatuses, kus võib kasulikult 
rakendada ennetavaid meetmeid:

1. a) ehitised ja muud rajatised
ümbrus ja keskkonna kontrollimine

2. b) tervishoiu tingimused loomade farmi toomisel 
3. c) söötmine
4. d) jootmine
5. e) veterinaarravimid
6. f) farmi juhtimine/haldamine (management)
7. g) loomade ettevalmistamine tapmisele saatmiseks
8. h) dokumenteerimine ja jälgitavus (traceability)

25.02.2009 VPH 11

Ehitised ja muud rajatised:
ümbrus ja keskkonna 
kontrollimine

Ohud
Patogeensed mikroobid ja parasiidid

(Leptospira, Salmonella, Trichinella, etc.), 
Keemilised ühendid (dioksiinid, pestitsiidid,
aromaatsed ühendid, etc.) 
Füüsikalised tegurid (radiatsioon)

Võivad ohustada loomi, kuna
ohutegureid leidub farmi vahetus ümbruses
ei suudeta efektiivselt kontrollida keskkonda 
hoones sees

25.02.2009 VPH 12

Ehitised ja muud rajatised:
ümbrus ja keskkonna 
kontrollimine

Olulised aspektid
Farmi asukoha valik
Hoonete ehituslikud lahendused, 

mis tagavad sobiva keskkonna 
hoones
mis võimaldaksid rakendada 
ennetusmeetmeid
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25.02.2009 VPH 13

Tervishoiu tingimused 
loomade farmi toomisel

Ohud
Patogeenid (bakterid, viirused, 
parasiidid), mis võidakse tuua karja 
juurde toodavate loomadega

Olulised aspektid:
Ostetavate loomade tervisestaatus
Loomade transport
Profülaktiline karantiin

25.02.2009 VPH 14

Söötmine

Ohud
Bioloogilised ohutegurid (bakterid, viirused, 
parasiidid, prioonid, fütotoksiinid, mükotoksiinid
Söödalisandid (antibiootikumid, kasvustimulaatorid)
Kemikaalid (farmi kemikaalid, dioksiinid, 
raskemetallid, keskkonna saaste, etc.)
Füüsikalised tegurid (võõrkehad, etc.) 

Võivad leiduda loomasöödas ja sattuda seeläbi 
loomsetesse saadustesse.
Risk võib tuleneda ka teatud söödalisandite 
üledoseerimisest (eriti veterinaarravimid)

25.02.2009 VPH 15

Söötmine

Olulised aspektid
Karjamaade ohutus
Ostetud söötade kasutamine
Söötade valmistamine kohapeal
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25.02.2009 VPH 16

Veevarustus

Ohud
Mikrobioloogilised

Patogeensed bakterid
Escherichia coli, Salmonella spp.,
Viirused (Norwalk’i viirus, A-hepatiidi viirus)
Parasiidid (patogeensed protozoad
Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia,
Cyclospora cayetanesis, nematoodide, 
cestoodide ja trematoodide munad ja larvid.

Mikrobioloogilised ohud tulenevad 
inimese ja loomade heitmete 
sattumisest vette

25.02.2009 VPH 17

Veevarustus

Keemilised ohutegurid
Farmi kemikaalid
Tööstuse saaste (dioksiinid, PAHd, raskemetallid)

Kemikaalid võivad sattuda loomsetesse 
saadustesse kui loomad saastunud vett 
joovad
Mikroobid ja kemikaalid võivad sattuda 
näiteks piima sisse, kui vett kasutatakse 
inventari pesuks

25.02.2009 VPH 18

Veevarustus

Olulised aspektid
Kaevude kontroll (võimaliku saaste 
ärahoidmine)
Vee kvaliteedi kontroll
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25.02.2009 VPH 19

Veterinaarravimid

Ohud
Ravimite väärkasutamine

Tagajärjeks võib olla 
ravimite jäägid loomsetes saadustes
Antibiootikumi-resistentsuse levik 
mikroobide hulgas

25.02.2009 VPH 20

Veterinaarravimid

Olulised aspektid
Hea veterinaarse tava järgimine 
loomade ravimisel
Keeluaegadest kinnipidamine
Antibiootikumide kaalutletud 
kasutamise põhimõtete järgimine

25.02.2009 VPH 21

Farmi majandamine 

Ohud
Esmaste farmi majandamise reeglite 
eiramine võib soodustada bioloogiliste 
tegurite karja toomist ja nende 
paljunemist.
Sama võib kehtida ka keemiliste 
tegurite kohta. 
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25.02.2009 VPH 22

Farmi majandamine 

Olulised aspektid
Töötajate koolitus, käitumine ja tervisestaatus
Seadmete, ruumide ja ümbruse hooldus, puhastus ja 
desinfektsioon
Kahjurite, hulkuvate loomade eemalhoidmise meetmed
Kõrvaliste isikute juurdepääsu piiramine
Laomajandus (söödad, ravimid)
Jäätmete ja heitmete majandus
Kemikaalide hoidmine
Loomade toodangu seire
Loomade tervise monitooring ja haiguste ennetamise 
programmid
Loomade liikumine
Hagete loomade ja nende saaduste eraldamine
Hukkunud loomade korjuste hoidmine ja kõrvaldamine

25.02.2009 VPH 23

Loomade 
ettevalmistamine tapale 
saatmiseks

Ohud
Inimesele potentsiaalselt patogeensed 
mikroobid tervete loomade soolestikus või 
kehal

E. coli, Salmonella, Campylobacter
Loomade ümbergrupeerimisest, 
laadimisest ja transpordist tulenev stress 
võib tingida nimetet patogeenide 
tungimise vereringesse ja lihaskoesse
Suur loomade fekaalne saastatus 
suurendab liha saastumise riski loomade 
nülgimise ja lahkamise ajal tapamajas

25.02.2009 VPH 24

Loomade 
ettevalmistamine tapale 
saatmiseks

Olulised aspektid
Tapmisele sobivate loomade valik ja 
ülevaatus
Haigete eraldamine, ravimine, 
keeluaegade kontrollimine
Loomade käsitsemine, laadimisel ja 
transpordil
Söötmine ja hooldamine
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25.02.2009 VPH 25

Dokumenteerimine ja jälgitavus 
(traceability)

Loomade identifitseerimise ja jälgitavuse 
tagamise süsteem aitab:

Selgitada välja loomsete saaduste saastumise 
tegelikud allikad
Rakendada meetmeid kahjulike tagajärgede 
vältimiseks või vähendamiseks (näit. ohtlike 
toodete müügilt kõrvaldamine)

Täiuslik ja süsteemne dokumenteerimise 
süsteem, mis katab kõik olulised aspektid 
loomafarmis, aitab ohjata riske ja 
tõestada, et kõik vajalikud meetmed 
riskide maandamiseks on rakendatud

25.02.2009 VPH 26

Allikad
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Animal Production Food Safety Working 
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