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Limousin à la carte®
Tuotantotapaohje

Ohjeet tuotantoon
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Limousin á la carte®

Tuotantotapaehdot kasvattajalle
Tuotantotilat noudattavat toiminnassaan eläinsuojelusäädöksiä ja tuotantotilan on
oltava NASEVAssa. Tilalla on oma sopimuseläinlääkäri joka vuosittain tekee
eläinten terveydenhuoltokäynnin. Tilalla tehdyt hoitotoimenpiteet tulee olla
kirjattuna muistiinpanoihin.
Tilan eläinten hoitajien on kyettävä:


tunnistamaan naudan normaali, epänormaali ja pelokas käyttäytyminen



tunnistamaan yleisimmät nautojen sairaudet, niiden ensiapu ja koska tulee kutsua eläinlääkäri



tuntea ruokinnan perusteet

Emotilan tulee lisäksi:


tuntea kuntoluokituksen perusteet ja toteutus



tuntea utareen rakenne ja toiminta



avustamaan poikimista ja antamaan syntyneelle vasikalle ensihoito



ymmärtämään karjan jalostuksen periaatteet ja suunnittelu

Lisäksi tuotantotila ottaa huomioon:
1. Tuotantosuunnan ja tuotannon laajuuden
2. Eläinmäärän tilan olosuhteet huomioiden
3. Toimintaa ohjaavat muut säädökset
Limousin á la carte® - lihaa tuottava kasvattajan toiminta perustuu seuraaville viidelle
periaatteelle:
1. Vapaus janosta, nälästä ja aliravitsemuksesta
Nauta on märehtijä ja siksi sillä tulee olla ikä- ja tuotanto vaiheeseen sopivaa karkearehua koko ajan saatavilla.
Tilalla tulee noudattaa rehuvaroihin ja tuotanto-muotoon sopivaa kirjallista ja ajantasaista ruokintasuunnitelmaa.
Ruokintasuunnitelman tulee perustua rehuanalyysiin ja sitä päivitetään niin, että jokaisen eläimen kohdalla
noudatetaan aina sen tuotantovaiheeseen ja ikään sopivaa ruokintaa.
Tuottajan vastuulla on varmistaa, etteivät eläinten ruokintaan hankitut rehut sisällä muuntogeenisiä ainesosia.
Tuottajan tulee myös huolehtia, että rehujen alkuperä on jäljitettävissä. Rehujen jäljitettävyys osoitetaan
ostokuiteilla ja rehujen vakuustodistuksilla, joita on rehulain mukaan säilytettävä tilalla viiden vuoden ajan
rehuerän käytöstä lukien.
Naudalle ei saa syöttää eläinperäistä valkuaista, poikkeuksena vasikalle annettava maito tai maitovalmiste.
Naudalle ei saa syöttää kasvuhormoneja, eikä naudalle saa syöttää antibiootteja ennaltaehkäisevästi.
Glyfosaatilla käsiteltyä viljaa ei saa käyttää ruokinnassa.
Puhtaan juomaveden riittävä saanti on tärkeää eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarvikkeiden hyvän hygieenisen laadun turvaamiseksi.
Eläintenkin juomaveden tulee bakteriologiselta laadultaan täyttää juomavedelle asetetut vaatimukset.
Ulosteperäisen saastumisen estäminen on tärkeää juomaveden hygieenisen laadun kannalta.
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Juottolaitteet tulee tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti. Huomiota on kiinnitettävä esim. riittävään
vedenpaineeseen ja – virtaukseen. Pihatossa on jokaista alkavaa 20 naudan ryhmää kohden oltava vähintään yksi
juoma-astia tai juottolaite kuitenkin siten, että juoma-astioita tai juottolaitteita on yli 10 naudan ryhmälle oltava
vähintään kaksi. Vuotavat juomakupit ja -nipat on korjattava heti, sillä kosteus edesauttaa bakteerien
lisääntymistä. Veden tavoitteellinen lämpötila on noin 17 astetta. Nauta käyttää vettä jäähdyttääkseen elimistöään,
joten veden lämpötilaa tulee seurata varsinkin laidunkaudella.

2. Vapaus epämukavuudesta
Talvella eläimellä tulee olla vapaa pääsy vähintään kolmeseinäiseen katettuun, tuulensuojaiseen makuupaikkaan.
Kesällä äärimmäisellä helteellä on eläimille oltava vapaa pääsy varjoiseen paikkaan. Äärimmäinen helle on tila
jossa yölämpötilakaan ei laske alle 30 asteen.

3. Vapaus kivusta, vammoista ja sairauksista
Poikimakarsinan tulee mahdollistaa eläimen turvallinen poikiminen. Tilojen suunnittelussa tulee huomioida myös
hoitajien ja vasikan turvallisuus.
Käsittelytilojen, käytävien ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia että ne eivät tahattomasti estä eläintä siellä
liikkumasta. Eläinsuojan lattiamateriaalien tulee kestää vettä ja virtsaa ja ne eivät saa vaarantaa eläinten jalkojen
terveyttä. Kokoritilälattioita ei hyväksytä.
Vasikoilla tulee aina sisätiloissa olla mahdollisuus päästä ”vasikkapiiloon”, jonne täysi-ikäiset eläimet eivät pääse.
Eläintenhoidossa tulee aina pyrkiä poistamaan eläimille stressiä aiheuttavat tekijät eikä käsittelyssä saa käyttää
kipua aiheuttavia apuvälineitä.
Vasikan synnytyksen apuvälineitä saa käyttää vain poikimisen auttamiseen, eikä esim. poikimisen nopeaan
suorittamiseen. Ennen apuvälineiden käyttöä hoitajan tulee varmistaa, että syntyvän vasikan asento ei estä
valittujen keinojen käyttöä.
Sairaan eläimen kohdalla päätökset hoidosta on tehtävä viipymättä. Mikäli eläimen hoito ei terveyttä palauta, on
eläin lopetettava. Tilalta lähtevät elävät eläimet kävelevät ilman apua kuljettavaan ajoneuvoon ja täyttävät
kuljetuskelpoisen naudan vaatimukset.
Väliaikaiset merkinnät esim. merkintäkynällä eläimen kylkeen voidaan tehdä vain kyseiseen tehtävään
tarkoitetuilla välineillä ja aineilla. Karjan kanssa käytettävä koira on tehtäväänsä koulutettu ja aina hoitajansa
valvonnan alainen.

4. Vapaus tyydyttää luontaisia käyttäytymistarpeita
Vieroitusikään asti on vasikalla oltava vapaa pääsy emänsä luokse, ellei vasikan emä ole sitä hylännyt tai
vasikan/emän hoito eläinlääkärin vaatimuksesta toisin edellytä.
Sisäruokintakaudella voidaan emoja ja emolehmähiehoja hoitaa kytkettynä, kun niillä on mahdollisuus
säännölliseen jaloitteluun sekä eläinten että hoitajien turvallisuus riittävästi huomioiden. Kytkettyinä pidettävillä
naudoilla on käytettävä kytkymallia, joka ei rajoita lajille ominaisia syönti-, kehonhoito- ja makuulle meno- tai
makuulta nousuliikkeitä. Käytettävän kytkymallin soveltuvuutta voidaan tiedustella eläinlääkärin
terveydenhuoltokäynnin yhteydessä.

5. Vapaus pelosta ja ahdistuksesta
Eläimiä hoidetaan niin, ettei pelkoa tai ahdistusta synny kasvatuksesta eikä myöskään lajitovereiden
aiheuttamana.
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Edellä mainitut viisi periaatetta yhdessä määrittävät eläimen ehdottoman
oikeuden asialliseen hoitoon. Näistä periaatteista voidaan poiketa vain
eläinlääkärin määräämänä osana lääketieteellistä hoitoa.
Eläinvalinta ja jalostus
Eläinvalinnan ja jalostuksen tavoitteena on terve ja tuottava karja. Eläinten jalostuksessa on otettava huomioon
eläinsuojelulliset näkökohdat sekä eläinten terveys.
Sellaista luonnollista tai keinollista lisäämistä tai sellaista jalostusmenetelmää, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa
eläimelle kärsimystä tai vahingoittaa sitä, ei saa käyttää.

Eläinten siirrot ja eläinkauppa
Eläinten siirrossa ja eläinkaupassa noudatetaan
Eläintautien torjuntayhdistys ETT:n laatimia ohjeistuksia. http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/elainkauppa
Turvallinen eläinliikeenne ohjeistus päivitettävänä.

Ohjeistuksessa on huomioitu mm:
NASEVAn tarkemmat edellytykset tiloille löytyvät internet-sivulta www.naseva.fi/naseva/index.php?id=2
Tarkemmat määritykset viidelle vapaudelle löytyvät internet-sivulta
http://ett.fi/sites/default/files/user_files/terveydenhuolto/ETU_hyvinvointiohjeet09042006.pdf
ETT:n positiivilista löytyy
http://www.ett.fi/rehut/positiivilista
Toiminnassa noudatetaan Eläintautien Torjuntayhdistyksen (ETT) antamaa yleisohjetta ”Tautiriskien hallinta
nautatiloilla”
http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus
Eläinsuojelusäädösten sisältöä ja suosituksia löytyy Eviran julkaisusta tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta
http://www.evira.fi/uploads/WebShopFiles/1215678203208.pdf

Ohjeistuksen päivityksestä vastaa Kasvattajaosuuskunta Limousin

