Hevostallin omavalvonnan kuvaus ja alkutuotannon toimijan
kirjanpito
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ALKUTUOTANNON TOIMIJA
Nimi / Yritys / Tallin nimi:
Osoite:
OMAVALVONTA
Omavalvonnasta vastaava henkilö:
Omavalvonnan tarkoitus:
Tallin omavalvonnan avulla pyritään varmistamaan hevosten hoidon ja
ruokinnan korkea laatu. Omavalvonnan avulla varmistetaan mahdollisesti myöhemmin teurastettavaksi
toimitettavien hevosten lihan elintarvikehygieeninen laatu.

1. Tallin puhtaana pito
Karsinat siivotaan ja kuivitetaan päivittäin. Heinien ja muiden rehujen säilytystilat pidetään puhtaina eikä
rehuvarastossa säilytetä ylimääräisiä tavaroita. Hevosten juoma- ja ruoka-astioiden puhtaus tarkastetaan
päivittäin ja ne pestään tarvittaessa. Koko talli pestään ja desinfioidaan vähintään kerran vuodessa ja lisäksi
tarvittaessa.
2. Laitteiden ja kuljetusvälineiden puhtaana pito
Hevoskuljetusauto siivotaan jokaisen käyttökerran jälkeen. Hevoskuljetusauto pestään ja desinfioidaan
tarvittaessa. Rehukärryt pestään säännöllisesti.
3. Hevosten puhtaanapito
Hevoset harjataan päivittäin ja pestään tarvittaessa.
4. Rehun ja veden aistinvaraisen laadun valvonta
Talliin tulevan heinän laatu tarkastetaan heinäkuorman saapuessa. Talliin otetaan vastaan vain vihreää,
pölytöntä, hyväntuoksuista heinää, jossa ei ole hometta tai muita epäpuhtauksia. Heinän laatu arvioidaan
aistinvaraisesti. Kaura tulee sopimustuottajalta pussitettuna. Jokainen kauraerä tarkastetaan aistinvaraisesti
erän saapuessa ja vain hyvälaatuinen kaura otetaan vastaan. Talliin tulee vesi kunnan verkostosta.
5. Jyrsijöiden ja muiden haittaeläinten torjunta
Rehut säilytetään tiloissa, joihin pääsy on linnuilta ja jyrsijöiltä mahdollisimman hyvin estetty. Tallissa ja
tallirakennuksen lähistöllä on rotanmyrkkylaatikoita, jotka on suojattu siten, etteivät muut eläimet tai
ihmiset pääse myrkyn kanssa kosketuksiin. Kärpästen torjumiseksi karsinat puhdistetaan lannasta päivittäin
ja talli pidetään siistinä.

6. Jätteiden käsittely
Tallissa on roska-astiat, jotka tyhjennetään niiden täyttyessä isompaan ulkona olevaan
koontisäiliöön. Koontisäiliö tyhjennetään jätteenkuljetusfirman toimesta kerran viikossa.
Lanta kuljetetaan kottikärryillä erilliseen lantalaan ja lantala tyhjennetään aina tarvittaessa.
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7. Elintarviketurvallisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi tehtävät toimet uuden hevosen
saapuessa talliin
Uuden hevosen saapuessa talliin selvitetään missä tallissa hevonen on aiemmin asunut ja hevosten yleinen
terveystilanne siellä. Erityisesti selvitetään onko lähtötallin hevosissa esiintynyt tarttuvia tauteja. Uuden
hevosen saapuessa talliin on sillä aina mukana hevospassi ja lääkityskirjanpidon tiedot vähintään kuuden
viimeisen kuukauden ajalta.
8. Eläinlääkkeiden, kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien käyttö
ja säilytys
Tallissa ei käytetä eikä säilytetä kasvinsuojeluaineita eikä lannoitteita. Hyönteismyrkyt ja haittaeläinten
torjunta-aineet säilytetään lukitussa tilassa hevosten ulottumattomissa. Eläinlääkkeet säilytetään
lukittavassa lääkekaapissa ja niitä käytetään eläinlääkärin ohjeen mukaisesti. Kaikista hevosten lääkityksistä
tehdään merkintä hevoskohtaiseen lääkityskirjanpitoon. Vanhentuneet eläinlääkkeet toimitetaan apteekkiin
hävitettäväksi.
9. Tallityöntekijöiden perehdyttäminen elintarvikehygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan
Omavalvonnasta vastaava henkilö käy läpi kerran vuodessa omavalvonnan kuvauksen kaikkien
työntekijöiden kanssa. Omavalvonnan kuvaus käydään läpi lisäksi uusien työntekijöiden kanssa heti
työsuhteen aluksi. Tartuntatautien torjumiseksi tallilla on työntekijöiden käytössä ”Hevosen tarttuvat
hengitystiesairaudet -opas”, jossa on yksityiskohtaiset ohjeet tarttuvien tautien vastustamiseksi.

KIRJANPITO
Tallissa pidetään kirjaa seuraavista asioista:
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Hevosten lääkitys
Hevostenlääkityksistä pidetään hevoskohtaista kirjanpitoa. Lääkityskirjanpidosta ilmenee lääkityn hevosen
nimi, lääkkeen antopäivämäärä, lääkkeen nimi ja määrä, lääkkeen teurasvaroaika sekä lääkkeen myyjän
nimi. Kaikki hevoselle annetut lääkitykset, myös loishäädöt ja rokotukset, kirjataan ylös.
Rehut
Hevosille syötetyistä rehuista pidetään kirjaa. Rehukirjanpidosta ilmenee tallille toimitettujen rehujen nimi,
valmistaja, toimituspäivämäärä ja toimittaja. Käytännössä rehukirjanpitoa kannattaa pitää säilyttämällä
ostettujen rehujen kuitit ja merkitsemällä ylös tallissa käytetyt itse tuotetut rehut.
Hevosten terveys
Eläinlääkärin hevosille tekemät taudinmääritykset, jotka voivat vaikuttaa lihan elintarvikehygieeniseen
laatuun kirjataan ylös (esim. hevosessa todettu salmonellatartunta). Hevosille tehdyt eläinlääkinnälliset
hoidot ja hevosista otetut näytteet tuloksineen kirjataan ylös. Käytännössä hevosten terveyteen liittyvä
kirjanpito koostuu eläinlääkäriltä saaduista hoitoselvityksistä ja hevosista otettujen näytteiden
laboratoriotuloksista. Nämä tiedot voidaan kerätä samaan paikkaan kuin hevosten lääkitystiedot.
Tallin hevoset
Uuden hevosen tullessa talliin kirjataan ylös hevosen nimi, saapumispäivämäärä ja paikka, josta hevonen
tuli. Muut tarvittavat tiedot löytyvät hevosen passista. Hevosen lähtiessä tallista kirjataan ylös hevosen
nimi, lähtöpäivämäärä ja määränpää (esim. uusi talli tai teurastamo).
Lihantarkastuslöydökset
Jos tallista teurastettavaksi lähteneistä hevosista löytyy lihantarkastuksessa muutoksia, jotka johtavat koko
ruhon tai tiettyjen ruhon osien hylkäämiseen tulee näistä lihantarkastuslöydöksistä pitää kirjaa.
Käytännössä mapitetaan teurastamolta saatu tieto hevosen lihantarkastuslöydöksistä ja tämä tieto annetaan
teurastamolle seuraavia hevosia teurastettavaksi vietäessä.
Kasvinsuojeluaineet
Jos tilalla käytetään kasvinsuojeluaineita tai biosideja kirjataan niiden määrä ja käyttöpäivämäärä ylös.

Tulosta

