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Sissejuhatus 

Maaeluministeerium tellis käesoleva töö põhjusel, et Eesti Salmonella kontrollprogramm ja 

tõrje-eeskiri on kehtestatud aastal 2013 ning kehtestamisest on möödunud piisavalt aega 

hindamaks, kas kehtivad kontrolli- ja tõrjemeetmed on olnud tõhusad ja asjakohased, oli vaja 

analüüsida Eestis ja teistes liikmesriikides rakendatavaid salmonella kontrolli- ja tõrjemeetmeid 

loomaliigiti, selgitamaks välja Eestis rakendatavate meetmete puudused ja vajaduse asjakohaste 

täiendavate ning alternatiivsete ennetus- ja tõrjemeetmete kasutusele võtmiseks. 

Eestis puudus ka Salmonellooside seire tulemuste ajakohane tervikanalüüs levivate salmonella 

serotüüpide olulisuse kohta looma- ja inimeste tervise seisukohast.  mis tooks Veterinaar- ja 

Toiduameti Salmonella kontrolliprogrammi ning Terviseameti andmete ja olemasolevate 

uuringute põhjal loomaliigiti välja peamised salmonelloositekitajad. 

Proovivõtumetoodikad on saanud loomapidajate tugeva kriitika osaliseks, seetõttu oli vaja 

hinnata proovivõtumetoodikaid loomaliikide (veised, sead, vutid) kaupa, kajastamaks metoodika 

usaldusväärsust ning Eesti tingimustes kasutamise majanduslikku põhjendatust. 

Salmonelloosi laboratoorse diagnoosimise korral rakendatavad kitsendused on suure 

majandusliku mõjuga. Seetõttu oli vaja analüüsida ka Euroopa õigusaktidest tulenevaid 

võimalusi rakendada positiivse leiu korral karjas alternatiivseid kitsendusi, mis oleksid 

loomapidajatele senisest vähem kulukad, kuid tagaksid toiduohutuse. 

Töö eesmärkideks oli: 

- anda hinnang Eestis ja teistes liikmesriikides loomaliigiti rakendatavate kontrolli- ja 

tõrjemeetmetele, mis tooks välja Eestis rakendatavate meetmete puudused ja vajaduse 

asjakohaste täiendavate ja alternatiivsete ennetus- ja tõrjemeetmete kasutusele võtmiseks. 

Hinnang anti peamiste põllumajandusloomade- veised ja sead kohta. Lindudest lisati analüüsi 

vutid, kuna salmonellooside tõrje lindudel on EL seadusandlusega piisavalt reguleeritud, kuid 

puudub vuttide puhul.  

- anda hinnang Eestis levivate Salmonella serotüüpide olulisusele looma- ja inimtervise 

seisukohast, mis tooks VTA Salmonella kontrolliprogrammi ja Terviseameti andmete ja 

olemasolevate uuringute põhjal välja  peamiste põllumajandusloomaliikide (veised, sead ja 

vutid)  peamised salmonelloositekitajad ja inimese terviseohutuse seisukohalt olulised 

serotüübid.  

- anda hinnang Salmonella kontrollimeetmete käigus kasutatavatele proovivõtumetoodikatele 

loomaliikide (veised, sead ja vutid) kaupa, mis kajastavad metoodika usaldusväärsust ning Eesti 

tingimustes kasutamise majanduslikku põhjendatust.  

- teha analüüs Euroopa õigusaktidest tulenevate võimaluste kohta rakendada positiivse 

Salmonella-leiu korral karjas kitsendusi, mis oleksid loomapidajatele senisest vähem kulukad, 

kuid tagaksid siiski toiduohutuse. 

- anda soovitused loomapidajate poolt loomapidamisettevõttes selliste meetmete rakendamiseks 

Salmonella esinemise vähendamiseks loomaliigiti (veised, sead ja vutid), mis tagaksid 

toiduohutuse ja ei suurendaks ebaotstarbekalt tootjate ega riigi rahalisi kulutusi. 
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Lähtuvalt töö eesmärkidest oli püstitatud neli  lähteülesannet: 

1. Salmonella kontrollimeetmete käigus kasutatavate proovivõtumetoodikate (peamiste 

põllumajandusloomade liikide kaupa- veised, sead, vutid) sisuline analüüs; 

2. hinnanguliselt tuginedes ekspertarvamusele, Euroopa Liidu õigusaktidele ning teiste 

liikmesriikide salmonellooside tõrjeprogrammidele, võrrelda erinevaid seni rakendatud 

meetmeid omavahel kvalitatiivselt skaalal (odav....kulukas), et rakendada positiivse Salmonella 

leiu korral karjas kitsendusi, mis oleksid loomapidajatele senisest vähem kulukad; 

3. tõrje-eeskirjas kehtestatud veiste, sigade ja vuttide salmonellooside tõrje meetmete 

asjakohasuse ja tõhususe hindamine; 

4. analüüside põhjal töötada välja soovitused praeguse süsteemi ja lähenemisviisi 

parendamiseks. 

 

Analüüsi tulemused on esitatud lähteülesannete kaupa. Töö metoodikat on kirjeldatud iga 

lähteülesande juures eraldi. 
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Lähteülesanne 1. Salmonella kontrollimeetmete käigus kasutatavate 

proovivõtumetoodikate (peamiste põllumajandusloomade liikide kaupa- 

veised, sead, vutid) sisuline analüüs 

 

1.1 Analüüsi metoodika 

Salmonella kontrollimeetmete käigus kasutatavate proovivõtumetoodikatena käsitleti 

Põllumajandusministri määrusega nr 39 (vastu võetud 20.05.2013) Salmonellooside tõrje-

eeskirjas (edaspidi „tõrje-eeskiri“) sätestatud ja Veterinaar- ja Toiduameti poolt koostatud 

Salmonella kontrollprogrammis ette nähtud proovivõtuskeeme (st proovi liik, valimimaht ja 

proovide võtmise sagedus loomaliigiti ning loomade kategooriati karja või looma salmonella 

staatuse määramiseks). Analüüsis hinnati neid proovivõtuskeeme, mis ei ole kehtestatud 

Euroopa Liidu õigusaktidega. 

Proovivõtuskeemide analüüsimisel hinnati proovivõtuskeemi võimekust (tundlikkust) 

nakatunud kari või loom tuvastada. Proovivõtuskeemide kirjeldused võeti kehtivatest 

salmonelloosi tõrjet reguleerivatest normdokumentidest (vt. 1.2. Seadusandlik raamistik). Lisaks 

küsiti selgitusi Põllumajandus- ja Toiduameti vastutavatelt ametnikelt. 

Analüüsiti karjade seireks (nakkuse avastamiseks) ja nakatunud karjades rakendatud 

proovivõtuskeeme. Proovivõtuskeemi tundlikkuse hindamiseks leiti millise levimuse juures 

nakatunud kari tuvastatakse soovitud usaldusnivoo (95%) juures vastava proovivõtuskeemi 

rakendamisel arvestades proovide uurimise meetodi diagnostilist tundlikkust ja valimi suurust. 

Analüüsiks kasutati Epitools’i tarkvara kalkulaatorit ’Design prevalence required to achieve 

target population (cluster or system) sensitivity’ (Sergeant jt, 2018). 

 

1.2 Seadusandlik raamistik 

Salmonella kontrollimeetmete käigus kasutatavad proovivõtuskeemid on kehtestatud lähtuvalt 

Põllumajandusministri määrusest nr 39, 20.05.2013, Salmonelloosi tõrje-eeskiri.  

Tõrje-eeskirja alusel on Põllumajanduse ja Toiduamet (PTA) koostanud salmonella 

kontrollprogrammi, mille kehtivus on  kaks aastat (käesoleval ajal kehtiv „Salmonelloosi 

kontrollprogramm aastateks 2020-2021“) ja milles on lisaks muule täpsustatud 

proovivõtuskeeme loomaliigiti ja rakendatavad meetmed nakatunud karjades. 

Sellele lisaks on PTA kehtestanud juhendi: „ Põllumajandusloomadelt Salmonella seire 

proovide võtmine ning tegevusjuhised Salmonella leiu korral“ (edaspidi ’juhend’), mis 

detailselt kirjeldab põllumajandusloomadelt Salmonella seire raames võetavate ametlike 

proovide võtmise metoodikat ja annab tegevusjuhised Salmonella positiivse leiu korral. 

Salmonella kontrollimeetmeteks võetavate proovide arv on määratud PTA poolt kehtestatud 

riiklike loomatauditõrje programmide rakendusmeetmetega (edaspidi RLTP). 

 

1.3 Proovivõtumetoodika veistel 

1.3.1 Veisepopulatsiooni hõlmatus salmonella seirega (proovivõtuskeemiga) 

Tõrje-eeskiri ei määra millises ulatuses peab veisepopulatsioon olema haaratud salmonella 

seirega (proovivõtuskeemiga). Tõrje-eeskirja §3 Kontrollprogramm, lõige (3) sätestab: 

„Kontrollprogramm sisaldab Ameti poolt võetavaid proove (edaspidi ametlikud proovid) ja 
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käitleja või loomapidaja poolt võetavaid proove (edaspidi käitleja proovid)“. Tõrje-eeskirja § 10. 

Veise- ja muude loomakarjade uurimine, lõige (1) sätestab: „Salmonellooside ja zoonoossete 

haigusetekitajate esinemise kindlakstegemiseks võtab Amet kontrollprogrammi kohaselt veise- 

ja muudes loomakarjades ametlikud proovid. Ametlike proovide arvu ja võtmise sageduse 

määrab Amet kontrollprogrammis.“ 

Sellega on kaudselt antud volitus määratleda seirega hõlmatavad karjad ajalises mõõtes PTA-l 

Salmonella kontrollprogrammis.  

PTA Salmonella kontrollprogrammis 2020-2021 on sätestatud karjade uurimine järgmiselt: 

1) proovid võetakse kõikidelt pullidelt enne seemendusjaama või sperma kogumise 

eesmärgil kasvatatavasse aretuskarja viimist, millest tuleneb, et seirega on hõlmatud kõik 

aretuses kasutatavate pullide karjad; 

2) aastas uuritakse 1/5 piima turustavatest veisekarjadest; 

3) uurimise skeem peab tagama, et viie aasta jooksul uuritakse kõiki karju, mille piima 

soovitakse turustada väljaspool farmi; 

4) toorpiima otseturustavad veisekarjad uuritakse igal aastal. 

Lisaks on 2021 aasta RLTP-s sätestatud: „Uuritavate karjade hulka võetakse esmajoones 

eelneval aastal Salmonella spp positiivsed karjad ning varasemalt uurimata karjad. 

PTA loomatervise ja heaolu osakonna selgituste kohaselt on lähtutud eeldusest, et ’karjas, mille 

piima soovitakse turustada väljaspool farmi’ peetakse vähemalt 10 piimalehma. ’Toorpiima 

otseturustavaks veisekarjaks’ loetakse farmid kellele on väljastatud otseturustuseks toorpiima 

veterinaartõend.  

RLTP kohaselt uuritakse 2021. aastal kokku 92 piimaveisekarja.  

Juunis 2021 oli Eestis kokku 1404 tegevuskohta (karja), kus peetakse piimaveiseid, seal hulgas 

1033 tegevuskohta, kus peetakse piimalehmi. Tegevuskohtade arv, kus peetakse ≥ 10 

piimalehma oli samal ajal 415. 1/5 (20%) sellest on 83 karja.  

PTA andmetel oli toorpiima otseturustavate piimafarmide arv 18.06.2021 seisuga 22. 

2016-2019 tuvastati 2-3 positiivset karja aastas (KP 2020-2021). 

 

1.3.1.1 Analüüsi tulemused 

Veisepopulatsioonist on salmonella seirega hõlmatud piimalehmi pidavad veisekarjad. 

Ebaselgeks jääb, millisel alusel on kontrollprogrammist välja jäetud lihaveisekarjad. 

Kontrollprogrammiga on hõlmatud karjad, mille piima soovitakse turustada väljaspool farmi. 

PTA on lähtunud eeldusest, et sellises karjas peetakse vähemalt 10 piimalehma. Ilmselt on 

lehmade piirarv siin ülehinnatud. On vähetõenäoline, et 9 piimalehma toodangu tarbib ära üks 

leibkond. Sellest tulenevalt tuleks kriteerium, mille alusel karjad kontrollprogrammiga 

hõlmatakse viia vastavusse tegelikkusega. Samas on ebaselge, millisel alusel põhineb selline 

kitsendus kontrollprogrammis, kuna tõrje-eeskiri sellist erisust ega selle tegemise võimalust ette 

ei näe. 

Kehtiva kriteeriumi alusel hõlmatud karjades (≥ 10 piimalehma) peetakse ~ 98% kõikidest 

piimalehmadest. Igal aastal on neist seirega hõlmatud ~20%, s.o.  ~16593 lehma.  

Salmonella kontrollprogrammis toodud proovivõtumeetodi kirjeldusest selgub, et karju ei võeta 

valimisse juhuslikult vaid neid uuritakse klastritena mis vahetuvad ajas, mille tulemusena karju 
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uuritakse reeglina 5 aastase intervalliga. Erandiks on karjad, mis osutusid eelmisel aastal 

positiivseks, mida järgneval aastal uuritakse uuesti.  

Igal aastal uuritakse toorpiima otseturustavaid farme, millele on väljastatud vastav 

veterinaartõend. Need on seega ainuke veisekarjade kategooria, mille puhul on hõlmatus igal 

aastal 100%. 

Kehtiva metoodika kohaselt saab veisekari, mis ei otseturusta toorpiima sisuliselt 

salmonellavaba staatuse 5 aastaks, kui seireuuringu tulemus osutus negatiivseks.  

Arvestades salmonellade endeemilist levikut Eestis ja nende ülekandumise mooduseid veistele 

on 5 aastane uurimise intervall liiga pikk karja salmonellavaba staatuse kinnitamiseks. Karja 

salmonellastaatus võib muutuda vähem kui aasta jooksul, seega võib eeldada, et 4/5 (80%) 

piimaveisekarjade salmonellastaatus jääb igal aastal teadmata ning vähemalt 2-3% neist 

karjadest on tegelikult nakatunud.  

Kokkuvõttes ei võimalda käesoleval ajal kasutusel olev proovivõtuskeem karjade tasandil 

adekvaatselt välja selgitada kõiki nakatunud karju Eestis ega välja selgitada kontrollprogrammis 

püstitatud eesmärgi (1 salmonella positiivne veisekari aastal 2021) täitmist. 

 

1.3.2. Proovide võtmine veistelt RLTP raames uuritavas karjas 

Tõrje-eeskirja § 10 lõike 1 kohaselt määrab proovivõtuskeemi veisekarjades PTA salmonella 

kontrollprogrammis. Erandiks on aretuskarjade uurimine, mille proovivõtuskeemi sätestab tõrje-

eeskiri §10 lõigetes 2 ja 3 järgmiselt: 

(2) Aretuskarja uurimisel võtab Amet alla 30 loomaga karjas igalt täiskasvanud loomalt 

individuaalproovi. 

(3) Aretuskarja uurimisel võtab Amet üle 30 loomaga karjas vähemalt 30-lt täiskasvanud loomalt 

ametlikud proovid, mis ühendatakse laboratooriumis viiekaupa koondprooviks.  

Lisaks sätestab tõrje-eeskirja §10 lõige 4, et kuni kuue kuu vanustelt vasikatelt võetakse üks 

väljaheiteproov 5–10 looma kohta.  

Salmonelloosi kontrollprogramm (SKP) punkt 4.1.1.1 täpsustab loomade uurimise 

põhimõtteid kontrollprogrammi raames uuritavates karjades järgmiselt: 

1) uuritavatelt loomadelt kogutakse koproproovid bakterioloogiliseks külviks tekitaja 

määramiseks  

2) karjast võetavate proovide arv sõltub karja suurusest ning on määratud RLTP-s. 

Uurimisskeem tagab haiguse 10% leviku 95%-lise tõenäosusega. 

Erandina ei sõltu uuritavate loomade arv karja suurusest aretuskarjade puhul, kus proovid 

võetakse kõikidelt pullidelt enne seemendusjaama või sperma kogumise eesmärgil 

kasvatatavasse aretuskarja viimist. 

SKP sätestab ühtlasi, et proovid kogutakse seirekava, ehk riiklike loomatauditõrje programmide 

rakendusmeetmete (edaspidi RLTP) järgi. 

RLTP-s 2021. aastal punktis 1.11 on toodud veistelt võetavate proovide arv: 
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Tabel 1.1. Veistelt võetavate proovide arv vastavalt 2021. aasta RLTP-le 

Loomade arv karjas Võetavate proovide arv 

Alla 25 Võrdne loomade arvuga karjas 

25-100 25 

Üle 100 28 

 

Vastavalt tabelis 1.1 toodud valimi mahtudele võetud proove uuritakse Veterinaar ja 

Toidulaboratooriumis bakterioloogilise külvi meetodil. Proovid liidetakse laboratooriumis 

eelnevalt viie kaupa koondproovideks. 

 

1.3.2.1 Analüüsi tulemused 

Tõrje-eeskiri sätestab loomade uurimise veiste aretuskarjades. Tõrje-eeskiri aga ei defineeri, mis 

on ’aretuskari’. See ei ole ka defineeritud Loomatauditõrje seaduses. Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse 2016/1012 artikli 2 punkti 3 tähenduses on aretusloom ’tõupuhas aretusloom 

või ristandaretussiga’. Samas tähenduses kasutatakse terminit ka Loomatauditõrje seaduses. 

Sellest tulenevalt võiks lugeda aretuskarjaks aretusloomadest koosnevat karja (nt 

seemenduskeskuse pullikari). Salmonella kontrollprogrammist ilmneb, et selliselt on terminit 

’aretuskari’ tõlgendatud veiste puhul ka PTA poolt. 

Tõrje-eeskiri sätestab, et aretuskarjades tuleb uurida täiskasvanud loomi ja uuritavate loomade 

arv sõltub loomade arvust karjas täpsustamata loomade kategooriaid, mida loomade arvu 

määramisel aluseks võtta, kuid kontekstist on selge, et silmas on peetud karja täiskasvanud 

loomi. Samas tõrje-eeskiri ei defineeri mis vanuses loom loetakse täiskasvanuks. Keskmiselt 

saavutavad veised füüsilise küpsuse 24 kuu vanuses, samas loetakse täiskasvanueaks ka 

maksimaalse kehamassi saavutamise iga lihaveistel (3-4 aastaselt) või maksimaalse 

piimatoodangu saavutamise iga piimalehmadel (3.-4. laktatsioon). Seega on määruse 

regulatsioon antud punktis ebaselge. Salmonella kontrollprogrammis, samuti RLTP-s ega 

tegevusjuhistes selles osas täpsustust  tehtud ei ole. PTA loomatervise ja heaolu osakonna 

selgituse kohaselt loetakse PTA poolt täiskasvanud loomaks kõik piimalehmad ning loomade 

arvuna käsitletakse piimalehmade arvu veiste pidamiskohas (ehitises) PRIA loomade registri 

andmetel. 

Seega põhineb salmonella seire piimaveise karjades piimalehmadelt võetud proovidel. Samas 

tõrje-eeskirja §10 lõige 4 sätestab, et väljaheiteproove tuleb koguda ka kuni kuue kuu vanustelt 

vasikatelt. Seejuures ei ole täpsustatud karjade kategooriat mida antud lõikes käsitletakse, 

millest võib järeldada, et see regulatsioon kehtib kõikide kontrollprogrammiga hõlmatavate 

karjade suhtes. Ebaselgeks jääb, mis alustel on vasikate uurimine jäetud salmonella seirest välja.  

Võetud koproproovid uuritakse Veterinaar ja Toidulaboratooriumis bakterioloogilise külvi 

meetodil viie kaupa koondproovidena.  

Salmonella kontrollprogrammis on seatud eesmärgiks, et uuritavate loomade arv võimaldaks 

tuvastada nakkuse karjas 95% usaldatavusega kui nakkuse levimus karjas on 10%. Eeldades 

analüüsimeetodi 100% tundlikkust võib uuritavate loomade arvu pidada piisavaks, et eesmärgiks 

seatud levimusega karjad tuvastada. Võrdlusuuringud aga näitavad, et koondproovide uurimisel 

väheneb analüüsi tundlikkus. Adaska ja kaasautorid (2020) leidsid, et bakterioloogilise külvi 
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meetodi tundlikkus salmonellade määramisel viie proovi koondproovist oli võrreldes 

individuaalproovide uurimisega 74% ning Abu Aboud ja kaasautorid (2016), et 63%. Võttes 

arvesse analüüsi suhtelist tundlikkust koondproovide uurimisel ei ole antud valimimahtude 

juures 10% levimusega karjad enam avastatavad. Tabelis 1.2 on toodud levimuse vahemikud, 

mida toodud valimiga on võimalik avastada. Väiksem levimuse määr näitab, milline levimus 

avastatakse antud karjade suuruskategooria kõige väiksemas karjas eeldades 74% tundlikkust 

(optimistlik stsenaarium) ja suurem levimuse määr suurimates karjades eeldades 63% 

tundlikkust (pessimistlik stsenaarium).  

Analüüsi tulemustest võib järeldada, et enamikul juhtudel jääb 10% levimus karjas pigem 

avastamata ja avastatakse sellest suurema levimusega nakatunud karjad.  

Aretuskarjade (seemenduskeskuse pullide ja nende kasvandustes peetavate noorpullide) 

uurimisel sätestab Salmonella kontrollprogramm rangemad nõuded kui tõrje-eeskiri, nähes ette 

kõikide aretuspullide uurimise seemendusjaamas kord aastas ja kõikide kasvandusse toodavate 

noorpullide uurimist. Aretusloomade puhul on nakkuse tuvastamise tõenäosus võrdne testi 

tundlikkusega s.o. 63-74%.  

Tabel 1.2. Veistelt võetavate proovide arv vastavalt 2021. aasta RLTP-le ning võetava valimiga 

avastatav nakkuse levimus karjas arvestades testi suhtelist tundlikkust (63 kuni 74%) 

Loomade arv 

karjas 

Võetavate proovide arv 95% usaldusnivoo juures 

tuvastatav nakkuse levimus 

karjas  

Alla 25 Võrdne loomade arvuga karjas 9,3 kuni 12,6% 

25-100 25 8,9 kuni 17,5% 

üle 100 28 12,9% kuni 16,9% 

 

1.3.3. Proovide võtmine veistelt tõrje meetmete rakendamisel karjas 

Proovivõtumetoodikaid salmonella kahtlases ja positiivses karjas kirjeldab salmonella tõrje-

eeskiri ja PTA peadirektori kehtestatud juhend „ Põllumajandusloomadelt Salmonella seire 

proovide võtmine ning tegevusjuhised Salmonella leiu korral“. 

 

1.3.3.1 Proovivõtt salmonelloosi diagnoosimiseks kahtluse korral 

Tõrje-eeskirja § 16. Proovide võtmine salmonelloosi diagnoosimiseks veistel, sigadel, 

lammastel ja hobustel reguleerib proovide võtmist salmonelloosi diagnoosimiseks kahtluse 

korral ning sätestab, et proovid võetakse vastavalt § 10 (analüüsitud eespool).  

Lisaks on sätestatud proovide võtmine salmonella kahtlusega surnud loomalt lahangul. Surnud 

veiselt võetakse 25 grammi raskune koeproov peen- ja jämesoolest, maksast, põrnast ning peen- 

ja umbsoole piirkonna kolmest kuni viiest lümfisõlmest. 

1.3.3.2. Proovivõtt karjades, kus on tuvastatud salmonelloos seire raames 

Tõrje-eeskirja § 241. Looma- ja linnukarjas § 18 lõikes 4 nimetatud Salmonella spp. 

tuvastamisel rakendatavad meetmed ja abinõud sätestab proovivõtu skeemi karjades, kus on 

seire raames tuvastatud salmonella nakkus. Lõike 1 punkti 3 kohasel võtab sea- ja veisekarja 
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puhul Amet nakkusallika väljaselgitamiseks ühe ametliku väljaheiteproovi 5–10 looma kohta 

ja söödaproovi. 

PTA tegevusjuhend sätestab proovide kogumise, kui seireproovidest leitakse salmonella 

positiivne koondproov, kus on tuvastatud tegevusjuhendis loetletud salmonella serotüüp, 

järgmiselt: 

1) individuaalsed koproproovid üle aasta vanuselt positiivse tulemuse andnud või 

salmonelloosile viitavate kliiniliste tunnustega loomalt. 

2) individuaalsed koproproovid alla aasta vanuselt loomalt, kellel esineb salmonelloosile 

viitavaid kliinilisi tunnuseid. 

3) liit-koproproov kliiniliste tunnusteta alla aasta vanuselt loomalt vanusegrupiti, arvestusega 

üks proov 5-10 looma kohta. 

PTA selgituste kohaselt uuritakse laboris positiivses koondproovis olnud proovid 

individuaalselt, kui tegemist on PTA tegevusjuhendis loetletud salmonella serotüüpidega. Kui 

individuaalsest proovist leitakse salmonella tekitajad, võetakse farmist kordusproovid positiivse 

proovi andnud loomadelt, kes on üle aasta vanused, kliiniliste tunnustega loomadelt ning 

kontaktsetelt loomadelt. Kui kordusproovid on positiivsed, siis loetakse kari salmonella 

positiivseks ning kehtestatakse kitsendused. 

 

1.3.3.3 Proovivõtt, kui salmonella nakkus on tuvastatud diagnostilises proovis laboris 

Proovide võtmist olukorras, kus salmonella tuvastatakse laborisse saadetud proovist 

diagnostilise leiuna tegevusjuhendis ei ole sätestatud.  

PTA loomatervise ja heaolu osakonna selgituste kohaselt sellisel juhul võetakse positiivseks 

osutunud loomalt või loomadelt uus proov. Kui see on negatiivne, kitsendusi ei kehtestata. Kui 

tuleb positiivne tulemus, siis võetakse proove rohkematelt loomadelt (kontaktsed loomad) 

nakkusallika väljaselgitamiseks. Kui on tegemist loetletud salmonella serotüüpidega, 

kehtestatakse kitsendused. 

 

1.3.3.4 Proovide võtmine kitsenduste kehtestamise järgselt  

Tõrje-eeskirja § 19 sätestab, et karjas tehakse epidemioloogiline uurimine ning vajaduse korral 

võetakse proove (lõige 1). Lisaks võetakse loomalt, kellel esinevad kliinilise salmonelloosi 

tunnused, individuaalne väljaheiteproov (lõige 3). 

PTA tegevusjuhendi punkt 7.4 kohaselt võetakse kitsenduste ajal proovid nakkusallika 

väljaselgitamiseks kontaktsetelt loomadelt ning söödaproovid. Kliiniliste tunnustega loomadelt 

võetakse individuaalsed proovid. 

 

1.3.3.5 Proovide võtmine kitsenduste lõpetamiseks  

Tõrje-eeskirja § 31. Kitsenduste lõpetamine lõige 1 sätestab, et Amet lõpetab kitsendused, kui 

asjakohaste proovide tulemused on negatiivsed. 

PTA tegevusjuhendi punkt 8 kohaselt lõpetatakse karjas kitsendused, kui positiivse proovi 

andnud loomalt: 
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• ravimise korral: peale ravi ja ravimi keeluaja lõppu kuuajase vahega võetud 2 korda 

järjestikused individuaalsed koproproovid on andnud negatiivsed tulemused (uurimise 

kulud katab loomapidaja);  

• ilma ravita: kuuajase vahega võetud 2 korda järjestikused individuaalsed koproproovid 

on andnud negatiivsed tulemused (uurimise kulud katab loomapidaja).  

 

1.3.3.6 Analüüsi tulemused 

Proovide võtmine salmonelloosi kahtluse korral on ebaselge. Tõrje-eeskiri sätestab proovide 

võtmise aretuskarjades ja ütleb, et muus osas on see sätestatud kontrollprogrammis, kus aga 

vastavad sätted puuduvad. Samuti puuduvad need PTA tegevusjuhises. 

Karjades, kus on tuvastatud salmonelloos seire raames ei taga käesolev proovivõtu skeem 

seda, et kitsenduste kehtimise ajal tehtud uuringute negatiivse tulemuse korral võiks piisava 

usaldusväärsusega kinnitada, et kari on salmonella nakkusest vabanenud. Ühest küljest ei taga 

praegune proovivõtuskeem kõikide nakatunud loomade tuvastamist karjas. Teisalt, ainult 

positiivse tulemuse saanud loomade kordusuuring ei taga seda, et kogu kari on nakkusvaba. 

Seega ei täida praegune uurimisskeem oma eesmärki. 

 

1.4 Proovivõtumetoodika sigadel 

1.4.1 Seapopulatsiooni hõlmatus salmonella seirega (proovivõtuskeemiga) 

Tõrje-eeskiri ei määra millises ulatuses peab sigade populatsioon olema haaratud salmonella 

seirega (proovivõtuskeemiga). Tõrje-eeskirja §3 Kontrollprogramm, lõige (3) sätestab: 

„Kontrollprogramm sisaldab Ameti poolt võetavaid proove (edaspidi ametlikud proovid) ja 

käitleja või loomapidaja poolt võetavaid proove (edaspidi käitleja proovid)“. Tõrje-eeskirja § 9, 

lõige (1) sätestab, et salmonellooside ja zoonoossete haigusetekitajate esinemise 

kindlakstegemiseks seakarjas võtab Amet ametlikud proovid kontrollprogrammi kohaselt ning 

ametlike proovide arvu ja võtmise sageduse määrab Amet kontrollprogrammis. 

Sellega on kaudselt antud volitus määratleda seirega hõlmatavad karjad ajalises mõõtes PTA-l 

Salmonella kontrollprogrammis.  

Kontrollprogrammis on uuringute planeerimise alused sätestatud järgnevalt: 

• Aastas uuritakse riskipõhiselt ligikaudu 20% seakarjadest.  

• Valimisse võetakse karjad, kus loomi soovitakse turustada väljapoole farmi ning kus 

peetakse vähemalt 10 siga proovivõtu planeerimise ajal.  

• Uurimisskeem tagab haiguse 20% leviku [avastamise] 95%-lise tõenäosusega.  

• Uuritavate karjade hulka võetakse esmajoones  

o eelneval aastal Salmonella spp positiivsed karjad ning nende karjade 

päritolukarjad,  

o karjad milles Salmonella spp on tuvastatud lümfisõlmedes või sea rümba 

uhtmeproovist , 

o uurimata karjad.  

PTA tegevusjuhise punktis 3.2 on sätestatud, et seire raames uuritakse karju üks kord viie aasta 

jooksul. 
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1.4.1.1 Analüüsi tulemused 

Eestis on viimastel aastatel sigu peetud 120-140 pidamiskohas (karjas). Kontrollprogrammiga 

on haaratud karjad, mille sigu soovitakse turustada väljapoole farmi ning eeldatud on, et need on 

karjad, kus on loendamise hetkel (proovivõtu planeerimise ajal) vähemalt 10 siga. Siiski suure 

tõenäosusega ei tarbita 10 seast saadavat toodangut vaid ühe farmi (leibkonna) liikmete tarbeks, 

mistõttu võib eeldada, et väiksemad oma toodangut väljapoole turustavad seakarjad ei ole 

kontrollprogrammiga hõlmatud.  

Kontrollprogrammi kohaselt oli uuritavate karjade arv 2019. aastal 25 ja 2020 aastal 26 karja 

(20% seakarjadest). Kontrollprogramm näeb ette, et karju uuritakse riskipõhiselt, seega 

esmajoones võetakse uuringusse eelneval aastal positiivseks osutunud karjad, nende 

päritolukarjad (vanemkarjad) ja karjad, kus salmonella nakkus tuvastati tapamajas. 

2019. aastal tuvastati salmonella 13 seakarjas (Salmonella kontrollprogramm) ja 2020. aastal 10 

karjas (VTL, 2021). Järelikult ca 50% karjadest järgneva aasta kontrollprogrammis on eelmise 

aasta positiivsed karjad. Ülejäänud karjade uuringuks jääb ca pool planeeritud mahust (ca 10% 

karjadest). Seega ei ole antud uurimisskeemi rakendades võimalik tagada Tegevusjuhendis 

püstitatud eesmärgi täitmist, et igat kontrollprogrammiga hõlmatud seakarja uuritaks üks kord 

viie aasta jooksul. Ühtlasi võib järeldada, et seakari, mille seireuuringu tulemus osutub 

negatiivseks omandab salmonellavaba staatuse kuni 10 aastaks. Arvestades salmonellade 

endeemilist levikut Eestis ja nende ülekandumise mooduseid sigadele on 10 aastane uurimise 

intervall liiga pikk karja salmonellavaba staatuse kinnitamiseks. Seakarja salmonellastaatus võib 

muutuda mitu korda aasta jooksul, seega võib eeldada, et  ca 80% seakarjade salmonellastaatus 

jääb igal aastal teadmata ning mingi osa neist karjadest on tegelikult nakatunud.  

Kokkuvõttes ei võimalda käesoleval ajal kasutusel olev proovivõtuskeem karjade tasandil 

adekvaatselt välja selgitada kõiki nakatunud seakarju Eestis ega välja selgitada 

kontrollprogrammis püstitatud eesmärgi (10 salmonella positiivset karja aastal 2021) täitmist. 

Lisaks ei võimalda riskipõhine karjade valik kirjeldada nakkuse karjatasandi levimust, sest valim 

on nihkes positiivsete karjade suunas.  

 

1.4.2. Proovide võtmine sigadelt RLTP raames uuritavas karjas 

Tõrje-eeskirja § 9 sätestab seakarjade uurimise salmonellooside ennetamise eesmärgil. Kui 

lõikes 1 öeldakse, et ametlikud proovid seakarjast võtab Amet kontrollprogrammi kohaselt, 

milles Amet on kindlaks määranud ametlike proovide arvu ja võtmise sageduse, siis lõikes 2 on 

sätestatud, et alla aasta vanuselt sealt võetakse ametlikud proovid väljaheite bakterioloogiliseks 

uurimiseks vanuse või pidamisrühmade kaupa arvestusega üks väljaheiteproov 5–10 looma 

kohta, mis ühendatakse laboratooriumis kümnekaupa koondprooviks. 

Seega on § 9 kaks lõiget omavahel mõneti vastuolus, sest lõige kaks määrab kindlaks ametlike 

proovide arvu, mis tuleb võtta alla aastastelt sigadelt samas kui lõikes üks öeldakse, et see tuleks 

kindlaks määrata kontrollprogrammis.  

Salmonella kontrollprogrammi punkt 4.1.2.1 sätestab, et uurimisskeem peab tagama haiguse 

20% levimuse avastamise karjas 95%-lise tõenäosusega. 

RLTP-s on täpsustatud karjast võetavate proovide arvud (vt Tabel 1.3). 
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Tabel 1.3. Aretussigade ja nuumsigade karjadest võetavate proovide arv vastavalt 2021. aasta 

RLTP-le 

Loomade arv karjas Võetavate proovide arv* 

10-14 7 

15-20 10 

21-30 11 

31-60 12 

61-99 13 

100 ja rohkem 14 

* Nuumsigade karjades liit-koproproovide arv 

„Individuaalsed koproproovid võetakse aretussigadelt pärasoolest või kohe pärast defekatsiooni.  

Liit-koproproovid - võetakse rühmana ühissulus peetavatelt sigadelt vanuserühmade või 

pidamisrühmade kaupa arvestusega üks liitproov 5–10 looma kohta“. 

Seega on RLTP-s tõlgendatud tõrje-eeskirja §9 lõikes 2 nimetatud proovi kui liit-koproproovi. 

PTA tegevusjuhises on toodud kirjeldus liit-koproproovi võtmiseks, millest selgub, et üks 

liitproov sisaldab 5-10 kohast sulu põrandalt võetud rooja osaproovi ning 5-10 looma kohta 

võetakse üks liitproov. Laboratooriumis liidetakse uurimiseks ühe karja liit-proovid kuni 5 kaupa 

koondproovideks. 

Aretussigadena käsitletakse kõiki sugusigu olenemata sellest, kas nad vastavad aretuslooma 

määratlusele aretusseaduse mõistes. 

 

1.4.2.1. Analüüsi tulemused 

Salmonella kontrollprogrammis on seatud eesmärgiks, et uuritavate loomade arv võimaldaks 

tuvastada nakkuse karjas 95% usaldatavusega kui nakkuse levimus karjas on 20%.  

Tabelis 1.4 on toodud levimuste vahemik, mis on RLTP-s ette nähtud proovide arvu uurimisel 

võimalik karjas avastada eeldades diagnostilise uuringu 100% tundlikkust ja 64 või 74% 

tundlikkust, mis on bakterioloogilise külvi meetodi tundlikkus juhul, kui uuritakse 5 proovi 

koondproove.  

 

Tabel 1.4. Sugusigade karjadest võetavate proovide arv ja sellega 95% usaldusnivoo juures 

tuvastatav karjasisene levimus sõltuvalt uuringumeetodi tundlikkusest    

Loomade arv 

karjas 

Uuritavate 

proovide arv 

Eeldatav tundlikkus 

100% 63–74% 

10-14 7 24,9-29,8 41,1-56,6% 

15-20 10 18,2-21,6 29,4-39,6% 

21-30 11 19,2-21,9 29,1-38,0% 

31-60 12 19,7-22,4 28,6-37,1% 

61-99 13 20,5-21,5 28,6-35,0% 

100 ja rohkem 14 19,9-21,1 27,4-33,5% 
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Tabelist selgub, et eeldades analüüsimeetodi 100% tundlikkust võib uuritavate loomade arvu 

pidada piisavaks 20% levimuse tuvastamiseks vaid väiksemate karjade puhul igas karjasuuruse 

kategoorias. Eeldades, et uurides sigade proove viie proovi koondproovina väheneb meetodi 

tundlikkus samavõrra kui veiste puhul, siis ilmneb, et uurimisskeemi tundlikkus (proovide arv) 

ei ole piisav, et seatud eesmärk sugukarjade uurimisel saavutada.  

Nuumsigade karjadest võetakse analoogne arv liit-koproproove. Seejuures on võimalik PTA 

tegevusjuhendis toodud liit-koproproovi võtmise juhendit, mis näeb ette võtta üks liitproov 5-10 

looma kohta, järgida täielikult vaid kahes suuremas karjasuuruse kategoorias. Väiksemate 

karjade puhul ei ole võimalik järgida mõlemat kriteeriumit – võtta ettenähtud arv liitproove ja 

võtta neid üks iga 5-10 looma kohta. Uurimisskeemi tundlikkust see aga negatiivselt ei mõjuta. 

Liit-koproproovide, mis sisuliselt on sulu koondproov, liitmine laboratooriumis omakorda 

koondproovideks mõjutab suure tõenäosusega analüüsi tundlikkust negatiivselt. Selle kohta, mil 

määral laboranalüüsi tundlikkus sellise uurimisskeemi puhul väheneb kirjandusandmed 

puuduvad. Analüüs näitab aga, et isegi kui laborianalüüsi tundlikkus väheneb 40%-ni (mis on 

vähetõenäoline), siis kontrollprogrammis sätestatud uurimisskeemi järgides tuvastatakse 20% 

levimus karjas vähemalt 99% usaldatavusega ning võetavate proovide arv on piisav nakkuse 

tuvastamiseks nuumafarmides soovitud levimuse taseme juures eeldusel, et kõiki juhiseid 

korrektselt järgitakse.  

 

1.4.3. Proovide võtmine sigadelt tõrje meetmete rakendamisel karjas 

Proovivõtumetoodikaid salmonella suhtes positiivse proovi (nii seirest pärineva kui diagnostilise 

leiuna) korral kirjeldab salmonella tõrje-eeskiri ja PTA väljastatud juhend „ 

Põllumajandusloomadelt Salmonella seire proovide võtmine ning tegevusjuhised Salmonella 

leiu korral“. Proovivõtt seakarjadest Salmonella kahtluse korral, positiivse proovi tuvastamisel 

seire või diagnostilistest proovidest, samuti kitsenduste kohaldamise järgselt ja kitsenduste 

kõrvaldamiseks ei erine veiste puhul rakendatust välja arvatud salmonella kahtluse korral, mille 

puhul võetakse proovid vastavalt tõrje-eeskirja § 9-le. Seetõttu kehtivad seakarjade suhtes samad 

järeldused, mis on esitatud punktis 3.3.6.  

 

1.5 Proovivõtumetoodika vuttidel 

1.5.1 Vutipopulatsiooni hõlmatus salmonella seirega (proovivõtuskeemiga) 

Salmonella tõrje-eeskirja §8 lõige 5 sätestab, et toidumunade tootmise või lihatootmise eesmärgil 

peetavate linnukarjade, mis ei ole Gallus gallus liigi või kalkunikarjad uurimine sätestatakse 

PTA kontrollprogrammis. Lõike 6 kohaselt hõlmatakse seirega karjad, kus peetakse rohkem kui 

50 lindu. 

1.5.2. Proovide võtmine seire alla kuuluvates karjades 

Vutikarjade uurimisel rakendatakse samu uurimisskeeme, mis kanakarjades. 

Toidumunade tootmise eesmärgil peetavaid vutikarju uuritakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses (EÜ) nr 2160/2003 ja komisjoni määruses (EL) nr 517/2011, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu 

eesmärgiga vähendada teatavate salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus 

munakanadel ning muudetakse määrust (EÜ) nr2160/2003 ja komisjoni määrust (EL) nr 

200/2010 (ELT L 138, 26.5.2011, lk 45–51), sätestatud nõuete kohaselt. 
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Toidumunade tootmise eesmärgil peetavalt linnukarjalt, kes on lõpetanud munemistsükli, võtab 

käitleja komisjoni määruse (EL) nr 517/2011 lisa kohaselt väljaheiteproovid kaks nädalat enne 

lindude tapmist. 

Lihatootmise eesmärgil peetavat vutikarja uuritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EÜ) nr 2160/2003 ning komisjoni määruses (EL) nr 200/2012 sätestatud nõuete kohaselt. 

Salmonella kontrollprogrammis ja RLTP-s on proovivõtu skeemid täpsustatud järgmiselt: 

• Toidumunade tootmise eesmärgil peetav vutikari 

o 2 koproproovi liitproovina 22 - 26 nädala vanustelt lindudelt 

o teist korda 2 nädalat enne lindude tapamajja viimist. 

• Üle 72 tunni vanused noorlinnud enne muna- või aretuskarja viimist 

o esimest korda 4 nädala vanustelt lindudelt ning teist korda 2 nädalat enne nende 

viimist sugu- või munakarja. 

• Lihatootmise eesmärgil peetav vutikari  

o kõikidest karjadest 2 paari sokiproove 2-3 nädala jooksul enne tapamajja viimist. 

• Haudejaam 

o iga 16 nädala tagant proov igast sugukarjast pärinevate lindude koorumiskapist. 

• Tibud 

o igast sugu- ja munakarja toodud partiist kümnest erinevast juhuslikult valitud 

tibukarbist nõrku ja surnud tibusid, tibutolmu, allapanu. Proovid võib ühendada üheks 

koondprooviks. 

Kontrollprogramm sätestab ka loomapidaja poolt võetavad proovid alljärgnevalt: 

o Munakari, vähemalt 50 täiskasvanud lindu 

o 2 koproproovi liitproovina munemisperioodi iga 15. nädala jooksul 

 

1.5.2.1 Analüüsi tulemused 

Vutikarjade hõlmatus seireprogrammiga on määratud tõrje-eeskirja §7 ja §8. Sellele vastavalt on 

seirega hõlmatud suuremad muna ja lihatootmisfarmid ning kõik aretus- ja sugulinnufarmid. 

Kasutatavad proovivõtuskeemid on vastavuses EL aktides sätestatud skeemidega, mida 

kasutatakse kanade puhul. Sellest lähtuvalt saab lugeda proovivõtuskeemid adekvaatseteks ning 

vastavaks EL-is kokku lepitud põhimõtetega. 

  

1.5.3 Proovide võtmine vuttidelt tõrje meetmete rakendamisel karjas 

Proovide võtmine Salmonelloosi diagnoosimise järgselt on sätestatud tõrje-eeskirjas ja see on 

vastavuses eelpool nimetatud EL-i aktidega. Sellest lähtuvalt saab lugeda proovivõtu skeemid 

adekvaatseks ning vastavaks EL-is kokkulepitud põhimõtetega. 
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1.6 Kokkuvõte 

Salmonelloosi kontrollprogrammis deklareeritud programmi kasutusele võtmise eesmärk on: 

„/.../ ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi ning kaitsta inimest loomadega ühiste ning 

loomade, sööda ja toidu kaudu levivate haiguste eest“. Analüüsi tulemus näitab, et programmis 

kasutatavad proovivõtuskeemid veiste ja sigade puhul ei ole piisavad nakatumise ärahoidmiseks 

ega haiguse likvideerimiseks ei populatsiooni ega farmi tasandil. Nakkuse leviku ärahoidmiseks 

oleks esmalt vajalik teada kõikide karjade salmonella olukorda. Veiste ja sigade puhul ca 20% 

karjade hõlmatus aasta lõikes seda ei taga. Sigade puhul tuvastatakse seire käigus karjad, kus 

nakkuse karjasisene levimus on suurem kui 20%. Sellised karjad klassifitseeruvad mitmetes EL-

i maades keskmise ja suure levimusega karjade hulka. Seega madala karjasisese levimusega 

seakarju tänane seire ei avasta (IKBVARKEN, 2021; Taani Salmonella tegevuskava, 2021).  

Nakkuse likvideerimiseks karjas oleks vajalik veenduda selles, et pärast tõrjemeetmete 

rakendamist nakatunud loomi karjas ei ole. Praegused uurimisskeemid veiste ja sigade puhul 

seda ei taga, sest uuringud piirduvad positiivseks osutunud loomade (veiste puhul) või 

loomarühmade (sigade puhul) kordusuurimistega. 

Tänased proovivõtuskeemid veise ja seakarjades põhinevad roojaproovide uurimisel. Enamikus 

EL-i riikides, kus veiste ja sigade salmonellatõrje programmid on rakendatud, põhineb karjade 

seire täna seroloogilisel (antikehade) uurimisel. Võrreldes roojaproovide kogumise ja 

analüüsimisega, on proovide kogumine antikehade uuringuks ja nende laborianalüüs oluliselt 

odavam. Samuti on seroloogilise seire tundlikkus suurem nakkuse tuvastamisel karjas ja loomal 

(Nielsen jt, 2004).  

Tulenevalt asjaolust, et tänane salmonella seire veise- ja seakarjades ei täida oma eesmärki, siis 

ei saa seda lugeda majanduslikult põhjendatuks. 

Vuttidel kasutatavad proovivõtuskeemid on kooskõlas EL-i seadusandlusega kanadele 

kehtestatud proovivõtuskeemidega, mida võib lugeda piisavaks EL-i üldiste salmonellatõrje 

eesmärkide saavutamiseks, milleks on ‘vähendada salmonellooside esinemist ja ohtu, mida nad 

põhjustavad rahvatervisele’ (EÜ 2160/2003, Artikkel 1). Nimetatud proovivõtuskeemid on 

tõendanud oma tõhusust kana ja kalkunikarjade puhul. Arvestades vuttide bioloogilist sarnasust 

kanadega ei ole alust eeldada, et proovivõtuskeemide tõhusus oleks nende puhul erinev. Ka seire 

tulemused (vt Lähteülesanne 3) tõendavad, et tänane seiresüsteem tuvastab tõhusalt salmonella 

nakkusi vutikarjades.  
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prevalence of fecal shedding and diagnostic accuracy of pooled enriched broth culture of fecal 

samples. PeerJ. 2016 Aug 30;4:e2386. doi: 10.7717/peerj.2386. PMID: 27635350; PMCID: 

PMC5012270. 63% 
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Doi: 10.7717/Peerj.8310. Pmid: 31988800; Pmcid: Pmc6969550. 74% 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 2160/2003, 17. november 2003, salmonella ja 

teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta, ELT L 325, 

12.12.2003, lk 1-25 
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Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/1012 tõupuhaste aretusloomade, 

ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise 

suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust 

(EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks 

teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus), ELT L 171, 29.06.2016, lk 66–

143 

IKBVARKEN, Salmonella (Kasutatud 30.12.21) (https://www.ikbvarken.nl/Over-IKB-

Varken/Salmonella.aspx)  

Nielsen, L. R., Toft, N., & Ersbøll, A. K. (2004). Evaluation of an indirect serum ELISA and a 

bacteriological faecal culture test for diagnosis of Salmonella serotype Dublin in cattle using 

latent class models. Journal of applied microbiology, 96(2), 311-319. 

Põllumajandusloomadelt Salmonella seire proovide võtmine ning tegevusjuhised Salmonella 

leiu korral, Veterinaar- ja Toiduamet 

Põllumajandusministri määrus nr 39, 20.05.2013, Salmonelloosi tõrje-eeskiri 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/124052013002) 

Riiklike loomatauditõrje programmide rakendusmeetmed 2021. aastal, Kinnitatud VTA, 

18.12.2020. a. käskkirjaga nr 138 

Salmonelloosi kontrollprogramm aastateks 2020-2021, Veterinaar- ja Toiduamet 

Sergeant, ESG, 2018. Epitools Epidemiological Calculators. Ausvet. Available at: 

http://epitools.ausvet.com.au.  

Taani Salmonella Tegevuskava  (https://svineproduktion.dk/viden/paa-kontoret/love-_regler-

og-standarder/salmonellahandlingsplan ) (Kasutatud 30.12.21) 

VTL, 2021, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi töö aruanne, Ajavahemik: 01.01.2020-

31.12.2020, https://www.vetlab.ee/sites/default/files/2021-

11/Aastaaruanne%202020_loomahaigused.pdf 
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Lähteülesanne 2. hinnanguliselt tuginedes ekspertarvamusele, Euroopa Liidu 

õigusaktidele ning teiste liikmesriikide salmonellooside tõrjeprogrammidele, 

võrrelda erinevaid seni rakendatud meetmeid omavahel kvalitatiivselt skaalal 

(odav....kulukas), et rakendada positiivse Salmonella leiu korral karjas 

kitsendusi, mis oleksid loomapidajatele senisest vähem kulukad 

 

2.1 Analüüsi metoodika 

Käesoleva lähteülesande tõlgendamisel käsitleti Euroopa õigusaktide analüüsina Eesti 

Salmonellooside tõrje eeskirjas viidatud EL-i õigusaktides toodud tõrjemeetmete võrdlust 

Salmonellooside tõrje eeskirjaga kehtestatud meetmetega. Selleks kõrvutati viidatud 

õigusaktides sätestatud ning tõrje-eeskirja ja salmonella kontrollprogrammiga kehtestatud 

tõrjemeetmed ning toodi välja olulised erisused. 

Tõrje-eeskirja ja salmonella kontrollprogrammiga kehtestatud, kuid EL-i õigusaktidega 

reguleerimata tõrjemeetmete osas (sigade, veiste ja vuttide salmonellooside tõrje) võrreldi Eestis 

kehtestatud meetmeid teistes Euroopa riikides kehtestatud tõrjemeetmetega. Selleks viidi läbi 

teabeotsing avalike internetiallikate (teadusartiklid, interneti kodulehed) ning EFSA 

loomatervise ja heaolu  võrgustiku (EFSA AHAW network) kaudu. Lisaks kontakteeruti COST-

i projekti “Standardising output-based surveillance to control non-regulated diseases of cattle 

in the European Union” (SOUND control) liikmetega nendest riikidest (Soome, Rootsi, Norra, 

Taani, Holland, Prantsusmaa, Ukraina), kes uuringu raames raporteerisid, et neil rakendatakse 

veiste salmonelloosi tõrjeprogramme. Paluti edastada informatsiooni projekti sisu kohta, samuti 

lingid olulistele teabeallikatele ning seadusaktidele. Riikide salmonella tõrjeprogrammide 

võrdlemiseks koostati tabelid, kus on toodud riikide salmonella tõrjeprogrammide elemendid 

võrdluses Eesti Salmonellooside tõrje eeskirjas sätestatud meetmetega.  

Teabeotsingu käigus ei õnnestunud saada teavet vuttide salmonellooside tõrjeprogrammide 

kohta üheski EL-i liikmesriigis, seetõttu Eestis rakendatud programmi ei olnud võimalik ühegi 

teisega võrrelda.  

Eesti salmonella kontrollprogrammiga rakendatud tõrjemeetmete kulukuse analüüs viidi läbi EL-

i õigusaktidega reguleerimata tõrjemeetmete osas (sigade, veiste, ja vuttide suhtes rakendatavad 

meetmed). Tõrjestrateegiate kulukust hinnati kvalitatiivselt tuues välja peamised kuluartiklid 

loomapidajale ja järelelvalveasutusele. Selleks küsitleti telefoniintervjuudes loomapidajaid, 

kelle karjades oli esinenud salmonelloosi saamaks otsest tagasisidet tekkinud kulude ja 

majandusliku kahju suhtes. Samuti analüüsiti üht hüpoteetilist stsenaariumi 

salmonelloosipuhangust veisekarjas, et modelleerida tekkivaid kulusid loomapidajale. 

Paneeldiskussiooni tulemusena koostati tabel kvalitatiivse kuluhinnanguga kõikidele tõrje-

eeskirjas sätestatud tõrjemeetmetele.   

 

2.2. EL-i õigusaktidega kehtestatud ning Eesti tõrje-eeskirja ja 

kontrolliprogrammiga kehtestatud tõrjemeetmete võrdlus 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele EÜ nr 2160/2003 (Lisa I) on liikmesriigid 

kohustatud kana- (sh. aretuslinnud, munevad kanad ja broilerid), ja kalkunikarjades rakendama 
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meetmeid vähendamaks kõikide rahvatervise seisukohalt oluliste salmonella serotüüpide 

esinemist esmatootmises. 

Kanade ja kalkunite salmonellooside tõrjet reguleerivad lisaks eelnimetatule järgmised EL-i 

normdokumendid: 

➢ KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 200/2010, 10. märts 2010, millega rakendatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu 

eesmärgiga vähendada Salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus 

täiskasvanud aretuskarjades 

➢ KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 517/2011, 25. mai 2011, millega rakendatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu eesmärgiga 

vähendada teatavate salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus 

munakanadel ning muudetakse määrust (EÜ) nr 2160/2003 ja komisjoni määrust (EL) nr 

200/2010 

➢ KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 200/2012, 8. märts 2012, Euroopa Liidu eesmärgi kohta 

salmonella serotüüpide Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium 

vähendamiseks broilerikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 

(EÜ) nr 2160/2003 

➢ KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1190/2012, 12. detsember 2012, Euroopa Liidu 

eesmärgi kohta Salmonella Enteritidis'e ja Salmonella Typhimurium'i vähendamiseks 

kalkunikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 

➢ KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2073/2005, 15. november 2005, toiduainete 

mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta  

➢ EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1069/2009, 21. 

oktoober 2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete 

kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks 

määrus (EÜ) nr  1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) 

Sigade puhul kohustab eelnimetatud määrus vähendama salmonellanakkuse esinemissagedust 

aretuskarjades esmatootmises ja nuumsigadel tapmisel (tapasead). 

Salmonellooside ohjamist liikmesriikide seapopulatsioonides EL-i seadusandlus täpsemalt ei 

reguleeri. Eelnimetatud määrus sätestab salmonella seire miinimumnõuded sigadel, mille 

kohaselt tuleb proove minimaalselt koguda tapmisele viidavatelt aretus- ja tapasigadelt kas 

farmis (enne tapale viimist) või rümpadelt tapamajas ( Lisa II B). Lisaks tuleb lähteseakarju 

uurida elussigadega kauplemisel liikmesriikide vahel iga kord enne sigade lähetamist (EÜ nr 

2160/2003 Artikkel 9). 

Komisjoni määruses (EÜ) nr 2073/2005 I lisas on sätestatud, et salmonella avastamisel 

tapasigadel tuleb loomade päritolufarmide bioturvalisuse meetmed üle vaadata. 

Määruses ei ole täpsustatud keda mõeldakse “aretuslindude või -loomade [breeding flocks; 

breeding pig]” all, kuid kontekstist lähtuvalt tuleks tõlgendada, et mõeldud on kõiki lindude 

sugukarju ja sugusigu olenemata nende  kasutamisest aretuses. 

Lisaks sätestab määrus miinimumnõuded liikmesriikide riiklikele tõrjeprogrammidele (EÜ nr 

2160/2003 Artikkel 5). Selle kohaselt riiklik tõrjeprogramm: 

a) sätestab zoonooside ja zoonootiliste mõjurite avastamise kooskõlas nõuete ja proovide 

võtmise miinimumreeglitega, mis on sätestatud määruse II lisas; 
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b) määratleb pädeva asutuse ning toidu- ja söödakäitlejate vastutusalad; 

c) kirjeldab, milliseid tõrjemeetmeid tuleb rakendada zoonooside ja zoonootiliste 

mõjurite avastamise järel, eriti rahvatervise kaitseks 

d) jätab võimaluse tehtud edusammude hindamiseks ja nende programmide 

ülevaatamiseks, eriti zoonooside ja zoonootiliste mõjurite avastamisest saadud tulemusi 

silmas pidades. 

Riiklikud tõrjeprogrammid peavad hõlmama vähemalt järgmisi toiduahela etappe: 

a) söödatootmine; 

b) loomade esmatootmine; 

c) loomsete saaduste töötlemine ja valmistamine.  

Salmonella seiret ja tõrjet veisekarjades ja vuttidel ei ole määruses EÜ nr 2160/2003 ega muudest 

EL-i normdokumentides reguleeritud. 

Eesti salmonellooside tõrje eeskirja ja kontrolliprogrammiga kehtestatud tõrjemeetmete 

võrdlustabelid EL-i normdokumentides kehtestatud tõrjemeetmetega on esitatud lisades: lisa 1 

sigade ja lisa 2 vuttide kohta. 

Võrdlusest ilmneb, et salmonella tõrjeprogramm nii sea- kui vutikarjades järgib EL-i aktides 

sätestatud põhimõtteid. Hõlmatud on kõik tootmisahela tasandid, mis määruses EÜ nr 2160/2003 

on ette nähtud (söödatootmine, esmatootmine, toidu käitlemine). Eesti tõrjeprogramm 

seakarjades ületab olulisel määral EL-i miinimumnõudeid seades eesmärgiks nakatunud karja 

nakkusvaba (salmonella negatiivse) staatuse saavutamise, samas kui eelnimatatud EL-i määrus 

seab eesmärgiks salmonella esinemise vähendamise.  

EL-i määrus ei nõua otseselt salmonella tõrjeprogrammi rakendamist vutikarjades jättes selle 

liikmesriigi otsustada. Eesti valitsus on otsustanud seda teha ja rakendab täiel määral 

vutikarjades kanadele kehtestatud tõrjemeetmeid.   

 

2.3 Eestis kehtestatud, kuid EL-i õigusaktidega reguleerimata salmonella 

kontrollprogrammide võrdlus Euroopa riikide vastavate 

tõrjeprogrammidega 

2.3.1 Veiste salmonelloosi tõrjeprogrammid Euroopas 

Tuginedes hiljutisele COST-i projekti SOUND control teadusuuringutele (Hodnik jt, 2021a) 

rakendatakse veiste salmonelloosi tõrjeprogramme (tõrjeprogrammi definitsioon hõlmab nii 

aktiivset seiret kui tõrjemeetmeid) kaheksas Euroopa riigis (Soome, Rootsi, Norra, Eesti, 

Holland, Taani, Prantsusmaa, Ukraina), neist seitsmes riigis on need kohustuslikud (joonis 2.1). 

Enamus salmonella tõrjeprogrammidest leiavad rakendust üleriigiliselt, vaid Prantsusmaal on 

need regionaalsed. Programm ei pruugi alati katta nii piima- kui lihaveiseid. Kui näiteks 

Hollandis on tõrjeprogrammis aktiivse seroloogilise seirega hõlmatud piimaveisekarjad, siis 

lihaveisekarjades on see vabatahtlik. Tõrjeprogrammide finantseerimine on kas erakapitalil 

põhinev (n=1), riiklik (n=3) või rahastatud nii era- kui riigivahenditest (n=3). Enamiku 
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tõrjeprogrammide (n=6) eesmärk on ohjata ja likvideerida salmonelloos veisekarjadest. Ükski 

ELi riik ei ole salmonelloosi vabaks tunnistatud, kuid üheksas riigis raporteeritakse vaid 

sporaadilisi salmonelloosi puhanguid, neist kolmel (Norra, Rootsi ja Soome) on salmonelloosi 

suhtes ELi lisagarantiid loomadega kauplemisel.  

 

Joonis 2.1. Veiste salmonelloosi tõrjeprogrammi rakendamine ELi ja selle naaberriikides, 

(Hodnik jt, 2021a).  

CP - tõrjeprogramm, mis definitsiooni kohaselt hõlmab aktiivse seire ja tõrjemeetmete rakendamist 

Täpsemal infopäringul EFSA AHAW Network kaudu laekus vastuseid kokku seitsmest riigist 

(Sloveenia, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, Horvaatia, Hispaania, Holland; Soome), neist vaid 

Hollandi ja Soome kontaktisikud raporteerisid, et on olemas veiste salmonelloosi 

tõrjeprogrammid jagades kontakte täiendava informatsiooni saamiseks tõrjeprogrammide kohta. 

SOUND control liikmete hulgas tehtud küsitluse tulemusel saadi infot Taani, Hollandi, 

Prantsusmaa ja Soome veiste salmonella tõrjeprogrammide kohta. Küsitluse tulemusel selgus, et 

Ukrainas siiski ei rakendata veiste salmonelloosi tõrjeprogramme. Kirjanduse analüüsi tulemusel 

saadi infot salmonelloosi tõrjemeetmete  (puudub aktiivne seire, kuid rakendatakse 

tõrjemeetmeid salmonella puhanguga karjades) rakendamise kohta veistel Sloveenias (Hodnik 

jt, 2021b).  

Teabeotsingu tulemusena koostatud kokkuvõtlik tõrjeprogrammide võrdlustabel on esitatud 

tabelis 2.1.  

 

2.3.1.1 Üldine tõrjestrateegia vaadeldud riikides 

Sarnaselt Eestiga rakendatakse kohustuslikku salmonella tõrjeprogrammi veistel veel Taanis, 

Hollandis ja Soomes (rakendatakse nii aktiivset seireprogrammi kui tõrjemeetmeid). 

Prantsusmaal on salmonella tõrjeprogrammi rakendamine veisekarjades vabatahtlik. Sloveenias 
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on 1999. aastast jõustunud direktiiv salmonella puhangute ohjamiseks veisekarjades 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO163). Enamasti on programm 

üleriigiline, v.a Prantsusmaa, kus tõrjes esinevad regionaalsed erisused. Eestis ja Hollandis 

rakendatakse aktiivset seireprogrammi vaid piimakarjadele. 

Taanis ja Hollandis on kasutusel seroloogilise seire programm. Taanis toimub karjade 

klassifitseerimine Salmonella Dublini seireuuringuga piimakarjades 4 korda aastas; mitte-

piimakarjades vereproovide testimise alusel 2 kord aastas. Hollandis rakendatakse karjade 

klassifitseerimist S. Dublini ja S. Typhimuriumi seireuuringuga (piimakarjades 3 korda aastas; 

mitte-piimakarjades 2 kord aastas). Teiste serotüüpide diagnoosimisel rakendatakse 

tõrjemeetmeid Taanis ja Hollandis ka nende serotüüpide suhtes. Soomes ja Eestis on 

tõrjemeetmete rakendamine kohustuslik kõigi tuvastatud salmonella serotüüpide suhtes. 

Prantsusmaa ja Sloveenia õigusaktides ei olnud selgelt öeldud, milliste serotüüpide korral 

programmi rakendatakse. 

 

2.3.1.2 Kitsendused  

Elusloomade liikumise piiramine on kõigi kuue riigi veiste salmonella tõrjeprogrammi keskne 

element – Eesti, Soome ja Sloveenia tõrjeprogramm näeb ette täieliku elusloomade liikumise 

piiramise, v.a nende tapamajja viimise. Taani, Hollandi ja Prantsusmaa tõrjeprogrammide 

kohaselt ei ole loomade liikumine salmonella-positiivsest karjast teise karja keelatud, kuid 

sellega kaasnevad tegevused, mis avalikustavad müüdavate loomade võimaliku salmonellaga 

nakatumise ja/või viivad sihtkarja nakkuskahtlaste karjade hulka. Näiteks on Prantsusmaal 

kohustus salmonella aktiivse puhangu korral märkida karja salmonella staatus müüdavate 

loomade tervisetõendisse; Taanis on karjade salmonella staatus avalikustatud ja kontakt 

madalamal salmonella-tasemel karjaga viib karja automaatselt samale tasemele järgnevaks 

kolmeks kuuks („lukustamise süsteem“); Hollandis saavad loomapidajad salmonella suhtes 

riskantsete (nakatunud või teadmata salmonella staatusega karjast) loomade ostude korral 

automaatse teavituse, millele järgnevad ostuloomade uuringud ja positiivsete loomade karjast 

väljaviimine sihtkarjas.  

Karjade salmonella-staatus on Taanis avalik info.. Hollandis tehakse karja salmonella staatus 

avalikuks loomapidaja nõusolekul. Loomapidajad saavad automaatse teavitussüsteemi kaudu 

teate kui mittenakatunud farm ostab loomi nakatunud farmist (järgneb loomade kohustuslik 

uuring sihtkarjas ja positiivsete loomade väljaviimine). Farmer saab salmonella negatiivse 

staatuse määrata  ostukriteeriumiks. 

Nakatunud karjadest on lubatud toorpiima müük ainult piimatööstustele, kus toorpiim 

pastöriseeritakse. Haigete (sh salmonelloossete) loomade piima ei ole ELis lubatud inimtoiduks 

kasutada. Sloveenia tõrjeprogrammis ei ole täpsustatud, kas ja millised erinõuded esinevad 

toorpiima käitlemisele. 

Kuna salmonelloossetele karjadele kehtib loomade liikumise keeld, ei ole sarnaselt Eestiga 

lubatud loomade osalemine loomanäitustel ei Soomes ega Sloveenias. Hollandis ja Taanis on 

seroloogilise seiresüsteemi alusel lubatud nakkusvabade karjade loomade osalemine 

loomanäitustel. Hollandis on muul juhul loomanäitustel osalemine lubatud ka siis, kui näitustel 

osalevad loomad on testitud viimase 8 nädala jooksul ja selle karja noorloomade (viis noorimat 

veist vanuses enam kui 90 päeva, kes on farmis olnud vähemalt 70 päeva) ja tankipiima testimise 

tulemused on negatiivsed. Mitte-piimakarjade puhul tuleb uurida kõik näitusele minevad loomad 
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ning kõik või vähemalt 10 noorimat veist vanuses enam kui 90 päeva, kes on farmis olnud 

vähemalt 70 päeva. Prantsusmaa tõrjeprogrammis ei ole loomanäitustel osalemise nõuded selgelt 

määratletud. 

Salmonelladega nakatunud loomade tapmine toimub üldjuhul eritingimustel (v.a 

Prantsusmaa) - eraldi päeval või tööpäeva lõpus. Sellele järgneb tapamajas puhastus ja 

desinfitseerimine ning liha määratakse enamasti kuumtöötlemisele.  

Taanis kehtivad tapmise ja liha käitlemise erinõuded kõigi puhangukarja loomadele, kes on 

saanud kas salmonelloosi laboratoorse diagnoosi või on uurimata. Sloveenia tõrjeprogrammi 

osas ei olnud sellekohane informatsioon kättesaadav. 

Soomes kehtivad loomade tapmise ja liha käitlemise erinõuded üldjuhul nakatunud karja kõigile 

loomadele. Kui aga karjas on võimalik luua eraldi hoone loomarühmale, kelle puhul ka 

uuringutega tõendatakse salmonellavabasus, võib selle üksuse loomi tapamajas realiseerida 

erinõueteta.  

 

2.3.1.3 Tõrjemeetmed nakatunud karjades 

Enamikes salmonelloosi tõrjeprogrammi rakendavates riikides on nõutud salmonelloosihaigete 

või nakatunud loomade eraldamist karja teistest loomadest. Soome, Prantsusmaa ja Sloveenia 

tõrjeprogrammide kohaselt kehtestatakse farmile individuaalsed tõrjeskeemid, mis tõenäoliselt 

kätkevad ka salmonelloosihaigete loomade isoleerimise soovitust. Hollandis tuleb Tase 3 

karjades tuvastatud aktiivsed nakkuskandjad karjast eemaldada 12 nädala jooksul. 

Ühtse meetmena kõigis kuues riigis piiratakse salmonelloossetes veisekarjades inimeste 

liikumist ja rakendatakse täiendavaid bioturvaprotseduure inimestele ning 

sanitatsioonimeetmeid loomaruumidele, sõnnikule ja allapanule. Hollandi ja Taani 

tõrjeprogrammides pööratakse tähelepanu ka nakatunud karjade võimalike karjamaakontaktide 

piiramisele. 

Nakatunud karjades testitakse loomi kas roojaproovide bakterioloogilise uuringu või (korduva) 

seroloogilise uuringuga, seejuures kasutatakse kas valimipõhist või totaaluuringut. Enamasti 

võetakse proovid ka loomasöödast ning keskkonnast. 

Eestis võetakse kliinilise salmonelloosi tunnustega loomadelt individuaalne roojaproov; 

nakkusallika väljaselgitamiseks võetakse üks väljaheiteproov 5–10 looma kohta ja 

söödaproovid. 

Taanis on testimise skeem karjapõhine. Üldiselt kasutatakse korduvat seroloogilist esindusliku 

valimiga testimist kõigi enam kui 3-kuu vanuste loomarühmade hulgas, millega tuvastatakse 

kõrge salmonella nakkuse riskiga loomad. Need loomad soovitatakse kas praakida või rakendada 

täiendavaid bioturvameetmeid nakkuse leviku ohjamiseks kõrge riskiga perioodidel (n 

poegimine). Nakkuse leviku hindamiseks testitakse salmonellaga nakatunud karjades 

regulaarselt 3-6 kuu vanuseid vasikaid kuni tõendatakse, et nad ei nakatu enam esimesel 3 

elukuul. Kui see tingimus on saavutatud, hakatakse testima vanemaid vanuserühmi tuvastamaks 

nakkuse levik neis vanuserühmades.  

Hollandis toimub salmonella aktiivsete nakkuskandjate tuvastamine esmalt antikehade 

määramise teel looma individuaalsetes piima- või vereproovides ning sellele järgneva nakkuse 
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kinnitamisega roojaproovidest (bakterioloogia). Aktiivsed nakkuskandjad loomad viiakse karjast 

välja. 

Soomes ennistamaks karjale salmonella-negatiivne staatus on vajalik saada kaks järjestikust 

negatiivset testimistulemust. Selleks võetakse roojaproovid 3-4 nädalase vahega (täpne proovide 

arv sõltub karja suurusest) ning uuritakse koondproovidena (20 proovi maksimaalselt ühes 

koondproovis). Samuti võetakse ühel korral proovid loomade keskkonnast (5-50 proovi). Tõrje 

ei ole seaduse järgi farmidele kohustuslik, kuid ametlikke piiranguid ei tühistata enne, kui 

vajalikud nakkusetõrjemeetmed (farmispetsiifilised nakkuse leviku ohjamise meetmed) on 

rakendatud ning proovide alusel on kari negatiivne. 

Prantsusmaal on soovitatud nakkusallika ja salmonella eritajate kindlakstegemiseks võtta nii 

individuaalsed roojaproovid 2 korda 4 nädala jooksul kui ka seerumi proovid, samuti 

keskkonnaproovid ja proovid aborteerinud loomadelt. 

Sloveenias peab kohalik veterinaarjärelevalve asutus võtma loomadelt rektaalselt 

tampooniproovid, allapanu ja sööda proovid ning saatma surnud loomi lahangusse. 

Salmonelloosihaigete loomade ravimine antibiootikumidega on keelatud vaid Soomes. 

Täiendava meetmena rakendatakse nakatunud karjades deratisatsiooni, mets- ja 

lemmikloomade tõrjet/peletamist. 

 

2.3.1.4 Epidemioloogiline uurimine ja tõrje plaan 

Eestis viiakse nakatunud karjades läbi epidemioloogiline uurimine, selgitatakse välja võimalik 

nakkusallikas ja levikuteed, ristsaastumise võimalikkus.  

Taanis viiakse nakatunud karjas läbi epidemioloogiline uurimine ning koostatakse karjapõhine 

tõrjeplaan. 

Hollandis peavad Tase 2 farmid kas liituma GD vabatahtliku salmonella tõrjeprogrammiga või 

täitma kontrollnimekirja akrediteeritud salmonella tõrjeprogramme nõustava veterinaararsti 

juures. Tase 3 farmides on kohustuslik tõrjeplaan, mida uuendatakse kord aastas. Farmid, kellel 

on tase 3 olnud viimased kolm aastat, peavad ühendust võtma salmonella eksperdiga. Eksperdi 

tehtud farmi riskianalüüsi ja järelduste põhjal koostatakse tõrjeplaan. 

Soomes viib riigi volitatud loomaarst karjas läbi epidemioloogilise uurimise tuvastamaks 

nakkuse sissetoomise teed, selle võimalikud väljaviimise teed ning koostab karjale tõrjeplaani. 

Tõrjemeetmed sõltuvad nakkuse ulatusest, mis määratletakse veiste, sööda ja keskkonnast 

võetud proovide analüüsimisega. 

Prantsusmaal rakendavad salmonella farmitasemel tõrjeprogramme piirkondlikud farmerite 

ühingud nagu Groupements de Défense Sanitaires (GDS). Nakatunud karjas tehakse GDS-i poolt 

epidemioloogiline uurimine ja selgitatakse ka piima salmonelladega saastumise riskitegurid. 

Sloveenias viiakse läbi nakatunud karjades epidemioloogiline uurimine. 
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2.3.1.5 Nakatunud farmide nõustamine tõrje ajal ja tõrjeplaani rakendamise hindamine 

Taanis sõlmitakse farmeri ja loomaarsti vahel kirjalik leping salmonelloosi tõrjumiseks karjast; 

toimub tõrjeprogrammi rakendamise regulaarne hindamine.  

Hollandis sõltub nõustamisprogrammi rakendamine farmi salmonellatasemest – Tase 2 puhul 

on nõustamisprogrammid vabatahtlikud, Tase 3 puhul kohustuslikud. Tase 3 farmides külastab 

salmonella ekspert farmi mitmel korral, nõustab ja jälgib meetmete rakendamist. 

Soomes teeb volitatud loomaarst karjale tõrjeplaani. NASEVA süsteemi kuuluvates karjades 

toimub regulaarne nõustamine salmonella ennetuse, monitooringu ja tõrje küsimustes.  

Prantsusmaal on vabatahtlikud nõustamisprogrammid, mida pakuvad piirkondlikud farmerite 

ühingud.  

Eestis rakenduvad nakatunud karjale seadusest tulenevad üldised soovitused nakkuse leviku 

ohjamiseks, kuid puuduvad pikaajalised nõustamisprogrammid nakatunud farmidele. 

2.3.1.6 Kokkuvõte 

Analüüsist selgub, et vaadeldud riikidest oli lisaks Eestile kohustuslik, aktiivsel seirel põhinev 

tõrjeprogramm rakendatud veistele Soomes, Hollandis ja Taanis. Sloveenias on tõrjemeetmete 

rakendamine nakatunud karjades kohustuslik, kuid aktiivset seiret nakkuse avastamiseks 

karjades ei tehta. Prantsusmaal on suured piirkondlikud erisused, kuid üldiselt on 

tõrjeprogrammid vabatahtlikud ja tõrjemeetmed soovituslikud ning olulisi kitsendusi nakatunud 

karjade loomadele ei tehta.  

Taani ja Hollandi salmonella tõrjeprogrammi fookuses on kindlate serotüüpidega nakatunud 

karjade kiire ja efektiivne tuvastamine ja nakkuse elimineerimine karjadest ning selle edasise 

leviku piiramine. Taani ja Holland rakendavad karjade sertifitseerimist aktiivse, 3-4 korda aasta 

tehtava seroloogilise seirega S. Dublinile, Hollandis lisaks ka S. Typhimurium’ile.  

Soomes , sarnaselt Eestile uuritakse iga-aastaselt kõiki piima otseturustavaid karju. Lisaks sellele 

toimub seal aga seire ka lihaveisekarjades tapamajadest kogutavatest proovidest.  

Tõrjemeetmete osas on vaadeldud riikides palju sarnasusi - üldiselt piiratakse  salmonelloossetest 

karjadest  elusloomade liikumist (Eesti, Soome, Sloveenia) või on kehtestatud lisameetmed, mis 

informeerivad teisi loomapidajaid võimalike nakatunud loomade olemasolust (Taani, Holland, 

Prantsusmaa) ja seavad kohustuse müügiloomi uurida (Taani, Holland). Enamus riikides 

kehtivad piirangud salmonelloossete karjade loomade osalemisele loomanäitustel ja oksjonitel. 

Samuti keelatakse salmonellabakteri diagnoosimisel toorpiima otseturustamine ning kehtivad 

erinõuded nakatunud loomade tapmisele ning liha käitlemisele (Eesti, Taani, Holland, Soome). 

Üldised tõrjemeetmed karjas nagu inimeste liikumise piiramine, soovitus haigeid loomi eraldada 

ning rakendada bioturvaprotseduure ning desinfektsiooni on enamus riikide salmonella tõrje 

elemendid. Taani ja Holland eristuvad aga karjapõhise riskihindamise, nõustamise ja meetmete 

rakendamise järjepideva hindamisega kogu tõrjeprogrammi jooksul. 

Eesti tõrjeprogramm sarnaneb ülesehituselt Soome tõrjeprogrammiga, peamise erinevusega, et 

seirega on iga-aastaselt hõlmatud väga väike osa karjadest. Samas nakatunud karjades 

rakendatavad kitsendused on sarnased Soomes rakendatuile, mis seab loomapidajad 

ebavõrdsesse olukorda.  
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Tabel 2.1. Euroopa Liidu riikides rakendatud veiste salmonella tõrjeprogrammide võrdlus 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Eesti Taani Holland Soome Prantsusmaa Sloveenia 

Seire 

Kohustuslik vs 

vabatahtlik 

kohustuslik kohustuslik Passiivne seire 

kohustuslik 

Aktiivne seire 

piimakarjades 

kohustuslik, mitte-

piimakarjades 

vabatahtlik 

kohustuslik vabatahtlik, 

piirkondlikud 

erisused 

Passiivne seire 

kohustuslik 

(teavitamise 

kohustus) 

Aktiivse seirega 

hõlmatus 

Piimakarjad; 

vähemalt 10 lehma 

20% valim, sh. kõik 

toorpiima 

otseturustavad 

farmid ja eelmisel 

aastal positiivsed 

farmid.  

Üks kord aastas 

koproproovid 

Piimakarjades 100% 

neli korda aastas, 

mitte-piimakarjad 

kaks korda aastas. 

Seroloogiline seire 

Kõik piimakarjad 

(lihakarjad 

osaliselt)Piimakarja

des 100% kolm 

korda aastas. 

Seroloogiline seire  

Toorpiima 

otseturustavad  

karjad kord aastas;  

NASEVA 

registrisse 

kuuluvates karjades 

soovitus testida 

korra aastas 

koproproovidest. 

Lisaks 

tapamajaseire 

Seire vabatahtlikus 

tõrjeprogrammis 

osalevates karjades. 

Tankipiimade 

bakterioloogiline 

uuring. 

Aktiivset seiret ei 

tehta 

Seirega hõlmatud 

serotüübid 

Salmonella Dublin; 

S. Newport; S. 

Enteritidis; 

S.Typhimurium. sh 

ka  monofaasilised 

tüved, mille 

antigeenne valem on 

1,4, [5],12 :i:- 

S. Hadar; Infantis; 

Virchow 

Salmonella Dublin 

seroloogiline seire;   

 

Kliiniliste 

haigustunnuste 

tuvastamisel kõik 

serotüübid 

S. Dublin ja S. 

Typhimurium 

seroloogiline seire;  

Kliiniliste 

haigustunnuste 

tuvastamisel kõik 

serotüübid 

kõik serotüübid IP IP 
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Tabel 2.1. järg 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Eesti Taani Holland Soome Prantsusmaa Sloveenia 

Kitsendused nakatunud karjas 

Piirangud 

elusloomade 

liikumisele 

loomi lubatud 

karjast välja viia 

vaid tapmiseks 

tapamajas 

erinõuded loomade 

karjast 

väljaviimisele. 

Lukustamise 

süsteem 

automaatsed 

teavitused ohtliku 

kontakti korral; 

testimise nõue karja 

toodavatele 

loomadele 

loomi lubatud 

karjast välja viia 

vaid tapmiseks 

tapamajas 

märge müüdavate 

loomade 

tervisetõendis 

keelatakse loomade 

liikumine 

Erinõuded toodangu 

realiseerimisele 

toorpiima müük 

ainult 

pastöriseerimiseks 

toorpiima müük 

ainult 

pastöriseerimiseks 

toorpiima müük 

ainult 

pastöriseerimiseks 

toorpiima müük 

ainult 

pastöriseerimiseks 

haigestunud 

lehmade piima 

müügi keeld 

IP 

Erinõuded loomade 

tapmisele 

Erinõuded 

nakatunud looma 

tapmiseks; liha 

kuumtöötlemine  

Erinõuded 

nakatunud looma 

tapmiseks; liha 

kuumtöötlemine 

Erinõuded 

nakatunud looma 

tapmiseks; liha 

kuumtöötlemine 

Erinõuded 

nakatunud karjast 

pärineva looma 

tapmiseks; liha 

kuumtöötlemine 

IP IP 

Piirangud 

loomanäitustel 

osalemisele 

loomade liikumise 

keeld kitsenduste 

ajal 

lubatus ainult Tase 1 

karjade loomadel 

vaid nakkusvabad 

karjad. Muudel 

juhtudel loomade ja 

karja lisatestimine 

loomade liikumise 

keeld kitsenduste 

ajal.  

IP loomade liikumise 

keeld 

Tõrjemeetmed nakatunud karjas 

kohustuslik vs 

vabatahtlik 

kohustuslik kohustuslik kohustuslik kitsenduste 

lõpetamiseks 

kohustuslik 

vabatahtlik Kohustuslik, 

rakenduvad haiguse 

leviku tõkestamise  

meetmed 

haigete loomade 

eraldamine 

Kliiniliselt haiged ja 

nakatunud  

Kliiniliselt haiged Kliiniliselt haiged. 

Tase 3 karjades 

aktiivsete 

nakkuskandjate 

eemaldamine 

vastavalt 

farmipõhisele 

tõrjeplaanile 

vastavalt 

farmipõhisele 

tõrjeplaanile 

vastavalt 

farmipõhisele 

tõrjeplaanile 
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Tabel 2.1. järg 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Eesti Taani Holland Soome Prantsusmaa Sloveenia 

Tõrjemeetmed nakatunud karjas järg 

haigete või 

nakatunud loomade 

ravimine 

lubatud lubatud lubatud antibiootikumide 

kasutamine 

ennetaval või 

raviotstarbel on 

keelatud 

vastavalt 

farmipõhisele 

tõrjeplaanile 

jah 

bioturvaprotseduurid 

inimestele 

inimeste liikumise 

piiramine 

kaitseriietus, 

desinfektsioon 

inimeste liikumise 

piiramine 

minimeeritakse 

inimeste käimist 

farmis 

inimeste liikumise 

piiramine 

kaitseriietus, 

külastuste piiramine, 

pesemisvõimalused, 

juhised jm 

inimeste liikumise 

piiramine 

kaitseriietus 

vastavalt 

farmipõhisele 

tõrjeplaanile 

jah 

farmi ja sisseseade 

desinfektsioon 

jah jah jah jah vastavalt 

farmipõhisele 

tõrjeplaanile 

jah 

bioturvaprotseduurid 

sõnnikule ja 

allapanule 

jah jah vastavalt 

farmipõhisele 

tõrjeplaanile 

jah vastavalt 

farmipõhisele 

tõrjeplaanile 

jah 

deratisatsioon, mets- 

ja lemmikloomade 

tõrje/peletamine 

jah jah  jah jah  vastavalt 

farmipõhisele 

tõrjeplaanile 

jah 

karjamaakontaktide 

vähendamine 

ei väljaspidamisel peab 

välistama loomade 

kokkupuute teise 

karja loomadega 

ei ole keelatud loomi 

karjatada, antakse 

soovitused, kuidas 

nakkuse leviku riske 

sel juhul maandada. 

IP IP IP 

epidemioloogiline 

uurimine  

jah jah jah jah jah jah 
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Tabel 2.1. järg 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Eesti Taani Holland Soome Prantsusmaa Sloveenia 

Tõrjemeetmed nakatunud karjas järg 

proovide kogumine 

loomadelt 

individuaalproov 

(roojaproov) 

haigetelt loomadelt; 

koondproov 

nakkusallika 

selgitamiseks; 

söödaproov  

aktiivsete 

salmonellakandjate 

tuvastamine 

loomade 

seroloogiline 

testimine 

karjapõhine 

uurimisskeem  

aktiivsete 

salmonellakandjate 

tuvastamine 

(seroloogia + 

bakterioloogia)  

roojaproovid 

võetakse 3-4 

nädalase vahega 

(täpne proovide arv 

sõltub karja 

suurusest); 

keskkonnaproovid 

soovitatud on võtta 

nii individuaalsed 

roojaproovid 2 

korda 4 nädalase 

intervalliga kui ka 

seerumi proovid, 

samuti keskkonna-

proovid ja 

aborteerinud 

loomadelt proovid 

rektaalselt rooja 

tampooni-proovid; 

allapanu ja sööda 

proovid; surnud 

loomad 

proovide kogumine 

keskkonnast 

ei karjapõhine proovi- 

kogumise plaan 

jah jah soovituslik jah 

proovide kogumine 

söödast 

jah karjapõhine proovi- 

kogumise plaan 

vastavalt farmi 

tõrjeplaanile 

jah soovituslik jah 

nakatunud farmide 

individuaalne 

nõustamine tõrje 

läbiviimisel 

üldised abinõud, 

bioturvameetmed, 

ameti juhised 

kirjalik leping 

loomaarstiga 

salmonella 

tõrjumiseks 

Tase 2 karjades GD 

vabatahtlik 

salmonella 

tõrjeprogramm; Tase 

3 karjades 

kohustuslik iga-

aastane tõrjeplaan 

NASEVA süsteemi 

kuuluvates karjades 

regulaarne 

nõustamine 

salmonella 

küsimustes 

vabatahtlikud 

nõustamis-

programmid, mida 

pakuvad 

piirkondlikud 

farmerite ühingud 

IP 

tõrjeplaani 

rakendamise 

(meetmete 

elluviimise) 

hindamine 

ei salmonellaekspert 

külastab farmi 

mitmel korral, 

nõustab ja jälgib 

meetmete 

rakendamist. 

Tase 3 farmides 

külastab 

salmonellaekspert 

farmi mitmel korral, 

nõustab ja jälgib 

meetmete 

rakendamist.  

ei ole kohustuslik vabatahtlik IP 
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Tabel 2.1. järg 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Eesti Taani Holland Soome Prantsusmaa Sloveenia 

Tõrjemeetmed nakatunud karjas järg 

karjade salmonella 

staatuse 

avalikustamine 

ei jah loomapidaja 

nõusolekul. 

Automaatne 

teavitussüsteem, 

salmonella staatus 

kui ostukriteerium.  

ei ei ei 

IP – info puudub 
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2.3.2. Sigade salmonelloosi tõrjeprogrammid Euroopas 

Võrdlusesse valiti nelja Euroopa riigi: Taani, Hollandi, Soome ja Norra sigade salmonella 

tõrjeprogrammid, sest nende riikide kohta oli võimalik saada kõige põhjalikumat teavet. Teiseks 

on tegemist riikidega, kus salmonella epidemioloogiline olukord oluliselt erineb. Holland ja 

Taani on kõrge levimusega riigid, kus eesmärk on salmonella levikut seapopulatsioonis hoida 

kontrolli all ja võimalusel vähendada. Soome ja Norra on väga madala levimusega riigid, kus 

tõrjeprogrammi eesmärk on salmonella väljatõrjumine igast nakatunud karjast (Correia‐Gomes 

jt. 2021). Võrdluse tulemused on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 2.2. 

 

2.3.2.1 Sigade salmonelloosi seire vaadeldud riikides 

Kõikides vaadeldud riikides on rakendatud kohustuslikud salmonelloosi seireprogrammid 

seakarjades. 

Eestis uuritakse riskipõhiselt aastas ligikaudu 1/5 seakarjadest, kust soovitakse loomi turustada 

väljapoole farmi ning kus peetakse vähemalt 10 siga proovivõtu planeerimise ajal. 

Uurimisskeem tagab haiguse 20% leviku 95%-lise tõenäosusega. Uuritavate karjade hulka 

võetakse esmajoones eelneval aastatel Salmonella spp. positiivsed karjad ning nende karjade 

päritolukarjad, karjad milles Salmonella spp. on tuvastatud lümfisõlmedes või sea rümba 

uhtmeproovist ning uurimata karjad. Proovivõtt tuleb planeerida nii, et enne sigade tapale 

saatmist oleks teada analüüsi vastused. 

Taanis kogutakse kõigist tõu- ja sugukarjadest igal kuul kümme vereproovi igast 

epidemioloogilisest üksusest ja uuritakse salmonella antikehade suhtes. Vereproovid võetakse 

sigadelt vanuses 4-7 kuud. Tulemuste alusel määratakse karja salmonella-staatus ja nakatumise 

tase (salmonella-indeks). Roojaproove kogutakse ainult kõrgema salmonella-indeksiga 

farmidest. Võetakse suluproovid maksimaalselt kaks korda aastas. 

Nuumsigadelt kogutakse tapamajas 60-100 lihamahlaproovi karja kohta aastas. Lisaks võetakse 

juhuslikult valitud loomade käärsoolest roojaproov 25-lt loomalt kuus karja kohta. 

Uurimistulemuste alusel määratakse karja salmonella-indeks.    

2. ja 3. riskitasemega nuumkarjade käärsoole roojaproove tuleb koguda ja uurida ning nende 

rümba eest makstav hind on madalam (seda juhul kui karja Salmonella indeks on 10 või kõrgem). 

Kõige madalama tasemega (0. tase) nuumkarjad (st karjad, mille viimase kolme kuu jooksul ei 

ole seropositiivseid lihamahlaproove) on kohustatud uurima vähem lihamahlaproove. 

Hollandis toimub passiivne seire kõikides seakarjade ning nt. juhtudel, kui salmonelloos 

tuvastatakse hukkunu loomadel, mis on saadetud post mortem uurimisele kliiniliste sümptomite 

tõttu tuleb sellest veterinaarjärelevalvet teavitada. 

Aktiivse seroloogilise seire programmi viiakse ellu ja korraldatakse kahe eraorganisatsiooni 

poolt  - IKB Varken ja IKB Nederland-Varken. Proovide võtmine nuumikutelt on kohustuslik. 

Kõik karjad, kus ühel kalendriaasta trimestril oli vähemalt 31 nuumsiga, kes olid raskemad kui 

25kg peavad oma salmonella-staatuse selgitamiseks koguma 36 vereproovi aastas tapamajja 

saadetud sigadelt (välja arvatud emised). Tulemuste põhjal liigitatakse farmid kolme tasemesse, 

I, II ja III.  

Salmonella seire sugukarjades on vabatahtlik. See on nõutud mõnede elusloomade ostjate poolt. 

Lisaks peab peab farm vastama kohaliku kvaliteediprogrammi nõuetele (IKB varken/ IKB 

Nederland-varken), vastasel korral ei ole võimalik loomi tapamajja realiseerida. Samuti peab 

farmil olema määratud salmonella staatus, et eksportida sigu näiteks Saksamaale kus kehtib QS-
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kvaliteedisüsteem. Seetõttu rakendatakse salmonellaseiret ka sugukarjades. Selle detailide kohta 

teavet leida ei õnnestunud. 

Soomes võetakse kõikides tõu- ja paljunduskarjades uurimiseks roojaproove kord aastas ning 

proovide arv sõltub loomade arvust karjas. 

Loomadelt, keda peetakse karantiinis enne nende viimist seemendusjaama võetakse proovid 

enne seemendusjaama viimist. Need proovid võtab omanik ning kogutud roojaproovide arv 

sõltub loomade arvust karjas. 

Tapamajades võetakse igal aastal juhuslikult proove vähemalt 3000-lt sugukarja emiselt. 

Nuumsigadelt võetakse tapamajades juhuslikult proovid vähemalt 3000-lt nuumsealt. Proovid 

võtab toidukäitleja ametliku veterinaararsti järelevalve all.  

Norras toimub seapopulatsiooni seire uurides esinduslikku valimit kõigist Norras tapetud 

sigadest. Igal aastal tuleb analüüsida 3000 sea (nii emised kui nuumikud) lümfisõlme ja sama 

palju svammiproove lihakehadelt. Ühes tapamajas kogutakse vastavalt plaanile aastas 1-599 

proovi. Analüüsitavate proovide kogumine jaotatakse ühtlaselt aasta peale.  

Lisaks kõikidest aretuskarjadest (eliit ja paljunduskarjad), kust sigu pole saadetud tapamajja ning 

seega ei ole tapaliinil neilt proove kogutud võetakse eraldi proovid. Aretuskarju kontrollitakse 

kord aastas (bakterioloogiline koondproov 3 kuni 20 sulust farmi kohta). Lisaks võetakse 

individuaalne roojaproov kuni 59 emiselt. 

  

2.3.2.2 Kitsendused nakatunud seafarmidele 

Loomade liikumine 

Eestis on tõrje-eeskirja kohaselt looma karjast väljaviimine keelatud muul eesmärgil kui nõuete 

kohaseks tapmiseks tapamajas kooskõlas toiduhügieeni käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktidega. 

Salmonellooside kontrollprograammis on aga sätestatud, et keeld kehtib nakatunud 

loomarühmale. 

Taanis määratakse kõikidele seakarjadele salmonella-indeks sõltuvalt nakatumise tasemest. 

Salmonella-indeks arvutatakse tõu- ja paljunduskarjade puhul viimase 6 kuu uuringute tulemuste 

põhjal, nuumakarjade puhul 3 kuu uuringute tulemuste põhjal.  

Loomade elusmüügi korral (mitte tapamajja müümisel) tuleb salmonella-indeks ostjale teada 

anda. Samuti tuleb vastuvõtvale farmile teada anda tuvastatud Salmonella serotüüp. 

Hollandis salmonella seire sugukarjades ei ole kohustuslik, kuid farmil peab olema määratud 

salmonella staatus, et eksportida sigu Saksamaale. Samuti nõuavad Salmonella seiret 

sugusigadel mõned kohalikud elusloomade ostjad. 

Soomes on nakatunud farmis elusloomadega kauplemine keelatud, välja arvatud tapamajja  

saatmine või järelevalve asutuse eriloaga teise karja viimine, kui loomade liigutamine ei soodusta 

Salmonella edasikandumise riski suurenemist.  

Norras ei ole salmonella-positiivseid või kahtlusega elusloomi lubatud viia ega tuua farmi (välja 

arvatud tapamajja saatmine). Viimasel juhul on vaja Toiduohutusameti luba. 
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Tapasigade tapmise tingimused  

Eestis tapetakse nakatunud loomarühma loomad eraldi päeval või tööpäeva lõpus. Pärast tapmist 

tuleb tapamajas teha erakorraline puhastus ja desinfitseerimine. Liha tuleb säilitada eraldi teistest 

lihakehadest ja suunata kuumtöötlemisele. 

Taanis alates 1. jaanuarist 2021 nuumsigade tapmisel sõltuvalt salmonella staatusest kitsendusi 

ei ole.  

Hollandis kitsendusi ei rakendata, kui tapamaja seda ei nõua. IKB Varken ja IKB Nederland-

Varken (eraõiguslikud seakasvatuse kvaliteedikontrollikojad, mille süsteemi kuulub ca 99% 

Hollandi farmidest), ei rakenda otseselt piiranguid farmidele kes on sattunud 3. salmonella-

tasemele (kõrgeim risk). Soovitatakse pöörduda abisaamiseks veterinaari poole ja tuuakse välja, 

et 3. tasemel olemine võib tuua tarbijate poolseid sanktsioone. Nuumsigade eest, mis saadetakse 

Saksamaa tapamajadesse, ja on 2. või 3. salmonella tasemel makstakse tootjale madalamat hinda. 

Soomes salmonella kahtlusega sead tuleb tappa viimasena, tööpäeva lõpus ning liha 

kuumtöödelda.  

Norras salmonella positiivseid või kahtlusega loomi võib tapamajja saata ainult 

Toiduohutusameti loaga. Loomade saabumisest teavitab amet tapamaja ning lihainspektsiooni 

ette. Loomade käitlemine tapamajas toimub rangematel hügieenitingimustel. Kõik salmonelloosi 

diagnoosi või kahtlusega sead tapetakse eraldi ja täiendava veterinaar-järelvalve all. Tapmisele 

järgneb täiendav tapaliini puhastamine ja desinfektsioon.  

Juhul kui Salmonella positiivsed või kahtlusega loomad tapetakse farmis, siis tuleb nende 

korjuseid käsitleda kui kõrge-riskiga jäätmeid. 

 

2.3.2.3. Tõrjemeetmete rakendamine nakatunud karjas 

Tõrjemeetmete rakendamine on kohustuslik kõikides riikides väljaarvatud Holland. Samuti  

rakendatakse kõikides riikides (va Holland) haigete  või nakatunud loomade eraldamist teistest 

loomadest ja nähakse ette haigete loomade ravimine (Hollandi ja Norra kohta info puudub). 

Viimases küsimuses on eranditeks Eesti ja Soome. Eestis on  erandlikult lubatud ka ainult 

nakatunud (ilma kliiniliste tunnusteta) loomadele antibiootikumide manustamine, Soomes ei ole 

ka kliiniliselt haigetele loomadele antibiootikume manustada lubatud. 

Muude tõrjemeetmete osas, mida nakatunud farmis kohaldatakse on Eesti, Soome ja Norra 

tõrjeprogrammid väga sarnased. Taanis on lisaks eelnimetatuile veel vaid üks nõue – rakendada 

kõrgendatud bioturvalisuse meetmeid. Eesti, Soome ja Norra tõrjeprogrammides on aga ära 

nimetatud konkreetsed meetmed, mida tuleb rakendada. Ka on nimetatud kolmes riigis vaja  

pärast tõrjemeetmete rakendamist karja nakkusvabasuse tõendamiseks ja kitsenduste 

lõpetamiseks teha täiendavaid uuringuid.
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Tabel 2.2 Valitud Euroopa riikides rakendatavate sigade salmonella tõrjeprogrammide võrdlus 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Eesti Taani Holland Soome Norra 

Seire      

Kohustuslik vs 

vabatahtlik 

kohustuslik kohustuslik Nuumakarjadele 

kohustuslik 

Sugukarjadele 

vabatahtlik (kohaliku 

kvaliteediprogrammi 

IKB varken/ IKB 

Nederland-varken 

ühinenud farmidele) 

kohustuslik Kohustuslik 

Aktiivse seirega 

hõlmatus 

Kõik karjad kus loomi 

soovitakse turustada 

väljapoole farmi ning 

kus peetakse vähemalt 

10 siga proovivõtu 

planeerimise ajal 

Neist 20% valim aastas 

Kõigis tõu- ja 

sugukarjades: kümme 

vereproovi üksuse kohta 

uuritakse Salmonella 

antikehade suhtes kuus.  

Kõigis nuumakarjades, 

seroloogiline (60-100 

proovi aastas) ja 

bakterioloogiline seire 

(25 proovi kuus) 

tapamajas.   

Seroloogiline seire 

tapamajas võetavatest 

proovidest karjades, kus 

ühel kalendriaasta 

trimestril oli vähemalt 

31 nuumsiga ja kes olid 

raskemad kui 25kg. 

 

Esinduslik valim 

nuumsigadest ja 

suguemistest tapamajas.  

Sugukarjad 

koproproovid üks kord 

aastas  

Kuldid: proovid 

karantiinis enne viimist 

seemendusjaama 

sperma kogumiseks.  

Esinduslik valim 

nuumsigadest ja 

suguemistest tapamajas. 

Kõik aretuskarjad (eliit 

ja paljunduskarjad). 

Kõik karjad kust sigu 

pole saadetud tapamajja. 

Bakterioloogiline 

uurimine. 

Seirega hõlmatud 

serotüübid 

Sigade salmonellooside 

tekitajad: S. Choleraesuis, 

S. Derby, S. Typhimurium, 

S. Enteritidis, S. Infantis  

Zoonoosne haigustekitaja: 

Salmonella Enteritidis, S. 

Typhimurium. Sh. 

monofaasilised tüved, 

mille antigeennevalem on 

1,4, [5],12 :i:-), S. Hadar, 

S. Infantis, S. Virchow 

Eriliselt olulised 

serotüübid sigade 

müügil on: Salmonella 

Typhimurium, k.a. 

Salmonella 4,12: i: - ja 

Salmonella 4,5,12: i: -, 

Derby ja Infantis 

IP 

Peamiselt kasutatakse 

seroloogilist seiret, aga 

omanik võib soovikorral 

serotüpiseerida 

sokiproove (teenust 

pakub GD). 

Kõik serotüübid Kõik serotüübid 
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Tabel 2.2 järg 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Eesti Taani Holland Soome Norra 

Kitsendused nakatunud karjades 

loomade liikumine Nakatunud loomarühma 

looma karjast 

väljaviimine keelatakse 

muul eesmärgil kui  

nõuete kohaseks 

tapmiseks tapamajas  

Elusmüügil teatada 

karja Salmonella 

staatuse indeks ostjale. 

 

IP 

Salmonella seire 

sugukarjades 

vabatahtlik. On nõutud 

mõnede elusloomade 

ostjate poolt. 

Karja elusloomadega 

kauplemine keelatakse, 

va tapamajja  saatmine 

või eriloaga järelevalve 

asutustelt, kui loomade 

liikumine ei suurenda 

salmonella  levikuriski. 

Salmonella positiivseid 

või kahtlusega 

elusloomi ei tohi viia 

ega tuua farmi (välja 

arvatud tapamajja 

saatmine). Viimasel 

juhul on vaja 

Toiduohutusameti luba. 

toodangu 

realiseerimine -

loomade tapmine 

eritingimustel 

loom tapetakse eraldi 

päeval või tööpäeva 

lõpus; puhastus ja 

desinfitseerimine; liha 

kuumtöötlemine. 

 

Ei kohaldata 

2. ja 3. riskitasemega 

nuumkarjade rümba eest 

makstav hind on 

madalam (seda juhul kui 

karja Salmonella indeks 

on 10 või kõrgem). 

Ei rakendata, kui 

tapamaja seda ei nõua  

Nuumsigade eest, mis 

saadetakse Saksamaa 

tapamajadesse, ja on 2. 

või 3. salmonella 

tasemel makstakse 

tootjale madalamat 

hinda. 

Tapamajas tuleb 

tapmine teha eraldi 

päeva lõpus ning liha 

kuumtöödelda 

Kõik salmonelloosi 

diagnoosi või 

kahtlusega tapetakse 

eraldi ja täiendava 

veterinaar-järelevalve 

all. Tapmisele järgneb 

täiendav tapaliini 

puhastamine ja deso. 

Tõrjemeetmed  

kohustuslik vs 

vabatahtlik 

kohustuslik kohustuslik vabatahtlik kohustuslik kohustuslik 

haigete loomade 

eraldamine 

Viivitamata 

korraldatakse kliiniliselt 

haige, salmonelloosi- 

või zoonoosse 

haigusetekitajaga 

nakatunud looma 

eraldamine teistest 

loomadest. 

Haigestunud sead tuleb 

isoleerida ja neile tuleb 

pakkuda piisavalt juua. 

Ei ole kohustust 

rakendada 

Vastavalt farmipõhisele 

tõrjeplaanile. 

Salmonella’ga 

nakatunud loomad tuleb 

nii suurel määral kui 

võimalik teistest farmis 

olevatest loomadest 

eraldada. 
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Tabel 2.2 järg 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Eesti Taani Holland Soome Norra 

Tõrjemeetmed (järg) 

haigete või nakatunud 

loomade ravimine 

Kliiniliselt haigete ja 

nakatunute ravimine 

lubatud 

Kliiniliselt haigete ravi 

lubatud, aga ravi 

alustatakse ainult 

koostöös loomaarstiga. 

IP Antibiootikumide 

kasutamine ennetaval 

või raviotstarbel on 

keelatud 

IP 

inimeste liikumise 

piiramine 

Nakatunud loomade 

osakonnas kõrvaliste 

isikute viibimise keeld. 

IP Vabatahtlik Vastavalt farmipõhisele 

tõrjeplaanile. 

Kõrvaliste isikute 

juurdepääs hoonetesse, 

kus nakatunud loomad 

asuvad, tuleb välistada. 

bioturvaprotseduurid 

inimestele 

Loomakasvatushoone 

või -rajatise osas, kus on 

nakatunud loomad, 

kasutatakse loomade 

talitamisel kaitseriietust 

ning sealt lahkudes 

puhastatakse ja 

desinfitseeritakse 

jalanõud. 

IP IP Ruumidesse sisenedes 

tuleb kanda 

kaitseriietust 

IP 

farmi ja sisseseade 

desinfektsioon 

Pärast nakatunud looma 

tapmisele saatmist 

pestakse ja 

desinfitseeritakse 

loomakasvatushoone või 

-rajatise osa, kus looma 

peeti 

Kõrgendatud 

hügieeninõuded, 

sealhulgas puhastamine 

ja desinfitseerimine. 

Vabatahtlik Sanitatsioon ja 

puhastamine toimub 

vastavalt ettevõtte 

tõrjeplaanile. 

Ranged 

hügieeninõuded, 

puhastamine ja 

desinfitseerimine 

deratisatsioon, uluk- 

ja lemmikloomade 

tõrje/peletamine 

jah jah soovitatav jah jah 
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Tabel 2.2 järg 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Eesti Taani Holland Soome Norra 

Tõrjemeetmed (järg) 

bioturvaprotseduurid 

sõnnikule ja 

allapanule 

Sõnniku ning kasutatud 

allapanu käitlemine 

viisil, mis välistab 

Salmonella spp. leviku. 

IP IP Sõnnik ja allapanu tuleb 

ohutult kõrvaldada 

Sõnnik nakatunud 

karjast tuleb koguda 

ning komposteerida 

ohutult. 

epidemioloogiline 

uurimine 

Selgitatakse välja 

võimalik nakkusallikas 

ja levikuteed, 

ristsaastumise 

võimalikkus 

IP IP Eesmärgiks on leida 

nakkuse või saastumise 

algne päritolu ning 

vältida selle edasist 

levikut. 

Epidemioloogilist 

uuringut viib läbi 

volitatud veterinaararst. 

Selgitatakse välja 

võimalikud otseses või 

kaudses kontaktis olnud 

teised loomad ja farmid. 

proovide kogumine 

loomadelt 

Jah Erakorralist proovivõttu 

ei kohaldata 

Erakorralist proovivõttu 

ei kohaldata 

Jah  IP 

 proovide kogumine 

söödast 

jah Ei kohaldata IP Salmonella suhtes 

analüüsitakse söötasid ja 

söötmissüsteeme, kui 

arvatakse, et need 

võivad olla nakkuse 

allikaks. 

Salmonella suhtes 

analüüsitakse söötasid, 

kui arvatakse, et need 

võivad olla nakkuse 

allikaks. 

proovide kogumine 

keskkonnast 

ei IP IP jah Jah, kui on alust arvata, 

et keskkonnast võis 

nakkus pärineda. 

vaktsineerimine Ei ole keelatud IP IP Keelatud Keelatud 

IP – info puudub 
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2.3.2.4. Kokkuvõte 

Koostatud võrdlustabeli (Tabel 2.2) põhjal selgus, et sarnaselt Eestiga rakendatakse 

kohustuslikku salmonella seireprogrammi sigadel Taanis, Hollandis, Soomes ja Norras. 

Seireprogrammid on üleriigilised, kuid erandina Hollandis koordineerivad selle läbiviimist 

kohalikud kvaliteedikontrolli ettevõtted.  

Eesti salmonella tõrjeprogramm sarnaneb kõige rohkem Soome ja Norra omadega, kus 

salmonella avastamisel esmatootmises rakendatakse farmile ulatuslikke kitsendusi nii 

elusloomade müügil kui ka toodangu realiseerimisel. Samuti sarnaselt Soomele ja Norrale ei 

kategoriseerita/indekseerita meil karjasid Salmonella staatuse järgi vaid rakendatakse nn. null-

tolerantsi. 

Eesti tõrjeprogrammi oluline sarnasus Soome ja Norraga on põhinemine aktiivsel 

bakterioloogilisel seirel. Eestis toimub see erandina täielikult esmatootmise tasandil, mis ei ole 

otseselt nõutud EL seadusandlusega.  Teistes võrdlusriikides on kesksel kohal seireproovide 

kogumine tapamajas. Taanis ja Hollandis põhineb seire ja karjade kategoriseerimine lihamahla 

ja vere seroloogilise analüüsi tulemustel. Lisaks on Eesti tõrjeprogrammi eripäraks aktiivse seire 

läbiviimise ajaline intervall, mis võrreldes teiste riikidega on erakordselt pikk. Võrdluseks, 

Hollandis antakse igas tõrjeprogrammis olevale farmile kolm korda aastas salmonella indeks 

(kategooria), mis põhineb vähemalt 12-l analüüsitud vereproovil (kogutud viimase nelja kuu 

jooksul). Samal ajal Eestis tehakse farmipõhist seiret ca iga viie aasta järel (15 korda harvem!). 

Toodangu realiseerimise poolest sarnaneb Eesti Soome ja Norraga, kus Salmonella positiivsed 

või isegi kahtlusega sead tuleb eraldi transportida, tappa tööpäeva lõpus ning hiljem teostada 

täiendav desinfitseerimine tapaliinil. Lisaks on nõutud liha kuumtöötlemine. Hollandis ja Taanis 

ei ole nõutud kõrgeima riskikategooriaga sigade eraldi tapmine, kuid tapamaja võib rakendada 

täiendavaid nõudeid või meetmeid nende sigade töötlemisel nt. topelt-kõrvetamine. Erinevalt 

Eestist on lubatud salmonella positiivsetest karjadest elusloomi müüa Taanis ja Hollandis, seda 

tingimusel et mõlemad osapooled teavad üksteise salmonella staatust ja nakatumise taset. 

 

2.3.3 Kasutatud allikad  

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 200/2010, 10. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada 

Salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus täiskasvanud aretuskarjades 

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 517/2011, 25. mai 2011, millega rakendatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada 

teatavate salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus munakanadel ning 

muudetakse määrust (EÜ) nr 2160/2003 ja komisjoni määrust (EL) nr 200/2010 

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 200/2012, 8. märts 2012, Euroopa Liidu eesmärgi kohta 

salmonella serotüüpide Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium vähendamiseks 

broilerikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1190/2012, 12. detsember 2012, Euroopa Liidu eesmärgi kohta 

Salmonella Enteritidis'e ja Salmonella Typhimurium'i vähendamiseks kalkunikarjades vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2160/2003, 17. november 

2003, salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli 

kohta  



   
 

  40 
 

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2073/2005, 15. november 2005, toiduainete mikrobioloogiliste 

kriteeriumide kohta  

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1069/2009, 21. oktoober 2009, 

milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja 

nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr  1774/2002 

(loomsete kõrvalsaaduste määrus) 

 

• Veiste tõrjeprogrammid 

Hodnik, J. J., Acinger-Rogić, Ž., Alishani, M., Autio, T., Balseiro, A., Berezowski, J., ... & 

Santman-Berends, I. M. (2021a). Overview of Cattle Diseases Listed Under Category C, D or E 

in the Animal Health Law for Which Control Programmes Are in Place Within Europe. Frontiers 

in veterinary science, 849. 

Taani  

Määrus salmonella tõrje kohta Taanis: Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1055 

 Põllumajandusteabeleht. 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/2/f/f/sundhed_velfard_salmonella_dublin_overvagning_sa

lmonellaniveau 

Ülevaade salmonella-positiivsetest karjadest. http://www.kvaegvet.dk/ 

 Nielsen, L. R. (2009). Current Salmonella-control in cattle in Denmark. National strategies for 

salmonella control in cattle and beef in Denmark. 

Nielsen, L. R., Houe, H., & Nielsen, S. S. (2021). Narrative Review Comparing Principles and 

Instruments Used in Three Active Surveillance and Control Programmes for Non-EU-Regulated 

Diseases in the Danish Cattle Population. Frontiers in Veterinary Science, 8, 818. 

Holland 

Mittenakatunud karjade monitooring 

– Salmonella monitooring mitte-piimakarjades - Reglement Salmonella Jongvee 

AntistoffenMonitor. 

https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/Regelementen/reglementen%20rund/Regle

ment%20Salmonella%20Jongveemonitor.ashx 

– Salmonella monitooring piimakarjades - Reglement Salmonella Programma Onverdacht. 

https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/Regelementen/reglementen%20rund/Regle

ment%20GD%20Programma%20Salmonella%20Onverdacht%20voor%20melkveebedrijve

n.ashx 

Kohustuslik tõrjeprogramm piimaveisekarjadele (NZO). https://www.nzo.nl/documenten/ 

Hollandi salmonella tõrjeprogramm: https://www.gddiergezondheid.nl/producten-en-

diensten/producten/rundvee/salmonella-aanpak/update-

salmonellaprogrammas?sc_database=web 

GD salmonella tõrjeprogrammi tutvustus farmeritele + kasulikud lingid: 

https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Producten-en-diensten/Producten/Rundvee/Salmonella-

aanpak 

Loomahaiguste monitooringu tulemused: 

https://www.gdanimalhealth.com/monitoringsurveillance 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1055
https://www.landbrugsinfo.dk/public/2/f/f/sundhed_velfard_salmonella_dublin_overvagning_salmonellaniveau
https://www.landbrugsinfo.dk/public/2/f/f/sundhed_velfard_salmonella_dublin_overvagning_salmonellaniveau
http://www.kvaegvet.dk/
https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/Regelementen/reglementen%20rund/Reglement%20Salmonella%20Jongveemonitor.ashx
https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/Regelementen/reglementen%20rund/Reglement%20Salmonella%20Jongveemonitor.ashx
https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/Regelementen/reglementen%20rund/Reglement%20GD%20Programma%20Salmonella%20Onverdacht%20voor%20melkveebedrijven.ashx
https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/Regelementen/reglementen%20rund/Reglement%20GD%20Programma%20Salmonella%20Onverdacht%20voor%20melkveebedrijven.ashx
https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/Regelementen/reglementen%20rund/Reglement%20GD%20Programma%20Salmonella%20Onverdacht%20voor%20melkveebedrijven.ashx
https://www.nzo.nl/documenten/
https://www.gddiergezondheid.nl/producten-en-diensten/producten/rundvee/salmonella-aanpak/update-salmonellaprogrammas?sc_database=web
https://www.gddiergezondheid.nl/producten-en-diensten/producten/rundvee/salmonella-aanpak/update-salmonellaprogrammas?sc_database=web
https://www.gddiergezondheid.nl/producten-en-diensten/producten/rundvee/salmonella-aanpak/update-salmonellaprogrammas?sc_database=web
https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Producten-en-diensten/Producten/Rundvee/Salmonella-aanpak
https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Producten-en-diensten/Producten/Rundvee/Salmonella-aanpak
https://www.gdanimalhealth.com/monitoringsurveillance
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Santman-Berends, I. M. G. A., Mars, M. H., Weber, M. F., van Duijn, L., Waldeck, H. W. F., 

Biesheuvel, M. M., ... & van Schaik, G., 2021. Control and Eradication Programs for Non-EU 

Regulated Cattle Diseases in the Netherlands. Frontiers in Veterinary Science, 950. 

Salmonelloosi tõrje nõuded - Standaardadvies voor de beheersing van salmonella bij 

zelfzuivelaars en melkveebedrijven met een publieke functie. 

Salmonelloos teie piimakarjas – mida teha? (Een salmonellabesmetting op uw melkveebedrijf: 

wat te doen?) 

Salmonella kontrollnimekiri piimafarmides (Checklist Salmonella op melkveebedrijven). 

GD ülevaade veiste salmonelloosist ja tõrjemeetmetest. 

https://www.gddiergezondheid.nl/nl/dapcontact/Dierziektes/Salmonellose-rund 

Soome 

Autio, T., Tuunainen, E., Nauholz, H., Pirkkalainen, H., London, L., & Pelkonen, S. (2021). 

Overview of control programs for non-EU-regulated cattle diseases in Finland. Frontiers in 

Veterinary Science, 778. 

Decree of the Ministry of Agriculture and Forestry on the control of salmonella in bovine animals 

and swine. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131030 

Decree of the Ministry of Agriculture and Forestry amending the Decree of the Ministry of 

Agriculture and Forestry on the requirements for the control of animal diseases in bull semen. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140460 

Prantsusmaa 

Bretagne piirkonna salmonella tõrje juhised: https://www.gds-bretagne.fr/maladies/la-

salmonellose/ 

Salmonella seire soovitused: https://www.plateforme-

esa.fr/sites/default/files/documents/communication/DAM_Salmonella_BD.pdf 

Sloveenia 

Juhised salmonelloosi avastamise, ennetamise ja tõrje meetmete kohta Sloveenias. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO163 

Hodnik, J. J., Knific, T., Starič, J., Toplak, I., Ocepek, M., Hostnik, P., & Ježek, J. (2021b). 

Overview of Slovenian Control Programmes for Cattle Diseases Not Regulated by the European 

Union. Frontiers in Veterinary Science, 8, 754. 

• Sigade tõrjeprogrammid 

Correia‐Gomes, C., Leonard, F. and Graham, D., 2021. Description of control programmes for 

Salmonella in pigs in Europe. Progress to date?. Journal of Food Safety, p.e12916. 

Anonüümne. (2011). FCC Consortium,Final Report. Analysis of the costs and benefits of setting 

a target for the reduction of Salmonella in breeding pigs for European Commission Health and 

Consumers Directorate-General SANCO/2008/E2/056. Brussels: SANCO/2008/E2/056. 

https://ec.europa.eu/food/document/download/7d84cada-a514-4e48-8f4b-e79da13db52d_en . 

Kasutatud 04.01.2021. 

Holland: IKB varken - https://www.ikbnederland.nl/ (eraomandis kvaliteedikontroll – ca 99% 

hollandi seafarmidest on emma-kumma kvaliteedikontrolli süsteemis) 

Holland: IKB Nederland-varken - http://www.hollandvarken.nl/ (eraomandis kvaliteedikontroll 

– ca 99% hollandi seafarmidest on emma-kumma kvaliteedikontrolli süsteemis) 

https://www.gddiergezondheid.nl/nl/dapcontact/Dierziektes/Salmonellose-rund
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131030
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140460
https://www.gds-bretagne.fr/maladies/la-salmonellose/
https://www.gds-bretagne.fr/maladies/la-salmonellose/
https://www.plateforme-esa.fr/sites/default/files/documents/communication/DAM_Salmonella_BD.pdf
https://www.plateforme-esa.fr/sites/default/files/documents/communication/DAM_Salmonella_BD.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO163
https://ec.europa.eu/food/document/download/7d84cada-a514-4e48-8f4b-e79da13db52d_en
https://www.ikbnederland.nl/
http://www.hollandvarken.nl/
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Holland: IKB varken: Bloedmonstername en analyses (Vereproovide kogumine salmonelloosi 

analüüsimiseks) https://www.ikbvarken.nl/Over-IKB-Varken/Bloedmonstername-analyse.aspx  

Holland: Holland Varken - Uus Hollandi Salmonella järelvalve norm sigadele – „Norm HV-

V05“ (lehekülg 3) - 

http://www.hollandvarken.nl/download/20/Downloads/Bijlage_1_Voorschriften_Normenkader

_Holland_Varken.pdf  

Holland: Veelgestelde vragen over salmonella-onderzoek (Korduma-kippuvad-küsimused 

Salmonella uuringute kohta) - https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Producten-en-

diensten/Producten/Varken/Onderzoek-en-aanpak-salmonella/Veelgestelde-

vragen?faqid=D13F52D0CB564A1FB216426707A6A6C7  

Norra: Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende 

storfe og svin (Veiste ja sigade salmonelloosi seire ja kontrolli eeskiri) - 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-01-31-107 

Norra:  Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomst av salmonella i ferskt kjøtt 

(Värskes lihas esineva salmonelloosi järelevalve ja kontroll) - 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-04-10-368  

Norra: Heier, Berit Tafjord, Hopp, Petter, Mork, Jorunn, Bergsjø, Bjarne. The surveillance 

programme for Salmonella spp. in live animals, eggs and meat in Norway 2020. Surveillance 

program report. Veterinærinstituttet 2021. © Norwegian Veterinary Institute - 

https://www.vetinst.no/overvaking/salmonella  

Norra: The Norwegian Zoonoses Report 2019 - https://www.vetinst.no/rapporter-og-

publikasjoner/rapporter/2020/the-norwegian-zoonoses-report-2019 

Norra: Salmonella - https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/salmonella 

Soome: Finland - trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in foodstuffs, animals and 

feedingstuffs - https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/zoocountryreport19fi.pdf  

Soome: Practical Control of Salmonella in Finnish Production Animals – National and Farm 

level; Olli Ruoho, The Animal Health ETT ra - https://www.ett.fi/en/salmonella-information/ 

Soome: Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta 

(Põllumajandus- ja metsandusministeeriumi määrus veiste ja sigade salmonelloosi tõrje kohta) - 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131030  

Taani: Særslagtning af niveau 3-grise ophører (3. kategooria sigade eraldamine lõpetatakse) 

https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2021/01/040121_ophoer_saerslagtning  

Taani: Salmonellose hos svin (Sigade salmonelloos) - https://svineproduktion.dk/viden/om-

grisen/sygdomme-og-behandling/mave_tarmsystemet/salmonellose  

Taani: Salmonellahandlingsplan (Salmonella tegevusplaan) - 

https://svineproduktion.dk/viden/paa-kontoret/love-_regler-og-

standarder/salmonellahandlingsplan  

Taani: Report: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2020 (Table A31. Salmonella 

surveillance programmea for the pig production, 2020, lk 57) - 

https://www.food.dtu.dk/english/publications/disease-causing-microorganisms/zoonosis-

annual-reports 

 

 

https://www.ikbvarken.nl/Over-IKB-Varken/Bloedmonstername-analyse.aspx
http://www.hollandvarken.nl/download/20/Downloads/Bijlage_1_Voorschriften_Normenkader_Holland_Varken.pdf
http://www.hollandvarken.nl/download/20/Downloads/Bijlage_1_Voorschriften_Normenkader_Holland_Varken.pdf
https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Producten-en-diensten/Producten/Varken/Onderzoek-en-aanpak-salmonella/Veelgestelde-vragen?faqid=D13F52D0CB564A1FB216426707A6A6C7
https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Producten-en-diensten/Producten/Varken/Onderzoek-en-aanpak-salmonella/Veelgestelde-vragen?faqid=D13F52D0CB564A1FB216426707A6A6C7
https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Producten-en-diensten/Producten/Varken/Onderzoek-en-aanpak-salmonella/Veelgestelde-vragen?faqid=D13F52D0CB564A1FB216426707A6A6C7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-01-31-107
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-04-10-368
https://www.vetinst.no/overvaking/salmonella
https://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2020/the-norwegian-zoonoses-report-2019
https://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2020/the-norwegian-zoonoses-report-2019
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/salmonella
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/zoocountryreport19fi.pdf
https://www.ett.fi/en/salmonella-information/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131030
https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2021/01/040121_ophoer_saerslagtning
https://svineproduktion.dk/viden/om-grisen/sygdomme-og-behandling/mave_tarmsystemet/salmonellose
https://svineproduktion.dk/viden/om-grisen/sygdomme-og-behandling/mave_tarmsystemet/salmonellose
https://svineproduktion.dk/viden/paa-kontoret/love-_regler-og-standarder/salmonellahandlingsplan
https://svineproduktion.dk/viden/paa-kontoret/love-_regler-og-standarder/salmonellahandlingsplan
https://www.food.dtu.dk/english/publications/disease-causing-microorganisms/zoonosis-annual-reports
https://www.food.dtu.dk/english/publications/disease-causing-microorganisms/zoonosis-annual-reports
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2.4. Eesti Salmonella kontrollprogrammiga rakendatud tõrjemeetmete kulukuse 

analüüs 

Paneel-diskussioonil koostatud tõrjemeetmete kulukuse hinnang on esitatud lisas 3. 

Telefoniintervjuudest seapidajatega, kelle karjades oli esinenud salmonelloos ja kus oli 

rakendatud kitsendusi ja tõrje meetmeid selgus, et kõige suurem seapidajate kulu oli seotud  

piirangute tõttu tapasigade söötmise- ja pidamisega seotud lisakuludega ja nende ülekasvu 

tagajärjel saamata tuluga. Kuna sigade ülekasvamine viib nende rasvumisele ning lihaomaduste 

langusele, siis on ülekasvanud sigade kokkuostu- või lihahind märgatavalt madalam, võrreldes 

ideaalses tapakaalus olevate loomade liha hinnaga. Ülekasvanud sigade eest saadud tulu võib 

vahest olla koguni väiksem, kui nende kasvatamisega seotud kulud.  

Salmonella-positiivsete loomade tapmine on  seotud teatud raskustega, kuna tapamajad 

keelduvad neid ja sageli ka salmonella-positiivsest karjast pärinevaid loomi vastu võtmast ning 

seakasvatajad on sunnitud hoidma neid karjas kuni piirangute tühistamiseni. Selle tõttu peavad 

seapidajad söötma sigu pikema aja jooksul kui planeeritud. Lisasöötmisele lisanduvad veel 

loomade ravikulud, kordusproovide kulud piirangute tühistamiseks, loomaruumide ja inventari 

desinfitseerimisega seotud kulud ning vahel ka trahvikulud. 

Kuna loomad jäävad farmi pikemaks ajaks, suureneb paigutustihedus kogu farmis, mis omakorda 

toob kaasa loomade salmonelloosiga otseselt mitteseotud kõrgenenud haigestumise, traumad ja 

suremuse ning sigade ravi ja korjuste eemaldamisega seotud kulude kasvu ning 

suurenenudsuremusega seotud saamata jäänud tulu. 

Seapidajate intervjueerimisel selgus, et üks farm lõpetas oma tegevuse, kuna läks mitu kuud 

kestnud salmonella-piirangute tõttu pankrotti. 

Olukord on mõnevõrra parem, kui salmonella-positiivses karjas olevaid sigu on võimalik tappa 

õigeaegselt, mis on tavaliselt seotud oma tapamaja ja lihatööstuse olemasoluga seapidajal. Sel 

juhul ei ole seakasvataja kulu nii kõrge ja on peamiselt seotud searümpade kuumtöötlemisega 

ning tapamaja, lihatööstuse liinide, loomaruumide ja inventari desinfitseerimisega. 

Hüpoteetilise stsenaariumi - salmonella puhang veisefarmi noorkarja osakonnas, analüüsist 

selgus, et suurimad kulud tekivad veisepidajale haigete loomade isoleerimiseks vajaminevate 

ruumide sisustamiseks tehtavatest kulutustest ning kitsenduste perioodil müümata jäänud 

noorloomade üleskasvatamise kulust. Majanduslik kahju vasikakasvatusele on ligikaudu 100 

EUR looma kohta. 

Kuluanalüüs stsenaariumile veisekarja salmonelloosi korral on esitatud lisas 4. 

Kokkuvõttes selgub analüüsist, et kõige suuremaks majandusliku kahju põhjuseks sea ja 

veisekarjades ei ole mitte otseselt tõrjemeetmete rakendamisega seotud kulud vaid kaudne kahju 

mis tekib takistuste tõttu loomade müümisel kas elusloomadena (veised) või tapamajja (sead ja 

veised).  

Intervjuudest loomapidajatega selguse, et on esinenud olukordi, kus tapamaja keeldub nuumsigu 

vastu võtmast nakatunud farmist või ei ole sigade tapamajja saatmiseks saadud luba 

veterinaarjärelevalve ametnikult. Sageli, kui tapamaja võtab loomad vastu nakatunud farmist, 

siis maksab ta sigade eest vähem põhjendusega, et liha tuleb suunata kuumtöötlemisele. Kui 

seapidaja on sunnitud sigu pidama kauem, siis nn üle kasvanud nuumsigade eest makstakse 

jällegi tapamajas vähem. Lisaks on sellisel juhu ohus sigade heaolu ja võib tekkida vajadus sead 

hukata kohapeal heaolu kaalutlusel, kui ülerahvastatust sigalas ei ole võimalik vältida.    

Suurimad kahjud vutipidajatele tekivad otseselt nakatunud linnukarjade tapmisest ja tootmise 

katkemisest teatud ajaks. 
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Muudeks suuremateks kuluallikateks veise- ja seapidajatele on täiendavad desinfektsiooni 

meetmed ning laboratoorsete uurimiste kulud karja negatiivse staatuse tõendamiseks. Nende 

meetmete kulukust võis hinnata siiski mõõdukaks, samas kui loomade müügi piirangutest 

tekkivat kahju võib hinnata väga suureks, eelkõige seapidajate puhul. 

Järelevalveasutuse kuludest on hinnangukohaselt suurimad karjade seirega seotud kulutused ja 

loomade uuringutega seotud kulutused nakatunud farmis, mis viiakse läbi järelevalveametnike 

poolt ja mille analüüsikulud tasutakse riigieelarve vahenditest. 
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Lähteülesanne 3. Tõrje-eeskirjas kehtestatud veiste, sigade ja vuttide 

salmonellooside tõrje meetmete asjakohasuse ja tõhususe hindamine 

 

3.1 Analüüsi metoodika 

Salmonelloositõrje meetmete asjakohasuse ja tõhususe hindamiseks analüüsiti salmonelloosi 

esinemise trende Eesti sea-, veise- ja linnukarjades viimasel viiel aastal kasutades 

olemasolevaid riikliku salmonellaseire andmeid. Lisaks analüüsiti salmonella tuvastamise 

trende loomaliigiti tapamajades ja lihalõikuse ettevõtetes ning salmonelloosi esinemist inimesel 

Eestis võrrelduna Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega.  

Eesti salmonelloositõrje eeskirjas ja VTA salmonellooside kontrollprogrammiga kehtestatud 

meetmete asjakohasust analüüsiti ka tuginedes uusimale teaduskirjandusele ning võrreldes neid 

teistes EL-i riikides rakendatud meetmetega. Selleks koostati tabel, milles on loetletud Tõrje-

eeskirja 3. jao: Tõrjemeetmed, sätted ning esitatud iga sätte kohta analüüsi tulemus.  

 

3.2 Salmonelloosi esinemise trendide väljaselgitamine ja analüüs 

3.2.1 Salmonelloosi esinemine Eesti sea-, veise- ja vutikarjades 2016-2020 

Salmonella kontrollprogrammi raames tehtud uuringute tulemused aastatel 2016 kuni 2020 on 

esitatud tabelis 3.1. 

Tabel 3.1. Salmonella positiivsete karjade levimus (%) Eestis sõltuvalt loomaliigist aastatel 

2016-2020 riikliku salmonella kontrollprogrammi raames tehtud uuringute tulemuste alusel 

Aasta Sead Veised Vutid* 

Uuritud Positiivsed Uuritud Positiivsed Uuritud Positiivsed 

(n) (n) (%) (n) (n) (%) (n) (n) (%) 

2016 17 1 5,9 144 2 1,4 17 1 5,9 

2017 25 7 28 143 5 3,5 23 9 39,0 

2018 22 6 27,3 89 3 3,4 24 12 50,0 

2019 29 13 44,8 107 3 2,8 27 13 48,0 

2020 26 6 23,1 100 6 6,0 5 1 20,0 

*2020. aasta karjalevimus vuttidel Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi andmetest rooja koondproovide 

uurimistulemuste põhjal 

 

Tabeli 3.1 andmetest ja joonisel 3.1 esitatud diagrammidest ilmneb, et salmonelloosi 

karjalevimus ei ole uuritud liikide karjades viimasel viiel aastal vähenenud vaid on olnud 

pigem tõusvas trendis. Levimus on kõrgem sea ja vutifarmides, kus see on kõikidel aastatel 

pärast 2016.-ndat olnud 20% või suurem küündides sigade puhul 44,8% (2019) ja vuttidel 

50%-ni (2018). Piimaveisekarjade karjalevimus on ametliku seire andmete kohaselt jäänud 

enamus aastatel alla 5%. Vaid 2020 aastal tuvastati salmonelloos 6%-s farmides. Aastatel 2019-

2020 läbi viidud seroloogiline uuring 120-s enam kui 100 lehmaga Eesti piimaveisefarmis S. 

Dublini karjalevimuse selgitamiseks näitas aga, et ainuüksi Salmonella Dublin’i levimus 

suuremates Eesti piimaveisekarjades on oluliselt suurem - 24,2% (95% UV 16,8; 32,8) 

karjadest osutusid kas tankipiima ja/või mullikate seerumi proovide alusel S. Dublini antikeha-

positiivseks (Mõtus jt, 2021). 
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Joonis 3.1. Salmonelloosi karjalevimus ja leviku trend piimaveiste, sea- ja vutikarjades Eestis 

aastatel 2016–2020 

Tabelis 3.2 on toodud esmatootmise tasandil tuvastatud salmonella serotüübid loomaliigiti ja 

nende esinemise sagedus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi andmetel (VTL 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020). Sageduse näitajana on esitatud karjade arv, kus vastav serotüüp on tuvastatud.   

Tabel 3.2. Loomadel esmatootmises tuvastatud salmonella serotüübid Eestis aastatel 2016–

2020 (karjade arv, kust vastav serotüüp tuvastati) 

Salmonella serotüüp Loomaliik 

Veis Siga Põldvutt 

S. Typhimurium* 18 10 8 

S. Derby  3 30 0 

S. Dublin 23 0 0 

S. Agona 0 3 0 

S. Choleraesuis 0 2 0 

S. Enteritidis 0 0 2 

S. Lexington 1 0 1 

S. Mbandaka 1 1 0 

S. Altona 1 0 0 

S. Anatum 0 0 1 

S. Infantis 0 0 1 

S. Tennessee 0 0 1 

*sh monofaasiline S. Typhimurium 

Tabel 3.2 andmetest ilmneb, et vaadeldud loomaliikide üleselt on kõige sagedamini tuvastatav 

salmonella serotüüp olnud S. Typhimurium. See on olnud kõige sagedamini isoleeritud 

serotüüp vuttidel. Veistel domineerib veistele kohastunud S. Dublin 23 leiuga ja S. 

Typhimurium järgneb 18 leiuga. Sigadel domineerib S. Derby (30), kuid ka nende seas on S. 

Typhimurium 10 leiuga teisel kohal. Muude serotüüpide esinemissagedus on oluliselt väiksem. 

Kokku tuvastati vaadeldaval perioodil veistel ja vuttidel 6 erinevat serotüüpi ja sigadel 5.   

3.2.2 Salmonella seire tulemused Eesti tapamajades ja lihalõikusettevõtetes  

aastatel 2015-2019  

Perioodil 2015-2019 võeti Veterinaar- ja Toiduameti poolt Salmonella seireprogrammi raames 

ühtekokku 3114 proovi tapamaja tasandil (tabel 3.3) ning 1939 proovi lihalõikusettevõtete 

tasandil (tabel 3.4). Proovide analüüs toimus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis.  
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Tapamaja tasandil võeti enim proove sigade rümpadelt ning ühtekokku 62 proovi (3,3%) 

osutusid positiivseks. Veiste rümpadelt võetud proovidest vaid kaks (0,2%) osutusid 

Salmonella suhtes positiivseks. Kõik lammaste ja kanabroilerite rümpadelt võetud proovid olid 

salmonellade suhtes negatiivsed. 

Tabel  3.3. Veterinaar- ja Toiduameti poolt Salmonella seire raames tapamajadest võetud  

proovide uurimistulemused aastatest 2015–2019 (VTA, 2020) 

Loomaliik 

 

Positiivseid proove / proovide üldarv (positiivsete %) 

2015 2016 2017 2018 2019 Kokku 

UV95% 

Siga 1 

 

14/369 (3,8) 12/335 (3,6) 7/403 (1,7) 14/398 (3,5) 15/401 (3,7) 62/1906 (3,3) 

2,5-4,2 

Veis1 

 

0/213 (0,0) 0/211 (0,0) 1/209 (0,5) 0/215 (0,0) 1/214 (0,5) 2/1062 (0,2) 

0,03-0,8 

Lammas 1 

 

0/58 (0,0) - - - - 0/58 (0,0) 

0,0-7,7 

Kanabroiler2 0/16 (0,0) 0/16 (0,0) 0/16 (0,0) 0/14 (0,0) 0/12 (0,0) 0/74 (0,0) 

0,0-6,2 

Põldvutt 

 

- - - 2/6 (33,3) 2/8 (25,0) 4/14 (28,6) 

9,6-58,0 

Kokku 

 

14/656 (2,1) 12/562 (2,1) 8/628 (1,3) 16/633 (2,5) 18/635 (2,8) 68/3114 

(2,2%) 

1,7-2,8 

- proovid puuduvad 

1Sigade, veiste ja lammaste rümbapinnaproovid (abrasiivse käsna meetod)  

2Linnurümpade kaelanahaproovid 

 

Lihalõikuse tasandilt võetud proovidest (Tabel 3.4) oli sea- ja veiseliha proovidest Salmonella 

suhtes positiivseid vastavalt 15 (1,1%) ja 3 (0,6%) ning kõik kanalihaproovid osutusid 

negatiivseteks. 

Tabel 3.4. Veterinaar- ja Toiduameti poolt Salmonella seire raames lihalõikusettevõtetest 

võetud proovide uurimistulemused aastatest 2015–2019 (VTA, 2020) 

Loomaliik 

 

Positiivseid proove / proovide üldarv (positiivsete %) 

2015 2016 2017 2018 2019 Kokku 

UV95% 

Siga  

 

3/273 (1,1) 4/250 (1,6) 1/252 (0,4) 3/272 (1,1) 4/276 (1,5) 15/1323 (1,1) 

0,7-1,9 

Veis 

 

1/104 (1,0) 0/106 (0,0) 0/102 (0,0) 1/112 (0,9) 1/120 (0,8) 3/544 (0,6) 

0,1-1,7 

Kanabroiler 

 

0/12 (0,0) 0/12 (0,0) 0/12 (0,0) 0/16 (0,0) 0/12 (0,0) 0/64 (0,0) 

0,0-7,1 

Põldvutt - - - - 2/8 (25,0) 2/8 (25,0) 

4,5-64,4 

 

Kokku 

 

 

4/389 (1,0) 

 

4/368 (1,1) 

 

1/366 (0,3) 

 

4/400 (1,0) 

 

7/416 (1,7) 

 

20/1939 

(1,0%) 

0,7-1,6 

Seireproovideks võetakse lihalõikusettevõttest värsket liha või selle töötlemisel tekkivaid lihalõikeid töötlemisliinilt 

või muust sobivast kohast 
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Kuigi Salmonella positiivsete proovide proportsioon oli suurim põldvuttidega seonduvalt, siis 

tegemist on vaid ühe ettevõtte proovidega ning kuna tegemist pole suurte tootmismahtudega, 

siis on rahvatervisele avalduv risk pigem väike. 

Aastate lõikes perioodil 2015-2019 tapamaja ja lihalõikuse tasandil võetud proovides 

Salmonella esinemuse suhtes suuri erinevusi ei olnud. Eesti tapamaja ja lihatööstuse tasandi 

Salmonella seire raames tuvastatud positiivsetest proovidest määrati enim järgmisi Salmonella 

serotüüpe: S. Derby (59,1%), S. Infantis (11,4%), monofaasiline S. Typhimurium (6,8%) ning 

S. Typhimurium (6,8%). (tabel 3.5). S. Derby domineerimine Eesti lihatootmise ja töötlemise 

tasandil on tingitud antud serotüübi kõrgest levimusest sigadel (Kuus jt., 2021). 

Tabel 3.5. Veterinaar- ja Toiduameti poolt Salmonella seire raames võetud proovidest isoleeritud 

Salmonella enterica subsp. enterica isolaatide serotüübid tapamaja ja lihalõikuse tasandilt 2015–

2019 (VTA, 2020) 

Serotüüp Tapamaja Lihalõikus Kokku (%) 

Siga Veis Lind Siga Veis Lind 

Derby 45 0 0 7 0 0 52 (59,1) 

Infantis 6 0 0 3 1 0 10 (11,4) 

Typhimurium 1,4 [5], 

12:i:- 1 0 3* 0 0 2** 

6 (6,8) 

Typhimurium 3 0 1* 2 0 0 6 (6,8) 

Agona 3 0 0 0 0 0 3 (3,4) 

Salmonella enterica 

subsp. salamae 3 0 0 0 0 0 

3 (3,4) 

Mbandaka 1 0 0 0 1 0 2 (2,3) 

Dublin 0 1 0 0 1 0 2 (2,3) 

Altona 0 1 0 0 0 0 1 (1,1) 

Salmonella enterica 

subsp. enterica (- ; f, g 

; -) 0 0 0 2 0 0 

2 (2,3) 

Salmonella enterica 

subsp. enterica (O1, 4 

(5), 12; i; -) 0 0 0 1 0 0 

1 (1,1) 

Kokku (%) 
62 

(70,5) 2 (2,3) 4 (4,5) 

15 

(17,0) 3 (3,4) 

2 

(2,3) 

88 (100) 

*Põldvutt 

 Põldvutiliha 

Kramarenko jt. (2020) andmetel, mis hõlmavad ka ettevõtete enesekontrolli raames analüüsitud 

proovide tulemusi, isoleeriti Eestis aastatel 2013-2018 lihatootmise ahelas enim S. Derby´t 

(30,3%), S.Typhimurium´i (15,8%), monofaasilist S. Typhimurium´i (10,7 %) ja S. Infantis´t 

(9,1%).  

 

3.2.2.1 Salmonella Euroopa Liidu lihatootmise ahelas 

Euroopa toiduohutusameti andmetel oli 2019 aastal Salmonella positiivsete proovide osakaal 

(lihatootmise ahelas tervikuna) kõige suurem värske kanabroileriliha ja värske kalkuniliha liha 

kategooriates, kus saastunuks osutusid vastavalt 7,7% (7,1% aastal 2018) ja 5,4% (7,1% aastal 

2018) analüüsitud proovidest. Enamik positiivsetest värske kanabroileriliha proovidest pärinesid 

tapamajast, kuid värske kalkuniliha puhul nii tapamajast kui lihalõikusest . Salmonella suhtes 
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positiivsete sealiha proovide protsent oli aastal 2018 ja 2019 vastavalt 1,6% ja 1,7%) pärinedes 

nii tapamaja, töötlemise, jaekaubanduse kui lihalõikuse tasandilt.  

Ühtekokku 0,2% värske veiseliha proovidest oli salmonelladesga saastunud, kusjuures enamik 

positiivsetest proovidest saadi jaekaubanduse ja töötlemise tasandilt võetud proovidest (EFSA 

and ECDC 2018 ja 2021; Kuus jt. 2020).  

Aastal 2019 serotüpiseeriti ühtekokku 17 176 Salmonella isolaati, mis pärinesid toiduloomadelt 

ja nendega seonduvatest spetsiifilistest toidumaatriksitest . Ligikaudu 70% serotüpiseeritud 

isolaatidest pärinesid kanabroileritelt (nii loomad kui toit), 12% sigadelt, munakanadelt 7% ja 

kalkunitelt 7%, kusjuures kahe viimase puhul pärinesid isolaadid eelkõige loomadelt. Veistelt 

isoleeritud serotüübid moodustasid 1% koguarvust. 

Inimesel salmonelloosi põhjustavad viis peamist serotüüpi olid nende isolaatide seas esindatud 

järgmiselt: S. Infantis 29,7%, S. Enteritidis 6,9%, S. Typhimurium'i monofaasiline variant 4,5%, 

S. Typhimurium 3,9% ja S. Derby 3,7%. 

S. Enteritidist seostati peamiselt kanabroileritega (67,8% S. Enteritidise isolaatidest olid pärit 

broilerikarjadest ja broilerite lihast) ning munakanadega (26,7%). S. Typhimurium oli peamiselt 

seotud sea-, broileri- ja munakanadega vastavalt 42%, 34,8% ja 13,5%. Monofaasilist 

S. Typhimuriumi seostati peamiselt sigadega (72,1%) ja broileriga (17,1%). S. Infantis oli 

enamasti seotud broileritega (93,1%). S. Derby oli seotud peamiselt sigadega (72%) ja 19,8% 

kalkunitega (EFSA ja ECDC, 2021). 

Võrdluseks ka palju varasemad EL-i andmed, kus toidus ja põllumajandusloomadel 

(broilerikarjad, broileriliha, kalkunid, kalkuniliha, sead, sealiha, veised ja veiseliha) isoleeriti 

enim S. Typhimurium serotüüpi (23,4%), mis on enamasti seotud sigadega, k.a. sealihaga ning 

veistega k.a. veiseliha; S. Infantis (23,3%), mis on peamiselt seotud lindudega (kanabroilerid ja 

kalkunid) ja linnulihaga; S. Enteritidis (7,8%), mis on eelkõige seotud lindude ja linnulihaga 

(samuti munad ja veised); S. Dublin (5,9%), mis on peamiselt seotud veistega ning S. Derby 

(5,3%), mis on seotud nii kalkunite, sigade k.a. sealiha ja veiselihaga (EFSA, 2016).  

 

3.2.3 Salmonelloosid inimesel Eestis ja Euroopa Liidus 2015-2020 

3.2.3.1 Salmonelloosi haigestumine ja salmonelloosi haiguspuhangud 

Inimeste haigestumine salmonelloosi on Eestis aastati küllaltki erinev ning sõltub suuresti 

haiguspuhangute arvust ja nende ulatusest. Terviseameti andmetel (Tabel 3.6) registreeriti 

vaadeldaval perioodil enim salmonelloosi haigusjuhte 2016. aastal, kuid see oli tingitud kahest 

haiguspuhangust, milles haigestus vastavalt 88 (S. Infantis, Ida-Virumaa) ja 70 (S. Enteritidis, 

Tallinn) inimest. 2017. aastal olid väiksemad haiguspuhangud - kõik alla 20-ne haigestunuga. 

Aastal 2018 registreeriti kaks suuremat haiguspuhangut, millest ühes haigestus 23 ja teises 82 

inimest. Aastal 2019 olid salmonelloosi puhangud kõik alla viie haigestunuga. Aastal 2020 oli 

tegemist väikeste haiguspuhangutega (esines kuus rühmaviisilist haigestumist kahe juhuga ja üks 

kolme juhuga). 
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Tabel 3.6. Salmonelloosi haigestumine ja haiguspuhangud Eestis 2015–2020 

*Salmonella serotüüp täpsustamata 

** Keskmine haigestumus 100000 elaniku kohta aastas vaatlusperioodil 

Haigestumine salmonelloosi Eestis on olnud ligilähedane EL-i keskmisele. Haigestumus  EL-s 

ja Eestis oli perioodi 2015-2019 keskmisena vastavalt 20,3 ja 20,5 juhtu 100 000 inimese kohta 

aastas (Tabel 3.7). Aastati on haigestumus varieerunud 9 kuni 27 juhuni 100000 elaniku kohta ja 

selget trendi haigestumuse suurenemise või vähenemise suunas ei ole võimalik täheldada. 

Tabel 3.7. Inimeste haigestumine salmonelloosi Euroopa Liidus* ja Eestis 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

EL-s juhtumeid 

kokku 94 477 94 425 91 590 91 857 87 923 

EL juhtumeid 

per 100.000 21,0 20,5 19,7 20,1 20,0 

Eestis 

juhtumeid 

kokku 118 358 279 323 154 

Eestis per 

100.000  

(95% UV**) 

9,0 

(7,8..11,3) 

27,3 

(24,8..30,5) 

21,2 

(19,1..24,1) 

24,6 

(22,2..27,7) 

11,7 

(10,1..13,8) 

*28 liikmesriiki 

** usaldusvahemik 

  

Aasta Haigusjuhte 

kokku/haigestumus 

100 000 elaniku kohta 

Haiguspuhangute 

arv/haigestunute arv 

Haiguspuhangutega seonduvad 

serotüübid (haigestunute arv 

serotüübi kohta kokku) 

2015 118/9,0 5/11 *Salmonella (11) 

2016 358/27,3 12/180 Infantis (88) 

Enteritidis (70) 

*Salmonella (22) 

2017 279/21,2 8/43 Enteritidis (14) 

Typhimurium (17) 

mon. Typhimurium (12) 

2018 323/24,6 18/150 Enteritidis (147) 

Sandiego (3) 

2019 154/11,7 9/24 Enteritidis (6) 

mon. Typhimurium (8) 

Typhiumurium (2) 

Javiana (2) 

Oranienburg (2) 

S. sp. (4) 

2020 92/6,9 7/17 Enteritidis (11) 

Typhiumurium (2) 

Bareilly (2) 

Newport (2) 

Kokku 1324/16,8** 59/425 X 
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3.2.3.2 Inimestelt isoleeritud Salmonella serotüübid 2015–2020 

Terviseameti andmete põhjal  põhjustavad Eestis inimestel salmonelloosi enim S. Enteritidis ja 

S. Typhimurium k.a. selle monofaasiline variant (Tabel 3.8). S. Infantis´e poolt põhjustatud 

salmonellooside suur koguarv on tingitud ühest 2016. aastal Ida-Virumaal aset leidnud suurest 

salmonelloosi haiguspuhangust, kus haigestus 88 inimest. S. Enteritidis’e osakaal tuvastatud 

juhtudes on stabiilselt olnud kõikidel aastatel üle 30% ilmutades tõusutrendi võrreldes 

vaatlusperioodi algusaastatega (2020. aastatl 46,7%). S. Typhimurium’i (k.a. monofaasiline) 

osakaal on olnud vaatlusperioodil suhteliselt varieeruv ilma selge trendita suurenemisele või 

vähenemisele põhjustades kokku keskmiselt ca 25% juhtudest aastas. Teised serotüübid 

põhjustavad juba selgelt väiksema osakaalu juhtudest (vähem kui 5% aastas). Selgelt vähenevas 

trendis on S. Infantise esinemissagedus võrreldes 2015 ja 2016 aastaga. 

Tabelis 3.9 esitatud andmetest selgub, et nii Euroopa Liidus tervikuna kui ka Eestis põhjustavad 

inimestel salmonelloosi eelkõige S. Enteritidis, S. Typhimurium, monofaasiline S. Typhimurium 

ja S. infantis. 

Salmonella Enteritidis´e osakaal inimeste salmonelloosi haigusjuhtude tekkes on kolme aasta 

keskmisena EL-s ja Eestis väga sarnane, vastavalt 48,8% ja 48,2%. 

Salmonella Typhimurium´i osakaal inimestel salmonelloosi haigusjuhtude tekkes kolme aasta 

keskmisena on EL-s ja Eestis vastavalt 13,4% ja 17,8%. 

Monofaasilise Salmonella Typhimurium´i osakaal inimestel salmonelloosi haigusjuhtude tekkes 

kolme aasta keskmisena on EL-s ja Eestis vastavalt 8,4% ja 5,5%. 

Salmonella Infantis´e osakaal inimestel salmonelloosi haigusjuhtude tekkes kolme aasta 

keskmisena on EL-s ja Eestis vastavalt 2,3% ja 12,0%. Eestis kolme aasta keskmisena 

S. Infantis´e suur osakaal (võrreldes EL-i sama perioodi näitajaga) on tingitud 2016. aastal Eestis 

aset leidnud suurest S. Infantis´e (n=88) haiguspuhangust. 

Aastal 2019 olid 5 inimestelt sagedamini isoleeritud serotüüpideks S. Enteritidis (49,2%), 

S. Typhimurium (13,4%), monofaasiline S. Typhimurium (8,0%) ja S. infantis (2,3%) ja 

S. Newport, 1,2% (EFSA ja ECDC, 2021) . 
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Tabel 3.8. Salmonellade serotüübid inimestel Eestis 2015–2020 

Salmonella  

serotüüp  

Salmonelloosi juhud aastas 

2015   2016  2017   2018  2019  2020   Kokku   

arv   % arv  % arv  % arv  % arv  % arv  % arv  % 

Enteritidis  36 30,8 122 34,2 124 44,4 213 65,9 63 41,2 43 46,7 601 45,5 

Typhimurium  22 18,8 74 20,7 78 28,0 15 4,6 23 15,0 13 14,1 225 17,0 

Infantis  24 20,5 113 31,7 6 2,2 6 1,9 1 0,7 1 1,1 151 11,4 

mon Typhimurium 12 10,3 13 3,6 25 9,0 13 4,0 25 16,3 10 10,9 98 7,4 

S. B- ja D-grupp  0 0,0 3 0,8 3 1,1 8 2,5 0 0,0 3 3,3 17 1,3 

Derby  1 0,9 2 0,6 3 1,1 3 0,9 4 2,6 2 2,2 15 1,1 

Java  2 1,7 0 0,0 1 0,4 4 1,2 0 0,0 2 2,2 9 0,7 

Virchow  1 0,9 0 0,0 1 0,4 3 0,9 2 1,3 0 0,0 7 0,5 

Sandiego  0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,9 4 2,6 0 0,0 7 0,5 

Thompson  0 0,0 3 0,8 0 0,0 1 0,3 0 0,0 2 2,2 6 0,5 

Stanley  2 1,7 1 0,3 0 0,0 3 0,9 0 0,0 0 0,0 6 0,5 

S. C-grupp  0 0,0 3 0,8 2 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 0,4 

Mbandaka  0 0,0 1 0,3 3 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,3 

Oranienburg  0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 0,3 2 1,3 0 0,0 4 0,3 

Coeln  0 0,0 0 0,0 2 0,7 2 0,6 0 0,0 0 0,0 4 0,3 

Salmonella spp.  8 6,8 9 2,5 17 6,1 24 7,4 14 9,2 9 9,8 81 6,1 

Kõik teised 

harvaesinevad  

serotüübid  9 7,7 12 3,4 14 5,0 24 7,4 15 9,8 7 7,6 81 6,1 

Kokku  117 100,0 357 100,0 279 100,0 323 100,0 153 100,0 92 100,0 1321 100,0 
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Tabel 3.9. Kuus enamlevinud Salmonella serovari (%) inimestel Euroopa Liidus* ja Eestis 

2016-2018 

Serotüüp EL Serotüüp Eesti 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Enteritidis 47,4 49,2 49,9 Enteritidis 34,2 44,4 65,9 

Typhimurium 13,9 13,4 13,0 Typhimurium 20,7 28,0 4,6 

Monofaasiline 

Typhimurium 

9,0 8,0 8,1 Monofaasiline 

Typhimurium 

3,6 9,0 4,0 

Infantis 2,4 2,3 2,3 Infantis 31,7 2,2 1,9 

Newport 1,1 1,2 1,4 Derby 0,6 1,1 0,9 

Derby 0,9 0,8 0,9 S. D-grupp 0,6 0 1,9 

*27 liikmesriiki + 2 mitte liikmesriiki 

 

3.2.4 Kokkuvõte 

Salmonelloosi esinemise trendid veiste, sigade ja vutikarjades viitavad sellele, et käesoleval ajal 

rakendatav salmonelloosi kontrollprogramm ei täida püstitatud üldeesmärki: ‘hoida ära ja 

likvideerida haigus’. Andmetest ilmneb, et tendents on pigem olnud vastupidine ja nakatunud 

karjade osakaal ei ole vähenenud. Ka tapamajades ja lihalõikusettevõtetes läbiviidud riikliku 

seire tulemustest ilmneb, et vähenemise tendentsi salmonellade esinemises veise, sea ja vutilihas 

täheldada ei ole võimalik. Samas ei ole täheldatud ka salmonellade esinemissageduses olulist 

suurenemist loetletud loomaliikide lihakehadelt või lihast võetud seireproovides. 

Inimeste haigestumist salmonelloosi ei ole eelkirjeldatud olukord märkimisväärselt mõjutanud. 

Haigestumus inimeste seas püsib viimastel aastatel suhteliselt stabiilne varieerudes aastati siiski 

olulisel määral. Viimasel kolmel aastal (2018-2020) haigestumus vähenes. Serotüüpidest, mis 

inimese haigestumist põhjustavad on jätkuvalt esikohal S. Enteritidis, mis on seostatav eelkõige 

põllumajanduslindudega. Samas on Eestis viimastel aastatel leitud S. Enteritidis’t kodulindudel 

üksikjuhtudena (sh munakanadel), mis viitab, et suure tõenäosusega on enamik inimese 

nakatumistest selle serotüübiga toimunud Eestisse sisse toodud linnukasvatussaaduste 

vahendusel või teadmata kodumaistest allikatest (nt salmonella kontrollrogrammiga hõlmamata 

linnukasvatus sektor). Olulisuselt teisel kohal on nakatumised  S. Typhimurium’iga (s.h. 

monofaasiline S. Typhimurium), mis on aga seostatav nii sigade, veiste kui vuttidega. Samas 

inimeste nakatumine selle serotüübiga on olnud viimastel aastatel Eestis langustrendis. 

Kokkuvõttes võib järeldada, et Salmonella kontrolliprogramm veise ja seakarjades ei täida oma 

eesmärki, kuna selle tulemusena nakkuse levik ei ole vähenenud kummaski populatsioonis. 

Veiste ja sigade salmonelloosi kontrollprogrammi mõju inimese nakatumisriskidele laiemas 

vaates on küsitav, sest nakatumise trendid veise- ja seapopulatsioonis ei peegeldu inimese 

nakatumistrendides. 

 

 

  



   
 

54 
 

3.3. Salmonellooside tõrje eeskirjas ja VTA kontrollprogrammis kehtestatud 

tõrjemeetmete asjakohasuse ja tõhususe analüüs uusima teaduskirjanduse ja 

teistes EL riikides rakendatud meetmete võrdluses 

Tõrjemeetmete asjakohasuse hindamiseks koostatud tabel on toodud Lisas 4. Analüüsi 

kokkuvõtteks saab väita, et salmonellooside tõrje eeskirjas ja VTA kontrollprogrammis 

sätestatud salmonellooside tõrjemeetmed võib tauditõrje üldistest põhimõtetest lähtuvalt lugeda 

suures osas asjakohasteks, eelkõige vuttide puhul, kus rakendatakse EL-is kanade salmonelloosi 

tõrjel kasutatavaid meetmeid. 

Veiste ja sigade puhul on peamiseks probleemiks rakendatavate meetmete tõhusus arvestades 

Eesti epidemioloogilist olukorda ja karjade hõlmatust salmonella seirega (ca 20% karjadest 

aastas). Sellest tulenevalt ei täida tõrjeprogramm tervikuna seatud eesmärki, ehk teisisõnu on 

ebatõhus nakkuse leviku ohjamisel ja nakatumisriskide maandamisel (vt ka alalõik 3.2). 

Nakatunud loomade karjast karja liikumise piiramine on esmane meede nakkuste leviku 

peatamiseks. See täidab oma eesmärki juhul, kui on teada millised karjad on nakatunud ja 

millised mitte. Et praegune salmonella seireprogramm Eestis seda ei taga, siis meetme tõhusus 

on küsitav, kuna teadmata staatusega karjade vahel liiguvad loomad vabalt.  

Nakatunud loomade tapmine eraldi nakkusvabadest võiks omada tähtsust, kui kõikide 

salmonelladega nakatunud karjade suhtes Eestis rakendataks sama strateegiat. Paraku vähemalt 

80%-st salmonelladega nakatunud karjadest liiguvad loomad vabalt ilma igasuguste piiranguteta 

tapamajja, mistõttu 20%-le piirangute seadmine ei anna toiduohutuse seisukohalt sisulist efekti. 

Samas arvestades Eesti salmonella alast epidemioloogilist olukorda ei ole antud meede sigade 

puhul ilmselt asjakohane, sest nakatunud karjadest pärinevate sigade arv suure tõenäosusega 

ületab nakkusvabadest sigalatest pärinevate sigade arvu. Uuringud on näidanud, et lihakehade 

ristsaastumine tapamajas ei sõltu sellest, mis järjekorras sigu tapetakse, sest partiide-vahelist 

ristsaastumist esineb harva (Boes jt. 2001). Seetõttu on Taani ja Hollandi tõrjeprogrammides 

loobutud sigade tapmisel karja salmonella staatusest olenevalt erisusi või kitsendusi 

rakendamast.  

Salmonellade levik saastunud keskkonna vahendusel ühest karjast teise on tõenäoline. Seepärast 

on oluline rakendada meetmeid sõnniku ohutuse tagamiseks enne selle laotamist 

põllumajandusmaale. Samas 80%-s nakatunud karjades seda ei tehta. 

Mitmete sätestatud tõrjemeetmete tõhusus karjatasandil on küsitav seoses sellega, et täna 

kasutatav loomade uurimiskeem nakatunud karjas ei ole piisav, et nakkuse levik nakatunud karjas 

oleks täielikult teada. 

Tugevdatud bioturvameetmete rakendamine ja inimeste liikumise piiramine nakkuskoldes 

aitab kaasa nakkuse leviku tõkestamisele. Meetmeist on kasu siis, kui on teada kõikide loomade 

(loomarühmade) nakkusseisund karjas. Praegune nakatunud karjas rakendatav uurimisskeem ei 

taga seda, et kõikide loomade või loomarühmade nakkusseisund oleks teada, mistõttu sisuliselt 

need meetmed oma eesmärki täiel määral ei täida. 

Nakatunud lehma pastöriseerimata piima inimtoiduks ja loomasöödaks kasutamise 

keelamine on esmatähtis vältimaks inimese ja loomade nakatumist. Selle piiramisest looma 

tasandil on kasu siis, kui kõikide karja lehmade nakkusseisund on teada. Vastasel juhul ei täida 

meede oma eesmärki, kui teadmata seisundiga loomade piima kasutatakse pastöriseerimata kujul 

edasi. See säte on asjakohane vaid lehmapiima seisukohast, sest nakatunud emiste piima 

loomasöödana kasutamise piiramine ei ole praktiliselt teostatav. §19 lõige 2 kohaldab keelu kogu 

nakatunud karjale, mistõttu see säte on siinkohal ebavajalik.   
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Mõned meetmed, mis on kohaldatud nii veistele kui sigadele ei ole ühe või teise loomaliigi puhul 

tegelikkuses kohaldatavad. Nakatunud looma piima kasutamise keeld loomasöödana ei ole 

kohaldatav imetavatele emistele. Kontaktide vältimine metslindude ja –loomadega ning 

lemmikloomadega ei ole kohaldatav veistele, keda valdavalt peetakse täna poolavatud 

külmlautades või karjatatakse ning kelle ajamiseks võidakse kasutada karjakoeri. 

Meetmed, mida on ette nähtud rakendada kliiniliselt haigete loomade suhtes ei ole kõik täiel 

määral asjakohased. 

Kliiniliselt haigete loomade uurimine - kui loom vajab antibiootikumiravi, siis tekitaja 

tundlikkuse määramiseks on bakterioloogiline uurimine vajalik. Samas roojaproovi uurimine ei 

pruugi olla kõige tundlikum meetod salmonellade tuvastamiseks vahelduva eritumise tõttu. 

Proovid tuleks võtta vastavalt haiguse kliinilisele avaldumisele (respiratoorsete nähtude korral 

hingamisteedest, abortide korral aborteerunud looted jne).  

Kõikidelt kliiniliste tunnustega loomadelt karjas ei ole vaja proove võtta. Piisab väikesest 

valimist (nt maksimaalselt 5 looma), et vajalik teave tekitaja tundlikkusest kätte saada.  

Kliiniliste tunnusteta salmonellaga nakatunud looma ravimine antibiootikumidega ei ole 

näidustatud. Soomes on nakatunud veiste ravimine antibiootikumidega keelatud (Soome 

Põllumajandus- ja Metsandusministeeriumi määrus 1030/2013). 

Kliiniliselt salmonelloosi põdevate loomade eraldamine karjas ei ole esmatähtis nakkuse 

leviku piiramise seisukohast, sest salmonelloos on endeemiline nakkus, ning kliiniliste juhtude 

ilmnemisel on nakkus karjas juba laialdaselt levinud. Eraldamine võib olla vajalik kliiniliselt 

haigete loomade heaolu seisukohalt, et nt sead ei ründaks haiget sulukaaslast, et haigeid loomi 

oleks hõlpsam ravida või et tagada neile paranemiseks soodsaimad tingimused. Kõikide 

nakatunud loomade eraldamine ei ole tänapäevastes pidamissüsteemides reaalne eriti sigade 

puhul. Nakatunud looma eraldamine on veiste puhul põhjendatud, kui eesmärgiks on krooniliste 

nakkuskandjate elimineerimine karjast. Juhul kui selline loom on tuvastatud, siis on põhjendatud 

selle looma kohene eraldamine teistest karja loomadest, kuniks ta karjast välja viiakse.    

Nakatunud karja nakkusvabaks tunnistamine põhineb uuringutes positiivseks osutunud 

veiste või nuumsigade puhul loomarühmade kordusuuringutel roojaproovidest. See võib olla 

piisav selliste salmonella serotüüpide puhul, millega ei kaasne kroonilist nakkuse kandvust 

loomadel. Serotüüpide, mille puhul esineb kroonilist kandvust, ei ole see piisav, et kari 

nakkusvabaks tunnistada. 

Kokkuvõttes on tõrje-eeskirjas sätestatud kitsendused ja meetmed, mis peaksid takistama 

nakkuse edasi levimist teistesse karjadesse. Meetmed on suuresti orienteeritud sellele, et 

motiveerida loomapidajat kitsendustest tuleneva majandusliku kahju mõjul rakendama meetmeid 

nakkusest vabanemiseks. Samas puudub Eestis tugisüsteem loomapidajatele tõrje 

korraldamiseks (nt nõustamine, toetused), mis on olemas riikides, kus tõrjeprogrammid veistele 

ja sigadele on edukalt rakendunud. Samuti ei arvesta tänane tõrjestrateegia epidemioloogilise 

olukorraga Eesti veise ja seakarjades. Meie karjades on nakkus endeemiline, kuid rakendatav 

tõrjestrateegia on sarnane Soome ja Norra strateegiale, kus salmonelloosi esineb kõikides 

põllumajanduslooma ja –linnukarjades üksikjuhtudel. Kõige selle tulemusena võib Eesti 

salmonella kontrollprogrammil olla hoopis vastupidine mõju looma- ja rahvatervisele. Seda 

põhjusel, et sanktsioonide (kitsenduste) hirmus ei julge loomapidajad oma karjade salmonella-

seisundit vabatahtlikult selgitada, mis muudab pea võimatuks vabatahtlikkusel põhineva 

salmonella tõrje karjades. Lisaks on loomapidajad olulisel määral loobunud haigetelt loomadelt 

uurimismaterjali laboratooriumisse uurimiseks lähetamast kartuses, et tuvastatakse 

salmonelloos. Seetõttu ravitakse loomi antibiootikumidega sageli nö pimesi, ilma mikroobide 
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tundlikkust kindlaks tegemata, mis vältimatult viib antibiootikumi-resistentsuse suurenemisele 

mikroobipopulatsioonides, millel omakorda võivad olla negatiivsed tagajärjed rahvatervisele.  
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Lähteülesanne 4. Soovitused praeguse süsteemi ja lähenemisviisi 

parendamiseks 

4.1 Analüüsi metoodika 

Alternatiivsed sekkumise meetodid ja nende mõju nakkuse leviku pidurdamisele analüüsiti 

teaduskirjanduse ja teiste EL riikide salmonella tõrjeprogrammide tulemuste põhjal. Koostati 

ülevaade veiste ja sigade salmonelloositõrjeprogrammidest teaduskirjanduse ja muude 

internetiallikate põhjal ning selgitati nende tulemuslikust olemasolevate andmete põhjal. 

Analüüsi tulemusena määratleti alternatiivsed strateegiad salmonellooside tõrjeks ning koostati 

soovitused tänase tõrjestrateegia muutmiseks vastavalt igale alternatiivsele strateegiale. 

 

4.2 Alternatiivsete sekkumisstrateegiate ja meetodite mõju analüüs nakkuse 

leviku pidurdamisele 

4.2.1 Ülevaade veiste salmonellooside tõrjeprogrammidest valitud Euroopa 

riikides 

4.2.1.1 Taani tõrjeprogramm 

Taani veisekarjades tehakse salmonella seiret ning tõrjet Taani Veterinaar- ja Toiduameti (The 

Danish Veterinary and Food Administration) ning Taani Veisepidajate Ühingu (Danish Cattle 

Federation) juhtimisel. 

1) Salmonella seireprogramm 

2002. aasta oktoobris alustati Taani veisekarjades salmonella seireprogrammiga. Salmonella 

Dublin on Taani veisekarjades kõige sagedamini diagnoositud salmonella serotüüp. Enne 2002. 

aastal alustatud seireprogrammide rakendamist oli S. Dublin levik piimakarjades enam kui 20%. 

Aastatel 2001-2020 varieerus  registreeritud juhtumite arv inimestel 19 ja 50 vahel aastas. Neist 

90% seostati veiseliha tarbimisega.  

Piimakarjade testimine 

Piimakarjades testitakse tankipiimasid kvartaalselt Salmonella Dublin antikehadele (Salmonella 

enterica subsp. enterica serogroupp-D in-house ELISA - Eurofins, Vejen, Denmark). Salmonella 

Dublini antikehade proovide uurimisel antakse väärtus ODC%. ELISA testi ODC% väärtusi 

tõlgendatakse semikvantitatiivselt kui tankipiimas esinevate antikehade hulka. 

Tankipiimaproovid on positiivsed, kui ODC% on 25 või rohkem. Vereanalüüs on positiivne, kui 

ODC% on 50 või rohkem. 

Karjad klassifitseeriti kuni 2021. Aasta juulini olenevalt tankipiima ODC% väärtusele, teiste 

karjadega kontakteerumise profiilile ja salmonella passiivse seire tulemuste alusel kolme 

kategooriasse. 

1) Tase 1 – „tõenäoliselt S. Dublin nakkusvaba kari“ - karjad, kelle nelja viimase 

tankipiima testi ELISA ODC% < 25 ja see ei ole tõusnud viimasel testimisel >20 % 

võrreldes viimase kolme testi keskmisega.  

2) Tase 2 – „tõenäoliselt S. Dublin nakatunud kari“ – karjad, kelle tankipiima testimise 

tulemused ei ole allpool eelmises punktis toodud piirväärtusi.  
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3) Tase 3 – „S. Dublin nakatunud kari“ – karjad, kus on tuvastatud S. Dublin nakkus 

bakterioloogiliste uuringutega. Need karjad on sageli kliinilistelt haigusjuhtudelt võetud 

rooja- või organproovide bakterioloogilise uuringu alusel positiivseks tunnistatud. Tase 

3 järgnevad veterinaarameti poolt pandud kitsendused. 

2021. aasta juulis kaotati Tase 3 ning käesolevalt klassifitseeritakse karjad kahte 

kategooriasse: 

1) Tase 1 – „tõenäoliselt S. Dublin nakkusvaba kari“ - karjad, kelle nelja viimase 

tankipiima testi ELISA ODC% < 25 ja see ei ole tõusnud viimasel testimisel >20 % võrreldes 

viimase kolme testi keskmisega.  

2) Tase 2 – „S. Dublin nakatunud kari“ – karjad, kelle tankipiima testimise tulemused 

ei ole allpool eelmises punktis toodud piirväärtusi või kus on tuvastatud S. Dublin nakkus 

bakterioloogiliste uuringutega. 

Kõige olulisemaks riskiteguriks karjade nakatumisel on loetud loomade liikumine. Seetõttu 

kehtestati programm, mille alusel rakendusid sanktsioonid, kui loomi osteti tase 2 ja 3 karjadest. 

Loomadega kauplemine või muud liiki kontaktid (näiteks karjatamine ühistel karjamaadel või 

loomadega loomaturgudel või -näitustel käimine) lisati programmi seoses kohustusega 

registreerida kõik loomade liikumised Taani veiste andmebaasis. Kontakt madalamal tasemel 

karjaga viib karja automaatselt samale tasemele järgnevaks kolmeks kuuks („lukustamise 

süsteem“). Näiteks kui 1. taseme kari ostab veiseid 2. taseme karjast, paigutatakse ta 

automaatselt tase 2 karjade hulka järgnevaks kolmeks kuuks. Enne 2021. aasta juulit jagunes tase 

2 Tase 2a, mis näitas, et kari oli Tase 2 karjade hulgas liiga kõrge antikehade taseme tõttu 

tankipiimas ja Tase 2b näitas, et kari oli tase 2 karjade hulgas põhjusel, et omas kokkupuudet 2. 

taseme karja(de)ga. Sarnaselt jagati 3. taseme karjad -  tase 3a seoses salmonellabakterite 

tuvastamisega ja tase 3b, mis oli tingitud kokkupuutest teiste 3. taseme karjadega. 

Alates 2002. aasta oktoobrist muutus kõikide karjade salmonella staatus avalikuks, mis tõi kaasa 

drastilise vähenemise tase 1 karjade üleminekus tasemele 2. 

2006. aastal muudeti programmi vähesel määral, et stimuleerida mitte ainult nakkuse karja 

toomise ennetamist, vaid ka toetada salmonella tõrjet nakatunud karjades. Loodi tase 1a, mis on 

endiselt sama, mis ülaltoodud tase 1, kuid lisandus tase 1b, mille korral peab karjal olema neli 

järjestikust tankipiima ELISA testi tulemust ODC% < 40 ja kaheksa 3-24 kuu vanustelt 

loomadelt võetud vereproovi ELISA ODC% < 50, . Kui Tase 1 kari puutub kokku nakatunud 

karjaga loomade kaubanduse, loomanäituste, karjatamise või muul viisil, lukustatakse ta 

minimaalselt kolmeks nädalaks tasemele 2, misjärel peab kari läbima uue testimise, et taastada 

tase 1 staatus. Proovid tuleb võtta mitte varem kui 3 nädalat ja mitte hiljem kui 6 nädalat pärast 

kokkupuute algust. 

Mitte-piimakarjade testimine 

Mitte-piimakarjadena käsitletakse piimaveiste mullikakasvandusi ja lihaveisekarju. 

Mullikakasvatusega tegelevaid karju, mis võtavad loomi vastu vaid ühest karjast, uuritakse korra 

aastas kaheksa looma vereproovist. Mitmest karjast loomi toovaid karju uuritakse kaks korda 

aastas (8 proovi). Proovid tuleb võtta mullikatelt, kes on karjas viibinud vähemalt 3 nädalat ja 

maksimaalselt 2 kuud. Kaks korda aastas uurimise korral tuleb vereproovid võtta vähemalt 5-

kuulise ja maksimaalselt 8-kuulise intervalliga. 
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Teised mitte-piimakarjad klassifitseeritakse  viimase kaheksa individuaalse vereproovi 

Salmonella Dublin antikeha uuringu tulemuse alusel. Proovid kogutakse tapale minevatelt 

loomadelt või analüüsitakse VVDV uuringuks saadetud proove. Proovid võetakse kaks korda 

aastas, vähemalt 5 ja maksimaalselt 7 kuu pikkuste intervallidega.  

Alates 2006. aastast kuni 2021. aasta juulini kasutati järgnevat süsteemi karjade 

klassifitseerimiseks: 

1) Tase 1b – karjad, kus kaheksa veise (vanus 3 kuud kuni 5 aastat) vereproovi ELISA testi 

tulemus oli ODC% <50 ja möödunud oli vähemalt 3 nädalat sellest kui kari oli Tasemel 

2. 

2) Tase 2 – eelmises punktis toodud kriteeriumitele mittevastavuse korral. 

3) Tase 3 – karjad, kus on tuvastatud S. Dublin nakkus bakterioloogiliste uuringutega. 

4) Teadmata – karjad, millest ei ole uuritud piisaval arvul proove. 

2021. aasta juulis kaotati Tase 3, mis liideti Tase 2ga. 

Sarnaselt piimakarjadele rakendatakse ka mitte-piimakarjadele „lukustamise süsteemi“. 

Tapamaja seireuuringud 

Vastavuses EL-i seadusandlusega monitooritakse Salmonella spp. esinemist veiselihas 

tapamajades rümpade tampooniproovide uurimisega. Proovide võtmise sagedus sõltub tapetud 

loomade arvust tapamajas. Suured tapamajad võtavad päevas 5 proovi, need uuritakse 

laboratooriumis koondproovina. Väikestes tapamajades kogutakse proovid kvartaalselt. 

Tapamajad, kes on viimase kalendriaasta jooksul tapnud 7500 või enam veist, peavad võtma 

proove viiest rümbast päevas. Proove analüüsitakse ühe koondproovina. 

Tapamajad, kes on viimase kalendriaasta jooksul tapnud 2500 või enam veist, kuid alla 7500 

veise, peavad iga kahe kuu tagant võtma proovid viiest rümbast. Neid analüüsitakse üksikute 

proovidena. 

Tapamajad, kes on viimase kalendriaasta jooksul tapnud 250 või enam veist, kuid alla 2500 veise, 

peavad võtma proovid viiest rümbast poole aasta kohta. Neid analüüsitakse üksikute proovidena. 

Tapamajad, kes on viimase kalendriaasta jooksul tapnud vähem kui 250 veist, proove ei võta. 

2) Salmonella tõrjeprogramm 

Alates 2007. aasta oktoobrist hakati lisaks seirele läbi viima tõrjeprogrammi 

(seadusandlusesse lisati 2013. aastal), mille eesmärk oli tõhustada salmonella tõrjet nakatunud 

farmides läbi loomade testimise ja nakkuse ennetusmeetmete rakendamise. Programmi alguses 

seati eesmärgiks vabastada veisekarjad S. Dublin nakkusest 2014. aastaks. Vabasuse 

kriteeriumiks loeti vähem kui 5 uut  nakatunud karja aastas ning võimekust vältida selle edasist 

levikut teistesse karjadesse. 

Programmi algul loodud tõrjekava: 

• Etapp 1 – 2007. aasta algusest kuni 2009. aasta lõpuni vabatahtlikud tõrjeprogrammid 

karjades. Sel perioodil ei plaanitud teha muudatusi salmonella seiresüsteemis ega 

salmonella seire ja tõrjega seotud seadusandluses. Taani Veisepidajate Ühing julgustas 

kampaania korras alustama salmonella tõrjeprogramme nakatunud karjades ning hoidma 

nakkusvaba staatust mittenakatunud karjades. Käivitati mitmeid teadus- ja 

rakendusprojekte. Kõigile Tase 2 ja 3 karjadele pakuti võimalust olla osa 
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rühmavõrgustikust, mille liikmed kohtuvad mitmel korral aastas tõrjet nõustava 

loomaarstiga ning inspireerivad osapooli tõrjega jätkama. Farmeritele loodi salmonella 

riskihindamise töövahendeid, mis aitab tuvastada kõige õigemad sekkumismeetmed 

karja tasemel, samuti testi tulemuste interpreteerimise rakendused. Selle etapi lõpuks 

loodeti saavutada piimakarjade hulga 8% karjalevimus. 

• Etapp 2 – et suurendada farmerite motivatsiooni salmonella tõrjel, viiakse sisse  

majanduslikud sanktsioonid piimale ja lihale piimatööstuste ja tapamajade poolt. 

Vajadusel (vähendamaks karjadevahelist ülekannet) tehakse seireprogrammi 

muudatused. Etapi kestuseks määrati 2010-2012, mille lõpuks sooviti karjalevimus 

piimakarjade hulgas viia 4%-ni. 

• Etapp 3 - Taani Veterinaar- ja Toiduamet võib anda uusi korraldusi või teha muudatusi 

infektsiooni leviku tõkestamiseks S. Dubliniga nakatunud karjadele, näiteks keelustada 

nakatunud karjades elusloomade kaubandus. Etapi kestus2013-2014. 

Vaatamata esialgselt seatud kavale oli 2021. aastal siiski ca 9% piimaveisekarjadest S. Dublin 

positiivsed. 

2021. aasta juuliks loodeti uute seadusandlike nõuetega kehtestada karjade salmonella 

tasemetele uued kriteeriumid.  

Et tase 2  kari saaks klassifitseeruda tase 1, peavad lisaks tankipiimale seatud kriteeriumidele 

vasikad olema kahes järjestikuses testimises (testimised 3-kuulise intervalliga) negatiivsed ning 

seejärel >6 kuu vanused mullikad negatiivsed (testitakse 6-kuulise intervalliga). Täpne valim 

sõltuvalt karja loomade arvust ning kriteeriumid rahuldava testitulemuste kohta on leitav 

juuresolevalt viidalt(Tabel 1 vasikate ja Tabel 2 mullikate uuringuks): 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/5/7/e/sundhed_velfard_prover_salmonella2_niveau 

Varasemalt võeti enam kui 10 vasikaga karjadest uuringusse 8 vasika proovi, kuid uuendatud 

nõuete kohaselt soovitakse valimit suurtes karjades suurendada tuvastamaks ka madala  

karjasisese levimusega karjad.  

Lihaveisekarjades tehakse noorloomade uuringud kaks korda aastas (5-7 kuulise intervalliga). 

Täpne valim sõltuvalt karja loomade arvust ning kriteeriumid rahuldava testitulemuste kohta on 

leitavad juuresolevalt viidalt (Tabel 3): 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/5/7/e/sundhed_velfard_prover_salmonella2_niveau. 

Proovid tuleb võtta loomadelt, kes on vanemad kui 3 kuud ja kes on olnud karjas vähemalt 3 

nädalat. Proovid tuleb võtta juhuslikult ja esinduslikult, nii et proove võetaks kõigist 

loomarühmadest. 

Salmonelloosikahtlusest peab alati loomaarsti teavitama ja proovide uurimine on kohustuslik. 

Tõrjeprogrammi efektiivsuse hindamine 

Seadusandluses on määratletud, millistes karjades ja kui sageli tuleks noorloomi testida 

hindamaks tõrjeprogrammi efektiivsust. 

3) Karjapõhised tõrjeprogrammid 

S. Dublini 2. taseme karja juht peab kolme nädala jooksul pärast antud tasemele paigutumist 

sõlmima veterinaararstiga lepingu salmonella tõrje osas ja koostama veterinaararstiga kirjaliku 

tegevuskava salmonelloosi tõrjeks. Tegevuskavas on toodud nakatumisteede  kaardistamine 

farmis, tuginedes karja ülevaatusele ja nakkuse levikuohu hindamisele; meetmed hügieenivõtete 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/5/7/e/sundhed_velfard_prover_salmonella2_niveau
https://www.landbrugsinfo.dk/public/5/7/e/sundhed_velfard_prover_salmonella2_niveau
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ja töökorralduse jaoks, mis võivad takistada nakkuse ülekannet farmis; meetmed nakkuse leviku 

ohu vähendamiseks teistesse farmidesse; loomasööda, läga, transpordivahendite liikumine 

farmide vahel; farmi külastamine ja transpordivahendite ühiskasutus teiste farmidega; nakkuse 

tõrjemeetmed loomade söötmisel; ülevaade juba võetud proovide tulemustest ja tulevane 

proovivõtuplaan.  

Tehakse karja ülevaatus ja riskihindamine: 

Farmi juht peab koostöös veterinaararstiga tegema farmi ülevaatuse ja hindama nakkuse leviku 

riski, keskendudes järgmistele punktidele: 

a) Farmis:  

• Vasikate pidamine ja liikumine. 

• Teiste loomade rutiinide, samuti masinate ja tööriistade liigutamine farmide vahel. 

b) Hügieen:  

• Farmis olevate loomade hügieen. 

• Poegimissulgude hügieen ja nende puhastamine. 

• Loomade söötmise, jootmise ja pidamise hügieen. 

c) Pidamine:  

• Lehma ja vasika eraldamise kord pärast poegimist. 

• Vasikate pidamise ja hooldamise kord. 

• Riskid loomade farmist lahkumisel ja / või ostmisel. 

• Haigustunnustega loomade käsitlemine. 

• Sõnniku ja läga käitlemine kinnistul ja väljaspool seda. 

• Infektsioonitõrjemeetmed, mis väldivad nakkuse võimaliku leviku farmi. 

Lisaks tuleb läbi viia karjatamiseks kasutatavate alade kaardistamine, sealhulgas kord, kuidas 

tagada, et karjatatavad loomad ei puutuks kokku teiste karjade loomadega. Tehakse kindlaks 

karjas nakkuse leviku teed. 

Koostatakse edasine tegevuskava: 

Tegevuskava peab sisaldama tulevikku suunatud plaani vasikate, lehmade ja võimalusel 

mullikate testimisele. 

Tegevuskava peab kirjeldama: 

• Hinnang selle kohta, kui paljudelt loomadelt ja millise intervalliga võtta proove. 

• Tulemuste hindamine ja järeltegevused. 

Tegevuskava peab sisaldama tulevikku suunatud plaani leitud riskide ja nakkuse ülekandeteede 

ohjamiseks.  

• Lehma-vasika eraldamise protseduurid. 

• Hügieen poegimissulus. 

• Vasikate pidamise ja liikumise kord. 

• Sõnniku ja läga käitlemine kinnistul ja väljaspool seda. 

• Infektsioonitõrjemeetmed, mis väldivad nakkuse võimaliku leviku farmi. 
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Farmi juht peab tagama, et tegevusplaani mõju hinnatakse koostöös veterinaararstiga vähemalt 

iga kuue kuu järel ning et tegevuskava muudetakse vastavalt riskitegurite analüüsile. Hinnang 

peab sisaldama vähemalt järgmist: 

• Hinnang selle kohta, kas eesmärgid salmonella esinemissageduse vähendamiseks on 

saavutatud. 

• Võimalike põhjuste väljaselgitamine, miks eesmärke ei ole saavutatud ja kuidas neid 

põhjusi tulevikus käsitletakse. 

• Hinnang nakkuse leviku ohu kohta naaberfarmidesse viimase 6 kuu jooksul ja selle kohta, 

kuidas nakkusohtu tulevikus hallata. 

Nakatunud karjades kehtivad nõuded isoleerida salmonelloosihaiged loomad; kehtivad 

erinõuded loomade karjast väljaviimisele, tapamajja saatmisele; väljaspidamisel peab välistama 

loomade kokkupuute teise karja loomadega; minimeeritakse inimeste käimist farmis; karjast pärit 

sõnnikut töödeldakse vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti juhistele; inventari, sõnniku jm 

väljaviimine karjast toimub erinõudeid järgides; loomaruume, töövahendeid, masinaid 

puhastatakse ja desinfitseeritakse vastavalt nõuetele, infektsioonitõrjemeetmeid rakendatakse 

sõnniku käitlemisel ja teiste karjadega ühiselt kasutatavatele vahenditele; tõhus kahjuritõrje (5. 

peatükk, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1055). 

Nakatunud karjades testitakse regulaarselt 3-6 kuu vanuseid vasikaid kuni tõendatakse, et nad ei 

nakatu enam esimesel 3 elukuul. Kui see tingimus on saavutatud, hakatakse testima vanemaid 

vanuserühmi tuvastamaks nakkuse levik neis. Alla 3-kuu vanuseid vasikaid ei testita 

antikehadele põhjusel, et nad ei tooda märkimisväärses koguses S. Dublin vastaseid antikehi sel 

perioodil. Testimise skeem on valimipõhine.  

Kõrge riskiga loomade tuvastamine 

Hinnanguliselt on 30%-s pikaajaliselt nakatunud karjades (test-positiivne enam kui 1 aasta) 

vähemalt üks nakkuskandja loom (aktiivne kandja, kes eritab haigustekitajat pidevalt või latentne 

kandja, kes eritab bakterit teatud ajavahemikel), kes tuleks tuvastada ja karjast välja viia. 

Nakkuskandjate identifitseerimine ja eristamine ägedalt või mööduvalt nakatunud loomadest on 

väljakutse. Püsinakatunud loomadel on üldiselt veres püsivalt kõrge antikehade tase (≥80 ODC% 

ELISA testis) pikema perioodi (enam kui 4 kuud) jooksul. Seega on vajalik loomi antikehade 

taseme suhtes testida korduvalt verest või piimast. Aktiivse salmonellapuhangu ajal või halbade 

hügieenitingimustega karjades on püsinakatunute tuvastamine komplitseeritud. Mõnedes 

karjades proovitakse kandjaid tuvastada roojaproovidest bakterioloogia või PCR meetodiga, kuid 

nende testide tundlikkus on madal (<30%), sest bakteri eritamine on vahelduv või bakteri 

kontsentratsioon roojas võib olla väike, mistõttu on suur risk saada vale-negatiivseid 

testitulemusi. 

 4) Nõuded loomade tapmisel 

Nakatunud karjadest (tase 3) pärit terveid loomi tuleb uurida salmonelloosile ja positiivse 

tulemuse korral kas liha kuumtöödelda või hävitada.  

 Loomade transport tapamajja tase 3 karjadest: 

• Salmonelloosiga loomad ei tohi transportimise ajal kokku puutuda teiste veistega. 

• Tapamaja peab pärast nende karjade tapaloomade transportimist rõhutama vedajatele eriti 

hoolikat puhastamist ja desinfitseerimist sobiva desinfitseerimisvahendiga ja kasutatud 

jalatsitega. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1055
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Tapaloomade vastuvõtt: 

• Salmonella-positiivseid loomi tohib tappa ainult alalise lihakontrolliga tapamajades. 

• Salmonella-positiivsed tapaloomad tuleb paigutada eraldi, et vältida kokkupuudet teiste 

loomadega. 

• Nakkuse leviku vähendamiseks mahalaadimise ja tapaeelse pidamise ajal tuleb 

salmonella-positiivsed loomad transportida ja tapmiseks vastu võtta võimalikult lähedal 

tapmisajale. 

• Sektsioone, mida on kasutatud salmonella-positiivsete loomade pidamiseks, tuleb enne 

uuesti kasutamist puhastada ja desinfitseerida. 

Tapmine: 

• Tapmine peaks toimuma võimalikult hilisel kellaajal ja nädala lõpus. Ükski kõnealustest 

loomadest ei tohi jääda järgmise päevani tapamaja eelbaasi. 

• Ettevõte peab tagama tapmisprotsessi rangema hügieenijärelevalve all. 

• Rümpasid tuleb jälgida fekaalse saastumise suhtes. Roojaga saastunud rümbad tuleb 

registreerida ja viia järelkontrolli, kus saaste tuleb eemaldada. Kui saaste eemaldamine 

osutub võimatuks, tuleb rümbad hävitada. 

• Tapaliin ja kasutatud varustus tuleb pärast tapmise lõppu põhjalikult puhastada ja 

desinfitseerida. 

Rümpade töötlemine 

• Salmonella inaktiveerimise tagamiseks tuleb rümpasid ja liha töödelda. Seda saab teha 

kuumtöötlemisega, mis tagab vähemalt 75 ° tsentraalse temperatuuri, või mõne muu aja 

ja temperatuuri kombinatsiooniga, millel on sarnane mõju salmonellale. 

• Kuumtöötlus tuleb läbi viia volitatud lihakäitlemise ettevõttes. 

• Liha võib kasutada ka soolamiseks vastavalt sätestatud eeskirjadele. 

Erandid Salmonella Dublini positiivse karja loomadele 

• Salmonella Dublini tõttu ametliku järelevalve alla antud karjade veiste rümpade 

kuumtöötlemise võib ära jätta, kui: 

a) rümpadele tehakse individuaalsed mikrobioloogilised testid ja need ei sisalda 

Salmonella spp. Proovide võtmine, tampooniproovide esitamine ja uurimine toimub 

vastavalt sätestatud eeskirjadele. 

b) rümpasid säilitatakse kuni analüüsitulemuste saamiseni ning neid tuleb hoida teistest 

rümpadest ja muust lihast eraldi. Lisaks ei tohi rümpasid käsitleda enne, kui 

tampooniproovide analüüsitulemus on käes. 

5) Loomanäitustel osalemine 

Loomanäitustel võivad osaleda ainult tase 1 karjad. 

6) Tõrjeprogrammide juhtimine 

Salmonella seire- ja tõrjeprogrammi reguleeritakse Taani Veterinaar- ja Toiduameti (Danish 

Veterinary and Food Administration) poolt, seda rahastatakse  veisepidajate organisatsioonide 

kaudu. Programmi igapäevane juhtimine ning nõustamine toimub nõustamisettevõtte SEGES-

Cattle loomaarstide poolt, kes on tihedas suhtluses farmerite ja praktiseerivate loomaarstidega 

salmonella tõrje küsimustes. SEGES juhib ka salmonella-alaseid projekte ja pakub 
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nõustamisteenust. Mõned neist teenustest on farmeri jaoks tasuta, kuid üldiselt peavad 

loomapidajad ise katma salmonella tõrjega seotud veterinaarse nõustamise, laboranalüüside ja 

farmis rakendatavate tõrjemeetmetega seotud kulu. Taani Veterinaar- ja Toiduamet tasub vaid 

bakterioloogilise analüüsi kulud. 

7) Tõrje praktilised aspektid 

Viimastel aastatel on positiivsete karjade osakaal olnud 8-10% ning tuvastatakse uusi ja 

korduvaid nakatumisi. Nakkuse levik on regionaalselt klasterdunud, uusi nakatumisi nähakse 

eelkõige veiste tiheda  asustusega piirkondades. Arvatakse, et nakkuse keskkondlik levik toimub 

nendes piirkondades sõnniku ja sellega saastunud transpordivahendite liikumise kaudu, neid on 

aga keeruline olemasoleva tõrjeprogrammi raames tuvastada ja ohjata. Salmonella tõrjes on 

väljakutseks ka  puuduvad efektiivsed (majanduslikud) stiimulid nakatunud farmidele. 

Salmonella haigustunnused ei ole ka alati selgelt seotud ja iseloomulikud ainult S. Dublin 

nakkusele, toodangu vähenemine ei ole farmeritele tajutav. On hinnatud, et majanduslikud 

sanktsioonid (või doteerimine) piima ja liha hinnale 1%lt kuni 5%ni paari aasta jooksul 

suurendaks oluliselt nakatunud farmide motivatsiooni tõrjet läbi viia. Üks väike piimatööstus 

täna maksab salmonellaga nakatunud karjadele 1% madalamat piima hinda, mis näitab, et selline 

sekkumismeede on võimalik. Suuremad tööstused ei ole aga sellega kaasa läinud, sest see tekitab 

praktikas raskusi ja võib mõjutada rahvusvahelist konkurentsivõimet. Majanduslike 

sanktsioonide sisseviimine ajal, mil piima ja liha hind on isegi madal ja sektor on surve all, ei ole 

lihtne. 

Ka seireprogrammi testimissüsteemis nähakse salmonella tõrje edukusele ohtu – mõned 

nakatunud karjad võivad siiski jääda tuvastamata, eeskätt suurtes karjades madala karjasisese 

levimuse korral või kui nakkus saab alguse noorloomadest, keda ei testita. Need karjad võivad 

enese teadmata nakkust edasi levitada. 2021. aasta suvel tõenäoliselt muutub farmide 

klassifitseerimise süsteem ning paraneb nakkusvabade karjade kaitse nakkuse sissetoomise eest.  

 

4.2.1.2 Hollandi tõrjeprogramm 

1) Vabatahtlik tõrjeprogramm 

Vabatahtlik tõrjeprogramm veisekarjades (nii piimakarjad kui ka piima mittetootvad veisekarjad) 

algatati Hollandis 2000. aastal loomakasvatustootjatele kuuluva nõustamis- ja 

uurimisasutuse Royal GD poolt, et soodustada veiste ohutut karjadevahelist liikumist 

(kauplemist), teavitada tootjaid nende karjade salmonella nakkuse staatusest ja vähendada 

salmonella levikuriski inimestele. Veiste seerumi ja tankipiimaproove testiti ELISA meetodil 

salmonella serogruppide B (hõlmab serotüüp Typhimurium´i)  ja D (hõlmab serotüüp Dublin´i) 

antikehade suhtes. Aastal 2020 muudeti tõrjeprogrammi ja karjade esmane salmonella 

infektsiooni staatuse hindamine toimub järgmiselt: 

1) piimakarjades - kolme tankipiimaproovi testimine nelja kuu tagant; 

2) lihakarjades (mitte-piimakarjades) - 10 noorima üle 90-päevase veise seerumiproovide 

testimine, keda on peetud antud karjas vähemalt 70 päeva.  

Testimisel negatiivseks osutunud karjades („salmonella suhtes mittekahtlased“ karjad – 

unsuspected) tehakse seiret: 

1) piimakarjades - tankipiimaproovide testimine nelja kuulise (90 päeva kuni 7 kuud) 

intervalliga (testimised veebruar-mai, juuni-september, oktoober-jaanuar) 
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2) mitte-piimakarjades - viie noorima üle 90-päevase veise seerumiproovide testimine, kes 

on olnud karjas vähemalt 70 päeva, kaks korda aastas. 

Lisaks rakendatakse riskipõhist seiret, jälgides karjade potentsiaalsetelt salmonella kliinikaga 

loomadelt laboratoorseks uuringuks saadetud proovide testitulemusi (sh aborteerinud veiste 

seroloogia) ja ostetud loomade seroloogiliste uuringute tulemusi, kes tulevad karjadest, mille 

staatus ei ole „salmonella suhtes mittekahtlane“. Mistahes salmonella uuringute positiivsed 

testitulemused viivad karja „salmonella suhtes mittekahtlane“ seisundi peatamiseni. Nakatunud 

karjad, kelle uuringute tulemused on kahel järjestikusel korral negatiivsed, klassifitseeritakse 

Tase 1 farmide hulka. 

Karjale rakenduvad kitsendused siis kui laboris tuvastatakse farmist saadetud proovidest ükskõik 

milline salmonella serotüüp.  Salmonella positiivse leiu korral tapamajas võetud proovidest 

farmile tagajärgi ei ole. 

2) Üleriigiline (kohustuslik) tõrjeprogramm 

2009. aastal rakendas Hollandi piimandussektori katusorganisatsioon  (ZuivelNL, Haag, 

Holland) lisaks olemasolevale vabatahtlikule tõrjeprogrammile kohustusliku salmonella 

tõrjeprogrammi organisatsiooni kuuluvatele piimaveisefarmidele. Mitte-

piimatootmisfarmidele on programm vabatahtlik. Nagu vabatahtlik TP, hõlmab kohustuslik TP 

tankipiima sõeluuringuga salmonella B- ja D-serogruppide vastaste antikehade testimist 

neljakuuliste intervallidega. Tankipiimaproovide antikeha testimise tulemuste alusel 

liigitatakse karjad ühte kolmest kategooriast: 

• Tase 1 – karjad, mille kõik testitud tankipiimad on antikeha-negatiivse tulemusega. 

• Tase 2 - karjad, millel on vähemalt kaks järjestikust tankipiima salmonella antikehade 

testimise tulemust positiivsed.  

• Tase 3 – karjad, mille puhul vähemalt neli viimasest viiest testimisest on positiivse 

salmonella antikehade tulemusega.  



   
 

66 
 

Joonis 4.1. Graafiline ülevaade üleriigilisest Salmonella spp tõrjeprogrammist (ZuivelNL) ja 

vabatahtlikust Salmonella spp. tõrjeprogrammist (Royal GD) Hollandis, mis rakendus aastal 

2009 (Santman-Berends jt, 2021) 

 

Tase 2 ja 3 karjad on oma piimatööstuse tarnetingimuste tõttu kohustatud salmonellat tõrjuma. 

Tõrjemeetmed farmide tasemete järgi on järgmised: 

• Tase 1 – eesmärk on hoida nakkusvaba staatust. 

• Tase 2 - peab osalema salmonella õpitoas ja liituma GD vabatahtliku salmonella 

tõrjeprogrammiga või täitma kontrollnimekirja akrediteeritud salmonella veterinaararsti 

juures. 

• Tase 3 – samad tegevused, mis tase 2 puhul, millele lisandub kohustuslik iga-aastane 

tõrjeplaan. Tõrje eesmärgid on: 
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1) avastada ja karjast eemaldada loomad, kes pidevalt salmonella baktereid eritavad 

(nakkuskandjad). Loomade uuringute üle peab loomapidaja arvestust pidama. 

Tuvastatud nakkuskandjad tuleb karjast eemaldada 12 nädala jooksul. Proovide 

võtmise ja laboruuringu kulud tasub loomapidaja. 

2) ennetusmeetmed salmonella sissetoomise ja karjast väljaviimise minimeerimiseks.  

Neid kahte sammu järgib karjakasvataja koos selleks koolitatud loomaarstiga ja tegevused 

kantakse tõrjeplaani (Plan of Approach - https://www.nzo.nl/wp-content/uploads/2020/02/Plan-

van-Aanpak-Salmonella-voortdurend-besmet-melkveebedrijf.pdf).  

Tõrjeprogrammi juhtimisega tegeleb piimaühistu (Hollandi k zuivelonderneming). Kõik vere- ja 

roojaproovid võtab farmis praktiseeriv veterinaararst, kellel on koostööleping GD–ga. 

Karjatamine 

Nakatunud farmides ei ole keelatud loomi karjatada, küll aga antakse soovitused, kuidas nakkuse 

leviku riske sel juhul maandada.  

Loomanäitustel/oksjonitel osalemine 

Osaleda võiad vaid nakkusvabad karjad. Muul juhul piimakarjad, mille näitustel osalevad loomad 

on testitud viimase 8 nädala jooksul, selle karja noorloomade (viis noorimat veist vanuses enam 

kui 90 päeva, kes on farmis olnud vähemalt 70 päeva) ja tankipiima testimise tulemused on 

negatiivsed. Mitte-piimakarjade puhul tuleb uurida kõik näitusel osalevad loomad ning kõik või 

vähemalt 10 noorimat veist vanuses enam kui 90 päeva, kes on farmis olnud vähemalt 70 päeva. 

Loomanäitustel/-oksjonitel võivad osaleda vaid kliiniliselt terved loomad. Karjas ei tohi viimase 

12 nädala jooksul olla haigusjuhte, mis viitaks salmonelloosile. 

Loomade liikumine  

Loomapidajad saavad salmonella suhtes riskantsete (nakatunud või teadmata salmonella 

staatusega karjast) loomade ostude korral automaatse teavituse. Kui salmonella suhtes 

mittekahtlane farm ostab loomi karjast, millel ei ole sellist staatust, tuleb ostetud loomad 8 nädala 

jooksul uurida salmonella antikehade suhtes. Positiivse tulemuse saanud loomad tuleb 8 nädala 

jooksul karjast välja viia ning sellisel juhul on võimalus kahe järjestikuse negatiivse tankipiima 

testi korral taastada oma nakkusvaba staatus. Kui positiivsed veised viiakse karjast välja hiljem 

kui 8 nädalat, on vaja kolme tankipiima negatiivset testi nakkusvaba staatuse ennistamiseks. 

Mitte-piimakarjade puhul on riskantsete ostude korral vajalik samuti teha ostuloomade uuring ja 

positiivsed veised 8 nädala jooksul karjast välja viia. Sellisel juhul on vajalik saada üks 6-kuu 

pärast tehtud negatiivne karjauuringu tulemus; hilisema väljaviimise korral on vajalik kaks 6-

kuuse vahega tehtud negatiivset uurimistulemust. 

3) Meetmed nakatunud farmis 

Salmonella-vastaste antikehade avastamisel tankipiimas korratakse uuringut kuu aja pärast. 

Vahepeal antakse ettevõttele staatus „vaatluse all“. Kui tankipiimaproovis avastatakse uuesti 

antikehi, antakse ettevõttele staatus „uurimisel”; kui kolmas tulemus on negatiivne, suunatakse 

ettevõte tagasi „salmonella kahtlane” staatusesse. 

Soovitatakse optimeerida farmis piimatootmishügieeni, kontrollida piima salmonellade suhtes, 

(ajutiselt) jätkata piima pastöriseerimist. Külastajatele kaitseriietuse pakkumine, vältida 

külastajaid, kellel on kõrgenenud risk salmonelloosi haigestuda (eakad, lapsed, rasedad naised, 

vähenenud resistentsusega inimesed), luua tingimused, kus külastajad ja töötajad pärast farmi 

https://www.nzo.nl/wp-content/uploads/2020/02/Plan-van-Aanpak-Salmonella-voortdurend-besmet-melkveebedrijf.pdf
https://www.nzo.nl/wp-content/uploads/2020/02/Plan-van-Aanpak-Salmonella-voortdurend-besmet-melkveebedrijf.pdf
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külastust või pärast kokkupuudet loomade või sõnnikuga saavad käsi pesta – tuleb anda 

sellekohased selged juhised. Haiged loomad peab isoleerima, hügieeni tuleb parandada ja 

kõrvaldada nakkuse ülekandeteed. Kliinilise salmonelloosiga loomadelt tuleb võtta proovid ning 

tellida antibiogramm raviotsuste tegemiseks. Piiratakse otsest ja kaudset kontakti erinevate 

loomarühmade vahel. Erilised hügieenitingimused sünnituse abistamisel, poegimisalal. 

Kahjuritõrje, tõkestatakse lindude juurdepääs söödale. Soovitused suurendada loomade 

resistentsust (uurida parasitaarhaigustele, mis võivad kahjustada maksa, VVDV infektsiooni 

esinemist, parandada söödaratsioone, ternespiima jootmist vasikatele, vähendada teiste haiguste 

esinemist jms). Kliinilist salmonelloosi põdenud loomadel on soovitav 8 nädala pärast võtta 

roojaproov salmonella uuringuks. GD on koostanud infolehed: „Salmonellainfektsioon teie 

piimafarmis – mida teha? (Een salmonellabesmetting op uw melkveebedrijf: wat te doen?)“ ja 

„Piimafarmide salmonelloosi kontroll-leht“ (Checklist salmonella op melkveebedrijven).  

Salmonellakandjate tuvastamine (Hollandi piimandusorganisatsiooni - Dutch Dairy 

Organization - NZO järgi) toimub esmalt antikehade määramise teel looma individuaalses piima- 

või vereproovis ning sellele järgneva nakkuse kinnitamisega roojaproovidest (bakterioloogia). 

Uuringud tuleb teha NZO heakskiidetud laboratooriumides (NZO White List).  

Analüüsitakse, kas on suurenenud oht, et nakkus jääb karja püsima ja/või levib edasi teistesse 

karjadesse – koostatakse sellekohased tõrjemeetmed. Neli kuud pärast kliinilise haiguspuhangu 

möödumist tehakse karjas uuringud: 

• tankipiima testimine (B / D ELISA) 

• viie noorema üle 90-päevase vasika vereanalüüs (B / D ELISA) 

• keskkonnast sõnnikuproov (salmonella bakterioloogia). 

Kui ülaltoodud uuringu tulemused näitavad suurenenud riski salmonellainfektsiooni levikuks või 

karjas püsimiseks, rakendatakse järgmisi meetmeid: 

1. kõigi loomade individuaalne testimine piimast või verest, sh noorloomad (B / D ELISA). 

• Eelmises punktis positiivse tulemuse andnud loomade individuaalne uurimine 

roojaproovidest (bakterioloogia). 

• Eelmises punktis positiivse tulemuse andnud veiste karjast väljaviimine. 

2. Kolm kuud pärast kogu karja testimist tehakse uus kõigi loomade individuaalne testimine 

piimast või verest, sh noorloomad (B / D ELISA). 

• Kaks seropositiivset tulemust andnud veiste karjast väljaviimine. 

• Teises seroloogilises uuringus positiivse tulemuse andnud veistelt roojaproovide 

kogumine ja bakterioloogiline uuring. 

• Roojaproovides positiivse tulemuse andnud veiste karjast väljaviimine. 

3. Nakkuse püsivuse uuring 6 kuud pärast viimast kogu karja uuringut ja nakatunud loomade 

väljaviimist. See uuring sisaldab kolme komponenti: 

a) tankipiima testimine (B / D ELISA, W235A). 

b) viie noorima üle 90 –päeva vanuse veise vereanalüüs (B / D ELISA) 

c) keskkonnast sõnnikuproovi testimine (bakterioloogia). 

Antud uuringu põhjal tehakse järeldusi, kas nakkus on jäänud karja (korratakse punktis 2. tehtud 

uuringuid) või mitte. 

Mitte-piimakarjades positiivse tulemuse korral jälgitakse karja salmonella seisundit, uurides 5 

noorima, üle 90 päeva vanuse veise vereproove kaks korda aastas ja jälgides salmonelloosile 
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vastavate kliiniliste haigusjuhtude esinemist (kliinika korral on kohustus kontakteeruda oma 

loomaarsti ja GD-ga ning võtta proovid). Positiivse testitulemuse korral pakutakse loomapidajale 

võimalust teha täpsustatud uuring – uuritakse antikehi 30 noorimal veisel, kes on vanemad kui 

90 päeva. Kui positiivse testitulemusega on 3 või enam proovi (30st), loetakse kari nakatunuks.  

Tootjad, kellel on tase 3 olnud viimased kolm aastat, peavad ühendust võtma salmonella 

eksperdiga. Eksperdi tehtud farmi riskianalüüsi ja järelduste põhjal peab loomakasvataja oma 

veterinaararsti ja piimatööstuse (dairy company) nõustajate juhendamisel koostama tõrjeplaani, 

mis sisaldab olukorra parandamise meetmeid (need prioriseeritakse ja tavaliselt keskendutakse 

kolmele kõige olulisemale tõrjemeetmele, mida piimatootja kohustub kokkulepitud ajaks täitma). 

Aasta jooksul külastab salmonellaekspert farmi mitmel korral, nõustab ja jälgib meetmete 

rakendamist. Kogemused, mida kõik salmonellaeksperdid saavad pikaajaliselt nakatunud 

ettevõtete nõustamisest, kogutakse vastava keskuse kaudu (Central Point of Contact for 

Salmonella Experts). See üleriigiline keskus koordineerib ekspertide lähetamist, jälgib ekspertide 

asjatundlikkust ja kogub teavet võimalike täiendavate uuringute jaoks karjade jätkuva ja 

pikaajalise nakkuse korral. 

2021. aasta I kvartali seisuga oli 98% Hollandi piimaveisefarmidest tasemel 1 

(https://www.gdanimalhealth.com/monitoringsurveillance). 

 

4.2.1.3 Soome tõrjeprogramm 

1) Eesmärk ja korraldus 

Soome salmonelloosi tõrjeprogrammi eesmärk on vältida salmonella levikut inimestele veiste ja 

sigade ning nendest saadud toidu kaudu.  

Salmonella tõrjeprogramm on kohustuslik alates 1995. aastast ja rakendub kõigi Salmonella 

serotüüpide puhul ja igat liiki veistele. Tõrje eesmärk on hoida salmonella karjalevimus 

veisepopulatsioonis <1%. Vastavalt seireandmetele nakatub aastas <0,5% karjadest (joonis 4.2). 

Salmonella Dublin´it ei ole Soomes tuvastatud alates 1980ndatest aastatest, mil tuvastati 

viimased üksikjuhtumid. Sagedamini isoleeritud serotüübid on Salmonella Typhimurium, 

monofaasiline S. Typhimurium ja S. Infantis. Soomel on täiendav salmonella garantii, mis 

hõlmab veiste värske lihaga kauplemist ELis. Seire- ja tõrjeprogramm katab nii elusveiseid kui 

värsket liha. 

2) Seire  

Tapamajades võetakse uurimisse lihakejadelt võetud tampooniproove ning lümfisõlmi, 

lihatööstustes proove lihast.  

Seadusest tulenevalt tuleb regulaarselt võtta elupuhuselt proove ainult teatud tüüpi veistelt, 

sealhulgas: 

• Karjad, kes saadavad loomi sperma kogumiskeskustesse. 

• Veisekasvatusettevõtted, mis hoiavad loomi karantiinis enne nende spermakogumiskeskusesse 

viimist. 

• Toorpiima tarnivad karjad. 

o Karjadest, kes tarnivad aastas rohkem kui 2500 kg toorpiima (v.a ternespiim) otse lõpptarbijatele või 

ettevõtetesse, kust piima ilma kuumtöötluseta lõpptarbijatele tarnitakse, võetakse proovid enne 



   
 

70 
 

tarnimise algust ja seejärel korra igal aastal. Võetavate roojaproovide arv sõltub karjas olevate 

loomade arvust. 

Salmonella kahtluse korral tuleb alati proovid võtta ja uurida salmonella suhtes. 

Soome loomakasvatus sektori poolt moodustatud loomatervise edendamise organisatsiooni 

Eläinten terveys ETT ry poolt korraldatud veisefarmide terviseseire (Nautatilojen 

terveydenhuollon seurantajärjestelmä NASEVA)  alla kuuluvatel veisekarjadel on soovitav teha 

igal aastal roojaproovide testimist ning uurida ostuloomi. Soovitus rakendub ka karjadele, kes 

osalevad loomanäitustel. Kohustuslikul NASEVA karjatervisevisiidil räägitakse salmonella 

testimisest ning bioturvalisuse meetmetest. ETT-l on nimekiri söödatootjatest, kes vastavad 

seatud nõuetele söötade ohutuse osas ning NASEVA skeemis olevad karjad peavad sööta ostma 

positiivses nimekirjas olevatelt söödatootjatelt. 

Joonis 4.2. Salmonellaga nakatunud veisekarjade arv ja serotüübid Soomes aastatel 1993-2019 

(Autio jt, 2021) 

 

3) Tõrjemeetmed 

Salmonella positiivsele karjale kehtestatakse kitsendused – keeld loomade liikumisele muudel 

põhjustel kui tapamajja viimisel, sh ei ole lubatud loomi karja juurde tuua. Nakatunud karjade 

loomade tapmine ja liha käitlemine toimub eritingimustel - tapamajas tuleb tapmine teha eraldi 

päeva lõpus ning liha kuumtöödelda. Nakatunud farmides on lubatud toorpiima müük ainult 

pastöriseerimiseks ning tõhustatakse bioturvalisuse meetmete rakendamist karjas (sõnnik ja 

allapanu tuleb ohutult kõrvaldada, seadmed põhjalikult puhastada ja desinfitseerida, ruumidesse 

sisenedes tuleb kanda kaitseriietust, lemmikloomad isoleerida, teha näriliste- ja putukatõrjet jne). 

Riigi volitatud loomaarst viib karjas läbi epidemioloogilise uurimise tuvastamaks nakkuse 

sissetoomise teed, selle võimalikud väljaviimise teed ning koostab karjale tõrjeplaani.  

Tõrjemeetmed sõltuvad nakkuse ulatusest, mis määratletakse veiste, sööda ja keskkonnast 

võetud proovide analüüsimisega. Salmonella- vastane vaktsineerimine ja antibiootikumide 

kasutamine ennetaval või raviotstarbel on keelatud. Kõigil suurematel piimatööstustel ja 
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tapamajadel on oma tootjatele tehtud grupikindlustus salmonella puhangu juhtumiteks. 

Kindlustus katab enamus kulusid, mis tekivad sanitatsiooni, tõrje ja laborkuludega seoses.  

Et ennistada karjale negatiivne salmonella staatus, peab kari saama kaks negatiivset 

testimistulemust – roojaproovid võetakse 3-4 nädalase vahega (täpne proovide arv sõltub karja 

suurusest) ning uuritakse koondproovidena (20 proovi maksimaalselt). Samuti võetakse ühel 

korral proovid loomade keskkonnast (5-50 proovi). Tõrje ei ole seaduse järgi farmidele 

kohustuslik, kuid ametlikke piiranguid ei tühistata enne, kui vajalikud likvideerimismeetmed on 

teostatud ning proovide alusel on kari negatiivne. 

Esialgu hõlmavad piirangud kõiki ettevõtte hooneid ja loomarühmi, kuid kui ettevõttes on 

loomad eraldi epidemioloogilistes üksustes, saab liikumispiiranguid nendelt loomadelt tühistada, 

kui salmonelloosi eraldi üksustes ei tuvastata. Ametlik munitsipaal-veterinaararst peab siiski 

võtma nendest eraldi epidemioloogilistest üksustest rooja- ja keskkonnaproovid (ja need peavad 

olema salmonella suhtes negatiivsed), enne kui piiranguid saab üksusest eemaldada. 

Teatud olukordades, nt. kui ühe looma roojaproov või ainult üks keskkonnaproov on olnud 

salmonella suhtes positiivne, võetakse roojaproovid ainult üks kord. Roojaproovide arv sõltub 

loomade arvust. Kui sööt või söödasüsteem on olnud positiivne, peavad ka söödasüsteemi 

ametlikud proovid olema piirangute tühistamiseks negatiivsed. 

Ametliku seire kulud (proovide võtmine ja analüüsimine) kaetakse riigi poolt. 

 

4.2.1.4. Prantsusmaa  tõrjeprogramm 

Prantsusmaal puudub aktiivne salmonella seire veisekarjades, kuid on kohustus raporteerida 

salmonelloosi juhtumitest veistel. Haigestunud lehmade (olenemata põhjusest) piima ei ole 

lubatud müüa. Seoses brutselloosi tõrjega on farmerid kohustatud teavitama kõigist veiste 

abortidest. Kui farmis on diagnoositud salmonelloos enam kui ühel loomal kuni 2 kuu jooksul ja 

esimene haigusjuhtum tuvastati vähem kui 6 kuu eest, on kohustus see märkida karjast 

müüdavate (teise farmi või tapamajja) loomade tervisetõendisse. Toorpiima hinnastamisel võib 

aluseks võtta karja salmonella staatuse (dekreet nr 2012-1250).  

Salmonella seiret on soovitatud teha tankipiimadest nendes farmides, mille piimast valmistatakse 

toorpiima tooteid (juustud). Selleks on välja antud juhised, mille järgimine on soovituslik (PSCA, 

2019). Samas ei ole mikrobioloogilisi kriteeriume tankipiimast salmonelloosi diagnoosimiseks. 

On antud soovitused salmonella uuringute tegemiseks salmonelloosi kahtluse korral (abortide ja 

muu salmonelloosile viitava kliinika korral). Salmonelloosi tuvastamisel on soovitatud teavitada 

meiereid. Salmonella farmitasemel tõrjeprogramme rakendavad piirkondlikud farmerite ühingud 

nagu Groupements de Défense Sanitaires (GDS). Nakatunud karjas tehakse GDS poolt 

epidemioloogiline uurimine ja selgitatakse ka piima salmonelladega saastumise riskitegurid, 

soovitatud on võtta nii individuaalsed roojaproovid 2 korda 4 nädala jooksul kui ka seerumi 

proovid, samuti keskkonnaproovid ja aborteerinud loomadelt proovid. 

Piirkondlikult võivad olla salmonella tõrjeprogrammides suured erinevused. Bretagne piirkonna 

salmonella tõrjet on kirjeldatud GDS Bretagne veebilehel. Antud piirkonnas rakendatakse 

passiivset seiret ja salmonella diagnoosiga karjades soovitatakse rakendada rangemaid 

bioturvalisuse meetmeid eesmärgiga vähendada nakkuse levikut ja nakkuse kandvuse tekkimist 

salmonellaga nakatunud farmis ning nakkuse farmidevahelist levikut. Meetmete rakendamine 

veisefarmides on siiski vabatahtlik. 

https://www.gds-bretagne.fr/
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4.2.1.5. Sloveenia tõrjeprogramm 

Sloveenia veisekarjades ei rakendata aktiivset salmonella seiret. Salmonelloosi tõrje direktiiv 

jõustus 1999. aastast. Kontrollimeetmeid on kirjeldatud salmonelloosi avastamise, ennetamise ja 

likvideerimise direktiivis (Navodilo, 1999). Meetmete rakendamine on kohustuslik ja kulud 

kannab omanik.  

Salmonelloosi kahtlus põhineb kliinilistel tunnustel (kõhulahtisus, abordipuhangud ja suremus) 

või kui salmonelloosi on tuvastatud farmis peetavatel teistel loomaliikidel. Kohalik 

veterinaarjärelevalveasutus peab võtma rektaalselt tampooniproovid, allapanu ja sööda proovid 

ning saatma surnud loomi lahangusse. Samuti viiakse läbi epidemioloogiline uurimine. 

Loomapidajaid juhendatakse haiguse leviku ohjamise meetmete osas (keelatakse loomade 

liikumine, piiratakse inimeste liikumist ja rakendatakse täiendavaid sanitaarmeetmeid). 

Järelevalveametnikud organiseerivad nakatunud loomakorjuste kahjutu hävitamise. Haigust 

kinnitab bakterioloogiline uuring. Kui salmonelloos on kinnitatud, peab verinaarametnik 

määrama sööda desinfitseerimise, loomade ravi antibiootikumidega vastavalt antibiogrammi 

tulemustele, desinfitseerimise, kahjuritõrje ja muude sanitaarmeetmete rakendamise. 

Kitsendused lõpetatakse kui nakatunud loomarühmade kõigi loomade rektaalsete 

tampooniproovide bakterioloogilised uuringud (võetud 7-14 päevase vahega pärast ravi lõppu) 

on kahel uurimiskorral negatiivsed. 

4.2.1.6. Kokkuvõte alternatiivsetest sekkumisstrateegiatest veiste salmonelloosi tõrjel 

Euroopas 

Vaadeldud riikide veiste salmonella tõrjeprogrammide analüüsist tulenevalt saab eristada kolme 

erinevat strateegiat, mida eri riigid on rakendanud. 

I Soome strateegia. Soome veisepopulatsioonile on iseloomulik väga madal salmonella levimus 

ja avaldumus. Sisuliselt on tegemist populatsiooni nakkusvaba staatusega ja tõrjestrateegi 

eesmärk on seetõttu ka nakkusvaba staatuse säilitamine. Tõrjeprogrammi komponentideks on 

süsteemne aktiivne ja passiivne seire, rangete kitsenduste rakendamine nakatunud karjadele ning 

aktiivsed meetmed nakkuse väljatõrjumiseks nakatunud karjadest.  

II Prantsusmaa ja Sloveenia strateegia. Nendes riikides on salmonella veisepopulatsioonis 

endeemiliselt levinud. Tõrjestrateegia on riskipõhine ja selle eesmärk on vähendada haigestumist 

salmonelloosi. Selle komponentideks on passiivne seire, puhangutest teavitamine, meetmete 

rakendamine karjas puhangu ajal haiguse leviku vältimiseks teistesse karjadesse. Prantsusmaal 

on sekkumismeetmete rakendamine karjas soovituslik ja nende mitte järgimisel riigi poolt 

sanktsioone ei järgne. Sloveenias on meetmete rakendamine riigi poolt seadusandlikult tehtud 

loomapidajale kohustuseks ja järelevalveasutus kontrollib nende täitmist ning rakendab 

kitsendusi puhangukarjas. 

III Taani ja Hollandi strateegia. Taanis ja Hollandis on salmonella levik veisepopulatsioonis 

samuti endeemiline. Rakendatakse totaalset aktiivset seiret kindlate salmonella serotüüpide 

suhtes sagedusega, mis võimaldab kiiresti avastada tekkivad uued karjanakkused. Rakendatakse 

karjade klassifitseerimist sõltuvalt salmonella-staatusest ja karjapõhiseid tõrjeprogramme, mille 

eesmärk on ohjata ja likvideerida nakkus karjas. Tõrjemeetmeid rakendatakse karjapõhise 

riskihindamise tulemusel koostatud tegevuskava alusel. Tõrje põhineb nakkuskandjate 

tuvastamisel ja karjast väljaviimisel, nakkuse edasise leviku piiramisel. Meetmete rakendamine 

on farmidele kohustuslik. 
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4.2.2 Ülevaade sigade salmonellooside tõrjeprogrammidest valikus Euroopa 

riikides 

Salmonella tõrjeprogrammide rakendamine esmatootmises (farmides) ei ole EL-is otseselt 

kohustuslik, mistõttu ei ole need Euroopa riikide vahel, kus nad eksisteerivad ühtlustatud 

(Correia‐Gomes jt. 2021). Üldiselt võib praegused Euroopas rakendatud tõrjeprogrammid 

sõltuvalt nende eesmärgist jagada kaheks:  

a. nakkuse kõrvaldamise programmid 

b. nakkuse ohjamise ja vähendamise programmid.  

Detailsem ülevaade rakendatud meetmetest valikus Euroopa riikides on toodud punktis 2.3.2. 

Salmonella elimineerimiseprogrammid on käivitatud Rootsis, Norras ja Soomes juba 

aastakümneid tagasi. Neile riikidele ühiseks tunnuseks on väga madal salmonella levimus ja 

avaldumus seapopulatsioonis tõrjeprogrammide käivitamise ajal. Üleriigilised kohustuslikud 

programmid hõlmavad kogu toidu tootmisahelat ja nakkuse peamise tuvastamismeetodina 

kasutatakse bakterioloogiat. Salmonella tuvastamisel rakendatakse rangeid tõrjemeetmeid 

(Correia‐Gomes jt. 2021).  

Teistes Euroopa riikides (nt Taani, Saksamaa, Holland, Belgia, Ühendkuningriik, Iirimaa) on 

võetud eesmärgiks salmonella leviku vähendamine sigadel. Ühine tunnusjoon nende 

tõrjeprogrammide puhul on seroloogilisel uurimisel põhinev seiresüsteem ning farmide 

määramine riskikategooriatesse selle põhjal. Kontrollimeetmed on suunatud eelkõige kõrge 

serolevimusega farmidele (Correia‐Gomes jt. 2021). Järgnevalt on näitena käsitletud detailsemalt 

Taani tõrjeprogrammi elemente ja selle tulemuslikkust. 

Esimene Taani Salmonella tegevuskava (The Danish Salmonella action plan for pigs and pork) 

eesmärgiga minimeerida sigadel ja sealihas haigustekitaja esinemist, võeti töösse 1995. aastal. 

Tegvuskava töötati välja ja seda täiendatakse jätkuvalt koostöös ametiasutuste, teadlaste ja 

ettevõtetega. 

Tegevuskava järgi toimub järelevalve: 

• söödas- ja söödatehastes 

• Tõu- ja aretuskarjades 

• Emisekarjades 

• Nuumakarjades 

• Tapamajades (sealihas) 

Tulemused avaldatakse Taani zoonooside keskuse (Danish Zoonosis Centre) aastaaruandes. 

Sööt ja söödatehased 

Nõutakse, et sööt oleks Salmonella vaba, selleks rakendatakse kriitiliste kontrollpunktide 

jälgimist ning sadamates imporditud söötade testimist. Söödatehastes võetakse hügieeniproove 

2-4 korda aastas. Sõltumata serotüübist, kui salmonellat söödatehases avastatakse, siis 

puhastamine ja desinfektsioon on seejärel kohustuslik. Kuigi täissööta kuumtöödeldakse ja 

sellega hävitatakse võimalik bakteriaalne saastumine, siis ligikaudu pooltes karjades kasutatakse 

kohapeal toodetud nisu ja otra, mis alati ei läbi termilist töötlust. 

Tõu- ja aretuskarjad 

Nendes karjades toimub seire kogudes igakuiselt vereproove emikutelt. Saadud tulemuste põhjal: 
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• Arvutatakse Salmonella indeks 

• Sulgudest võidakse koguda roojaproove 

• Piirmäära ületamisel tuleb maksta trahvi 

Emisekarjad 

Kõikidele karjadele antakse seroloogilise seire ja/või sulu roojaproovide tulemuste põhjal 

positiivne või negatiivne staatus. 

Staatus: 

• peab olema märgitud põrsaste müümisel 

• hinnatakse regulaarselt 

• kättesaadav internetis 

Nuumakarjad 

Seiret tehakse, kasutades tapamajas kogutud lihamahla proove (60-100 proovi karja kohta 

aastas). Igal aastal võetakse Taanis kokku 210000 proovi. Proove analüüsitakse Salmonella-

spetsiifiliste antikehade suhtes. 

Tulemuste põhjal: 

• Karjale määratakse üks kolmest erinevast tasemest – 1, 2 või 3 

• 3. tase hõlmab kõige kõrgema levimusega karju 

• 2. ja 3. astme karjade omanikud on kohustatud maksma tapamajale vähesel määral trahvi 

(nt. Nõutakse täiendavate bakteriooliste proovide kogumist ja analüüsimist)  

• lihakeha hind 2. kategooria loomadel on 2% madalam ja 3. kategooria puhul 4%.  

• 3. kategooria sead tapetakse vastavates tapamajades. 

Taanis oli 2021 jaanuari seisuga umbes 1% karjadest 3. tasemel ja nende eraldi tapmine lõpetati 

1. jaanuarist 2021. 

Tapamaja 

Järelevalve alla kuuluvad kõik tapamajad ning suuremates tapamajades võetakse iga päev proove 

viielt rümbalt. Rümpadelt võetakse proovid järgnevalt: 

• 100 cm2 tagajalalt, saba lähedalt 

• 100 cm 2 rinnaku lähedal 

• 100 cm 2 lõualt 

• 100 cm 2 seljalt 

Salmonella-rümpade esinemissagedust hinnatakse iga 11 tapmispäeva ja kuu kohta. 

Kontrolliprogrammi tapamajas tõhustatakse juhul kui positiivsete proovide osakaal muutub liiga 

kõrgeks. 

Tegevuskavaga on seatud sealiha puhul eesmärk: salmonella-rümpade levimus tohib olla 1% või 

madalam. 

Sigadega seostatavad inimese salmonelloosijuhtumid 

Aastal 2020 registreeriti Taanis võrreldes sellele eelneva aastaga peaaegu poole vähem inimese 

salmonelloosijuhtumeid (562). Samas esikohale tõusis Taanis kasvatatud sealihaga seotud 

haigestumine (124 juhtumit – 22,1%). Eelnevatel aastatel on suurem osa haigusjuhtumeid olnud 



   
 

75 
 

seostatavad välismaale reisimisega. Üldine haigestumise vähenemine ja selle foonil kodumaiste 

juhtude osakaalu suurenemine on suure tõenäosusega vähenenud reisimise tagajärg COVID-19 

pandeemia tingimustes. Tegelikult on kodumaise sealihaga seostatavate haigusjuhtumite arv 

Taanis aastatega oluliselt vähenenud. Võrdluseks, 1993. aastal oli kohaliku päritolu sealihaga 

seostatavaid inimese salmonelloosijuhtumeid 1144. 

 

4.2.2.1. Kokkuvõte alternatiivsetest sekkumisstrateegiatest sigade salmonelloosi tõrjel 

Euroopas 

Tõrjeprogrammide edukus eri maades on olnud erinev. Soome, Rootsi ja Norra range 

tõrjestrateegia on olnud edukam võrreldes riikidega, kus on püütud vähendada salmonella 

levimust karjades (Holland, Taani jt). Samas salmonella elimineerimise meetmete kulukus on 

suur ja ilmselt ei ole majanduslikult vastuvõetavad enamikele teistele EL liikmesriikidele (sh. 

Eesti), kus salmonella levimus seakarjades on kõrge (FCC Consortium,Final Report; 

Anonüümne, 2011).  

Üldistatult võib eristada EL-i liikmesriikides kolme strateegiat sigade salmonellooside tõrjes 

A. Nakkuse elimineerimine. Kogu seapopulatsiooni hõlmav tõrjeprogramm peaeesmärgiga  

kõrvaldada salmonella nakkus karjades, kus see tuvastatakse (Soome ja Rootsi strateegia). 

B. Nakkuse leviku vähendamine. Kogu seapopulatsiooni hõlmav tõrjeprogramm peaeesmärgiga 

vähendada salmonella levikut esmatootmises motiveerides seapidajaid rakendama vabatahtlikke 

või kohustuslikke tõrjemeetmeid (Taani ja Hollandi strateegia). 

C. EL-i miinimumnõuete järgimine. Rümpade uurimisel põhinev seire tapamajas ja nakatunud 

farmide nõustamine bioturvameetmete tõhustamiseks. 

 

4.3 Võimalikud alternatiivid salmonelloosi tõrjeprogrammi uuendamiseks 

Eestis 

Käesoleva analüüsi tulemustest võib järeldada, et praegune salmonella tõrjeprogramm veise ja- 

ja seakarjades on ebatõhus ja suurel määral ei täida oma eesmärki: „/.../ära hoida ja likvideerida 

loomade nakkushaigusi ...“. Samal ajal seab see tootjad ebavõrdsesse olukorda, kuna kitsendusi 

rakendatakse vaid seirega hõlmatud nakatunud karjades (ca 20% karjadest aastas). Lisaks võib 

praegusel programmil olla kaudseid negatiivseid mõjusid looma- ja rahvatervisele (loomade 

ravimine ilma kindla diagnoosita ja mikroobide antibiootikumiresistentsuse suurenemine). Ka ei 

arvesta praegune tõrjestrateegia Eesti salmonellooside alast epidemioloogilist olukorda veise ja 

seakarjades, mistõttu kontrollprogrammi eesmärgid ei ole realistlikud. 

Tõrjeprogrammi tõhusamaks muutmine eeldab oluliselt suuremate ressursside panustamist nii 

riigi kui loomapidajate poolt salmonella seiresse ja tõrjemeetmete rakendamisse. Tõhusama seire 

käivitamiseks on vaja uut proovide kogumise kava ja tehnilist süsteemi ning kasutusele võtta 

uued laboranalüüsi meetodid (seroloogilised uurimismeetodid). See eeldab ka salmonella alal 

pädevate nõustajate ettevalmistamist, kes oleksid võimelised toetama loomapidajaid 

tõrjeprogrammide koostamisel ja elluviimisel. 
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Uue tõrjeprogrammi käivitamise ettevalmistusperioodiks või ka juhul kui täiendavate ressursside 

panustamine ei ole võimalik tuleks piirangud loomapidajatele viia miinimumi ning suunata 

tähelepanu kõige suuremate riskide maandamisele järgides EL-i poolt seatud miinimumnõudeid 

salmonellooside tõrjele. Käesoleva tõrjeprogrammi jätkamine veise ja seakarjades tähendaks 

ilmselgelt olemasolevate  ressursside ebaotstarbekas kasutamist.  

Võimalikud alternatiivid veiste ja sigade salmonellooside tõrjeprogrammide muutmiseks on 

toodud järgmistes peatükkides. 

Eesti on meile teadaolevalt ainus riik Euroopas, kus on rakendatud ametlik salmonella 

tõrjeprogramm vuttidele, kus rakendatakse kanadele mõeldud seire ja tõrjemeetmeid. Viimaste 

tõhususes ei ole põhjust kahelda. Samas näitab analüüs, et vuttidel esineb Eestis salmonella 

nakkusi suhteliselt sageli võrreldes kanadega. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et 

vutipidamisel, eriti väiksemates farmides, on keeruline järgida samaväärset bioturvalisust kui 

kanafarmides. Arvestades vutikasvatuse toodangumahtusid Eestis on sellest lähtuv salmonella-

risk inimesele oluliselt väiksem võrreldes kanakasvatusega. Seetõttu võiks kaaluda 

alternatiivina vabatahtliku tõrjeprogrammi rakendamist vutifarmides millega kaasneks kohustus 

tootepakenditele lisada hoiatused, et toode ei sobi riskirühma inimestele, kui tootja salmonella 

seiret farmis ei tee. 

4.3.1. Alternatiivid veiste salmonelloosi tõrjeprogrammi muutmiseks 

Paneeldiskussiooni tulemusena soovitab töörühm veiste salmonelloosi tõrjeprogrammi 

muutmiseks kolme alternatiivi: 

A. Kogu veisepopulatsiooni hõlmav kohustuslik salmonella tõrjeprogramm peaeesmärgiga S. 

Dublini ja S. Typhimuriumi leviku vähendamine. 

B.  Kohustusliku salmonelloosi tõrjeprogrammi rakendamine vaid toorpiima otseturustavates 

piimakarjades. Vabatahtlik programm kõigis teistes veisekarjades. Passiivsel seirel põhinev 

puhangute tuvastamine. Kitsenduste rakendamine loomade liikumisele puhangukarjades 

kliinilise haiguse esinemise perioodil. Tõrjemeetmete rakendamine on soovituslik. 

C. Kohustusliku salmonelloosi tõrjeprogrammi rakendamine vaid toorpiima otseturustavates 

piimakarjades. Vabatahtlik programm kõigis teistes veisekarjades. Passiivsel seirel põhinev 

puhangute tuvastamine. Toorpiima müügi keeld puhangukarjades. Loomade müügile ja 

tapmisele eritingimusi ei seata, kuid ostjat/tapamaja teavitatakse. Tõrjemeetmete rakendamine 

on soovituslik. 

Kokkuvõte soovitatud muudatustest lähtuvalt käesoleva kontrollprogrammi meetmetest on 

esitatud tabelis 4.1. 
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4.3.1.1 Kogu veisepopulatsiooni hõlmav kohustuslik salmonella tõrjeprogramm 

peaeesmärgiga S. Dublini ja S. Typhimuriumi leviku vähendamine  

Põhjendus:  

1) Tagab haiguse leviku vähenemise veistel ja seeläbi ka zoonoossete haigustekitajate leviku riski 

vähendamise inimestele. 

2) Loomapidajate võrdne kohtlemine. 

Tõrjeprogrammi eesmärk ja hõlmatud karjad 

Veiste salmonelloosi olukorrast tulenevalt Eestis peaks tõrjeprogramm olema fokusseeritud 

vähemale arvule serotüüpidele. S. Dublin´i puhul on veised reservuaarperemeheks ning nakkus 

jääb karja pikemaks ajaks ringlema. Seetõttu peaks S. Dublin’i puhul tõrjeprogrammi eesmärk 

olema kari nakkusest vabastada krooniliste nakkuskandjate loomade tuvastamise ja karjast 

väljaviimise teel. Teine Eestis levinuim serotüüp veistel on S. Typhimurium, mille tõrje peaks 

olema Eestis samuti prioriteet. 

Teiste vähemlevinud serotüüpide puhul ei teki veistel enamasti püsivat nakkuskandvust ning 

tõrjeprogrammi eesmärk peaks olema haiguspuhangu korral selle ohjamine ning nakkuse 

teistesse karjadesse edasi levimise vältimine puhangu ajal. 

Tõrjeprogrammi aluseks on nii piima- kui lihaveisekarjade regulaarne seroloogiline seire S. 

Dublini ja S. Typhimuriumi suhtes ning karjade sertifitseerimine selle alusel.  

Tõrjeprogramm ei rakendu karjadele, mida peetakse vaid oma leibkonna tarbeks (maksimaalselt 

3 veist, loomade elusmüüki ja piima turustamist ei toimu ning loomanäitustel ei osaleta).  

Kitsendused nakatunud karjale 

• Loomade liikumine. Tõrjeprogrammi edukuse määrab see, kui hästi suudetakse vältida uusi 

karjanakkusi. S. Dublin´i ja S. Typhimuriumi sertifitseerimisprogrammi korral on karjade 

nakkusseisund teada ning seoses selle avalikustamisega on võimalik tõkestada loomade 

liikumist nakatunud karjadest nakkusvabadesse karjadesse. Loomade liikumine samasuguse 

salmonella staatusega karjade vahel on lubatud. Mistahes serotüübi põhjustatud kliinilise 

haiguspuhangu korral peaks loomade liikumine puhangu ohjamise perioodil olema keelatud. 

• Toodangu realiseerimine. Salmonelloossetest karjadest on lubatud toorpiima müük ainult 

pastöriseerimiseks. Kliiniliselt tervete loomade tapmisel tapamajas eritingimusi ei rakendata 

väljaarvatud juhul kui loomal on laboratoorselt diagnoositud salmonella nakkus (nt S. Dublin 

nakkuskandjate tapmine). 

• Loomanäitustel osalemine. Salmonella positiivsetele karjadele tuleb kehtestada piirangud 

loomade osalemiseks loomanäitustel ja -oksjonitel, mille eesmärk oleks välistada 

kontaktkarjade nakatumine. Loomanäitustel ja –oksjonitel on keelatud osaleda S. Dublin ja 

S. Typhimurium positiivsete karjade loomadel. Teiste serotüüpide puhul kehtib keeld 

puhangu ohjamise perioodil. 

Tõrjemeetmed nakatunud karjades 

Nakatunud karjades on vajalik lisaks üldistele määrusega kehtestatud abinõudele ja 

bioturvaprotseduuridele (Tabel 4.1) panustada farmipõhise tõrjeplaani koostamisse, farmide 

nõustamisse ja tõrjeprogrammi rakendamise hindamisse. Salmonella Dublin haiguskandjate 

tuvastamiseks ja karjast väljaviimiseks on vajalik kehtestada loomade testimise protokoll ja 

sellealane nõustamine. Teiste serotüüpide korral, mil veistel haiguskandvust ei teki, on 
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asjakohane teha kliiniliste haigusjuhtude seiret ning anda karjale haigusvaba staatus kui seire 

tulemused näitavad haiguse täielikku taandumist. Seega tuleks luua üleriigiline salmonella 

nõustamissüsteem, kus kesksel kohal oleks farmipõhine nõustamine arvestades karja 

individuaalseid tegureid ja salmonella serotüübist tulenevaid eripärasid. 

4.3.1.2. Kohustusliku salmonelloosi tõrjeprogrammi rakendamine vaid toorpiima 

otseturustavates piimakarjades, kitsenduste rakendamisega puhangukarjades 

Põhjendus  

1) Kui riigieelarves puuduvad ressursid efektiivse kogu veisepopulatsiooni hõlmava 

kohustusliku salmonella tõrjeprogrammi rakendamiseks, siis on otstarbekas suunata meetmed 

inimese otsese nakatumisohu vähendamisele. 

2) Teiste nakatunud karjade riigipoolsetest kitsendustest vabastamine avab võimalused 

vabatahtlike salmonella tõrjeprogrammide käivitamiseks karjades, mis pikemas perspektiivis 

võib vähendada salmonella levikut veisekarjades ja edendada toiduohutust. 

3) Rahvatervis võidab sellest, et loomade ravimine toimub laboratoorse diagnoosi alusel 

tuginedes antibiogrammidele ja väheneb mikroobide antibiootikumiresistentsuse tekke risk. 

Meetmed: 

1) Toorpiima otseturustava karja 24 kuud ja vanemate veiste uurimine roojaproovidest 4 korda 

aastas 3 kuuse intervalliga Salmonella spp. tuvastamiseks. Valimi maht peab olema piisav, et 

tuvastada 5% levimus uuritavate loomade hulgas 95% usaldusnivoo juures. Koondproovide 

uurimisel tuleb arvesse võtta analüüsimeetodi tundlikkuse vähenemist ja valimimahtu vastavalt 

suurendada. 

2) Positiivse tulemuse korral toorpiima ja neist valmistatud toodete otsemüük tarbijale 

keelatakse. Kari tunnistatakse nakkusvabaks, kui punktis 1 kirjeldatud uuringu tulemus on 

negatiivne kahes järjestikuses uuringus 

3) Salmonella puhangukarjades ohjatakse haiguspuhangut ja välistatakse nakkuse edasine levik 

teistesse karjadesse (kitsendused loomade liikumisele teistesse karjadesse) ja inimesele 

(nakatunud loomade tapmine eritingimustel, toorpiima otseturustamise keeld). 

4.3.1.3.  Kohustusliku salmonelloosi tõrjeprogrammi rakendamine vaid toorpiima 

otseturustavates piimakarjades kitsendusteta loomade liikumisele puhangukarjadest 

Põhjendus  

1) Ressursside piiratuse korral suunatakse meetmed inimese otsese nakatumisohu vähendamisele 

toorpiima kaudu. 

2) Loomade müügile ja realiseerimisele piirangute mittekehtestamine vähendab loomapidajatele 

tekkivaid kahjusid.  

3) Seoses suure majandusliku mõjuga piirangute puudumisega suureneb loomapidajate huvi 

salmonelloosi diagnoosida ja teostada nakkuse tõrjet karjades. See võib viia salmonella leviku 

vähenemisele populatsioonis. 

4) Rahvatervis võidab sellest, et loomade ravimine toimub laboratoorse diagnoosi alusel 

tuginedes antibiogrammidele ja väheneb mikroobide antibiootikumiresistentsuse tekke risk. 
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Meetmed: 

1) Toorpiima otseturustava karja Karja 24 kuud ja vanemate veiste uurimine roojaproovidest 4 

korda aastas 3 kuuse intervalliga Salmonella spp. tuvastamiseks. Valimi maht peab olema piisav, 

et tuvastada 5% levimus uuritavate loomade hulgas 95% usaldusnivoo juures. Koondproovide 

uurimisel tuleb arvesse võtta analüüsimeetodi tundlikkuse vähenemist ja valimimahtu vastavalt 

suurendada. 

2) Positiivse tulemuse korral toorpiima ja neist valmistatud toodete otsemüük tarbijale 

keelatakse. Kari tunnistatakse nakkusvabaks, kui punktis 1 kirjeldatud uuringu tulemus on 

negatiivne kahes järjestikuses uuringus. 

3) Salmonella puhangukarjades rakendatakse soovitavalt tõrjemeetmeid.  

4) Nakatunud karjades ei seata piiranguid loomade müügile ja realiseerimisele, kuid karja 

salmonelloosi staatusest teavitatakse ostjat ja tapamaja (vastav märge loomade 

müügidokumentides). 

Tabel 4.1. Võimalikud alternatiivid veiste salmonelloosi tõrjeprogrammi uuendamiseks 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Alternatiiv A 

totaalne 

Alternatiiv B 

riskipõhine 

Alternatiiv C 

riskipõhine 

Seire 

Kohustuslik vs 

vabatahtlik 
Kohustuslik 

Kohustuslik toorpiima 

otseturustajatele 

Kohustuslik toorpiima 

otseturustajatele 

Hõlmatus aktiivse 

seirega 

Korduv seroloogiline 

seire 100% karjadest 

aastas. Piima ja 

lihakarjad v.a. oma 

leibkonna tarbeks 

pidamine, 

Toorpiima ja – tooteid 

otseturustavad karjad 

100% 4 korda aastas 

bakterioloogiline seire 

Toorpiima ja – tooteid 

otseturustavad karjad 

100% 4 korda aastas 

bakterioloogiline seire 

serotüübid 

Salmonella Dublin ja 

Typhimurium aktiivne 

seroloogiline seire ja 

karjade sertifitseerimine; 

Teiste 

epidemioloogiliselt 

oluliste serotüüpide 

puhul kliiniliste 

haigustunnuste 

tuvastamisel puhangu 

ohjamine. 

Kõik haiguspuhangut 

põhjustavad ja 

zoonootiliselt olulised 

serotüübid 

Kõik haiguspuhangut 

põhjustavad ja 

zoonootiliselt olulised 

serotüübid 

Kitsendused nakatunud karjas 

loomade liikumise keeld 

Karjade nakkusstaatus S. 

Dublini puhul on teada. 

Liikumine sama 

staatusega karjade vahel 

lubatud. Mistahes 

serotüübi põhjustatud 

kliinilise haiguspuhangu 

korral liikumine 

keelatud puhangu 

ohjamise perioodil. 

Kohaldatakse 

puhangukarjadele 

puhangu ajal. 

Ei kohaldata.  

Karja salmonella 

positiivne staatus 

puhangu perioodil  

märgitakse looma 

tervisetõendile looma 

müümisel. 
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Tabel 4.1. järg 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Alternatiiv A 

totaalne 

Alternatiiv B 

riskipõhine 

Alternatiiv C 

riskipõhine 

Kitsendused nakatunud karjas (järg) 

toodangu realiseerimise 

piirangud 

Toorpiima müük ainult 

pastöriseerimiseks. 

Erinõuded nakatunud 

(test positiivsete) 

loomade tapmisel. 

- Toorpiima müük 

ainult 

pastöriseerimiseks või 

pastöriseeritult. 

- Erinõuded nakatunud 

(test positiivsete) 

loomade tapmisel 

puhangu ajal. 

- Toorpiima müük 

ainult 

pastöriseerimiseks või 

pastöriseeritult. 

- Tapmisel erinõudeid 

ei kohaldata; karja 

salmonella-positiivne 

staatus puhangu 

perioodil märgitakse 

looma tervisetõendile 

tapamajja lähetamisel 

loomanäitustel 

osalemine 

S. Dublin ja 

Typhimurium 

positiivsetest karjadest 

keelatud. Teiste 

serotüüpide puhul 

puhangu ohjamise 

perioodil keelatud. 

Puhangu ohjamise 

perioodil keelatud 

- Kliiniliselt tervetele 

loomadele lubatud; 

- Karja salmonella- 

positiivne staatus 

puhangu perioodil 

märgitakse looma 

tervisetõendile 

Tõrjemeetmed nakatunud karjas 

Kohustuslik vs 

vabatahtlik 

Kohustuslik Nakatunud 

ja puhangukarjas 

Kohustuslik 

puhangukarjas 
Soovituslik 

haigete loomade 

eraldamine 

kliiniliselt haigete ja 

tuvastatud 

nakkuskandjate 

eraldamine 

kliiniliselt haigete 

eraldamine 

kliiniliselt haigete 

eraldamine 

haigete või nakatunud 

loomade ravimine 

Kliiniliselt haigete 

loomade individuaalne 

antibiootikumiravi 

lubatud. Kliiniliste 

tunnusteta loomale 

antibiootikumide 

manustamine keelatud. 

Krooniliste 

nakkuskandjate 

tapamajja suunamine. 

Kliiniliselt haigete 

loomade individuaalne 

antibiootikumiravi 

lubatud. Kliiniliste 

tunnusteta loomale 

antibiootikumide 

manustamine keelatud. 

Kliiniliselt haigete 

loomade individuaalne 

antibiootikumiravi 

lubatud. Kliiniliste 

tunnusteta loomale 

antibiootikumide 

manustamine keelatud. 

inimeste liikumise 

piiramine 
jah jah soovituslik 

bioturvaprotseduurid 

inimestele 
jah jah soovituslik 

farmi ja sisseseade 

desinfektsioon 
jah jah soovituslik 

deratisatsioon, uluk- ja 

lemmikloomade 

tõrje/peletamine 

jah jah soovituslik 

bioturvaprotseduurid 

sõnnikule ja allapanule 
jah jah soovituslik 

karjamaakontaktide 

välistamine 
jah jah soovituslik 
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Tabel 4.1. järg 

Tõrjeprogrammi 

elemendid 

Alternatiiv A 

totaalne 

Alternatiiv B 

riskipõhine 

Alternatiiv C 

riskipõhine 

Tõrjemeetmed nakatunud karjas (järg) 

epidemioloogiline 

uurimine  
jah jah soovituslik 

proovide kogumine 

loomadelt 

S. Dublin ja 

Typhimurium: vere-

/piimaproovide korduv 

seroloogiline uuring 

nakkuskandjate 

tuvastamiseks.  

Riskipõhised uuringud 

kitsenduste 

eemaldamiseks 

puhangu järgselt 

soovituslik 

proovide kogumine 

söödast 
jah soovituslik soovituslik 

proovide kogumine 

keskkonnast 

karjapõhise proovide 

kogumise plaani alusel. 
soovituslik soovituslik 

pidajate individuaalne 

nõustamine tõrje 

läbiviimise perioodil 

Jah  

(salmonella tõrje alal 

tunnustatud loomaarsti 

poolt) 

jah soovituslik 

tõrjeplaani rakendamise 

(meetmete elluviimise) 

hindamine 

jah soovituslik soovituslik 

karjade salmonella 

staatuse avalikustamine 

S. Dublini ja 

Typhimuriumi staatuse 

avalikustamine teistele 

veisepidajatele 

põllumajandusloomade 

registris 

Ei Tervisetõendil 

 

4.3.2. Alternatiivid sigade salmonelloosi tõrjeprogrammi muutmiseks 

Paneeldiskussiooni tulemusena soovitab töörühm veiste salmonelloosi tõrjeprogrammi 

muutmiseks kahte alternatiivi: 

A. Kogu seapopulatsiooni hõlmav tõrjeprogramm peaeesmärgiga vähendada Salmonella spp. 

levikut esmatootmises läbi farmide kategoriseerimise salmonella riski astme järgi. 

B. Bakterioloogilisel tapamajaseirel põhinev kontrolliprogramm vabatahtliku tõrjemeetmete 

rakendamisega esmatootmises. Nakatunud farmide nõustamine bioturvameetmete 

tõhustamiseks. 

Kokkuvõte soovitustest muudatusteks lähtuvalt käesoleva kontrollprogrammi meetmetest on 

esitatud tabelis 4.2. 
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4.3.2.1. Kogu seapopulatsiooni hõlmav tõrjeprogramm peaeesmärgiga vähendada 

Salmonella spp. levikut  esmatootmises läbi farmide kategoriseerimise salmonellariski 

astme järgi 

Põhjendus:  

1) Tagab haiguse leviku vähenemise sigadel ja seeläbi ka zoonoossete haigustekitajate leviku 

riski vähendamise inimestele. 

2) Loomapidajate võrdne kohtlemine vastavalt karja salmonella-riski astme järgi. Jääb ära 

toodangu realiseerimise kitsendustest tulenev suur majanduslik kahju. 

3) Võimalik keskenduda loomapidajatele kelle farmides on kõrge salmonella levimus. 

4) Rahvatervis võidab sellest, et loomade ravimine toimub laboratoorse diagnoosi alusel 

tuginedes antibiogrammidele ja väheneb mikroobide antibiootikumiresistentsuse tekke risk. 

Meetmed: 

1) Seire korraldus 

Tõu- ja sugukarjades kogutakse igakuiselt vereproove antikehade määramiseks emikutelt. 

Saadud tulemuste põhjal arvutatakse salmonella indeks. 

Nuumakarjade seiret tehakse kasutades tapamajas kogutud lihamahla proove (60-100 proovi 

karja kohta aastas) antikehade määramiseks. Tulemuste põhjal määratakse karjale salmonella 

tase – 1, 2 või 3 (hõlmab kõige kõrgema levimusega karju). 

2) Kitsendused nakatunud karjadele 

Suguloomade liikumine on lubatud ainult madalama riskitasemega karjast kõrgemale või sama 

taseme karjade vahel. Karja salmonella-staatus on avalik läbi põllumajandusloomade registri. 

Tapasigade realiseerimisel kitsendusi ei rakendata. Tapamajadele tehakse karja salmonella-tase 

teatavaks ja tapamajadel on võimalik otsustada kuidas nad soovivad sigu käidelda. 

3) Tõrjemeetmed karjas  

Konkreetsete meetmete rakendamine on soovituslik. Pidaja on kohustatud parandama 

bioturvalisuse meetmeid farmis. Soovitatav või kõrgema riskitasemega karjadele kohustus 

koostada karjapõhine tõrjeprogramm kaasates tunnustatud nõustaja.  

 

4.3.2.2. Bakterioloogilisel tapamajaseirel põhinev kontrolliprogramm vabatahtliku 

tõrjemeetmete rakendamisega esmatootmises. Nakatunud farmide nõustamine 

bioturvameetmete tõhustamiseks. 

Põhjendus:  

1) Tõrjeprogrammi kõige olulisemaks eesmärgiks on vältida salmonellaga saastunud lihatoodete 

jõudmist lõpptarbijani ja sellesse saavad kõige suurema panuse anda tapamajas rakendatavad 

bioturvalisuse- ja hügieenimeetmed. 

2) Loomapidajaid koheldakse võrdselt ja jääb ära toodangu realiseerimise kitsendustest tulenev 

suur majanduslik kahju. 

3) Ametliku seire proovide kogumine toimub ainult tapamajas ning loomapidaja võib 

vabatahtlikkuse alusel ise oma farmis täiendavaid uuringuid teha. 
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4) Rahvatervis võidab sellest, et loomade ravimine toimub laboratoorse diagnoosi alusel 

tuginedes antibiogrammidele ja väheneb mikroobide antibiootikumiresistentsuse tekke risk. 

Meetmed: 

1) Seire korraldus 

Seire põhineb üleriigilisel tapasigade bakterioloogilisel seirel vastavalt EL-i nõuetele, mille 

puhul kogutakse proove tapamajast valimipõhiselt (juhuvalim kõikidest tapasigadest, mis 

tapamajas tapetakse). 

2) Kitsendused ja tõrjemeetmed 

Kitsendusi karjades, kus nakkus tuvastatakse ei rakendata. Seapidaja on kohustatud 

bioturvalisuse meetmed farmis üle vaatama ja korrigeerima neid kus vaja. Konkreetsed 

tõrjemeetmed on soovituslikud. 

 

Tabel 4.2. Võimalikud alternatiivid sigade salmonelloosi tõrjeprogrammi muutmiseks 

Tõrjeprogrammi element 

Alternatiiv A 

farmide klassifitseerimine 

salmonella-staatuse alusel 

Alternatiiv B 

Tapamajaseirel põhinev 

strateegia 

Seire 

Kohustuslik vs vabatahtlik kohustuslik tapamajas seire kohustuslik 

Hõlmatus aktiivse seirega 

Seroloogiline seire 100% 

karjadest aastas. 

Karjade salmonella-staatuse 

ja –taseme määramine  

Kõik karjad va oma leibkonna 

tarbeks kasvatatavad seakarjad. 

Üleriigiline tapasigade 

bakterioloogiline seire 

(vastavalt EL-i nõuetele) 

tapamajast kogutavatest 

proovidest valimipõhiselt 

(juhuvalim kõikidest 

tapasigadest, mis tapamajas 

tapetakse). 

serotüübid 

Seroloogilises seires kõik. 

Sugusigade elusmüügil: 

epidemioloogiliselt olulised 

serotüübid 

Epidemioloogiliselt olulised 

serotüübid 

Kitsendused nakatunud karjas 

loomade liikumine 

Elus suguloomade liikumine 

ainult madalama 

riskitasemega karjast 

kõrgemale või sama taseme 

karjade vahel. 

Ei kohaldata 

toodangu realiseerimine 

Ei kohaldata (tapamaja 

otsustab käitlemise erisuste 

üle) 

Ei kohaldata 

loomanäitustel osalemine 

Karjadele kes ei ole 

kontrollprogrammis on see 

keelatud. 

Ei kohaldata 
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Tabel 4.2. järg 

Tõrjeprogrammi element 

Alternatiiv A 

farmide klassifitseerimine 

salmonella-staatuse alusel 

Alternatiiv B 

Tapamajaseirel põhinev 

strateegia 

Tõrjemeetmed    

haigete loomade eraldamine 

Kliiniliselt haigete eraldamine 

on kohustuslik tulenevalt 

loomaheaolu nõuetest  

Kliiniliselt haigete eraldamine 

on kohustuslik tulenevalt 

loomaheaolu nõuetest 

haigete või nakatunud 

loomade ravimine 

kliiniliselt haigete loomade 

individuaalne 

antibiootikumiravi lubatud. 

Kliiniliste tunnusteta loomale 

antibiootikumide 

manustamine keelatud. 

kliiniliselt haigete loomade 

individuaalne 

antibiootikumiravi lubatud. 

Kliiniliste tunnusteta loomale 

antibiootikumide 

manustamine keelatud. 

Bioturvalisusmeetmete 

ülevaatamine 
Kohustuslik Kohustuslik 

inimeste liikumise piiramine soovituslik soovituslik 

bioturvaprotseduurid 

inimestele 
soovituslik soovituslik 

farmi ja sisseseade 

desinfektsioon 
soovituslik soovituslik 

deratisatsioon, uluk- ja 

lemmikloomade 

tõrje/peletamine 

soovituslik soovituslik 

bioturvaprotseduurid 

sõnnikule ja allapanule 
soovituslik soovituslik 

proovide kogumine loomadelt 

tõrje läbiviimise ajal 
soovituslik soovituslik 

proovide kogumine söödast soovituslik soovituslik 

proovide kogumine 

keskkonnast 
soovituslik soovituslik 

epidemioloogiline uurimine  soovituslik soovituslik 

nakatunud farmide 

individuaalne nõustamine 

tõrje läbiviimise perioodil 

soovituslik soovituslik 

tõrjeplaani rakendamise 

(meetmete elluviimise)  

hindamine 

soovituslik soovituslik 

karjade salmonella staatuse 

avalikustamine 

Salmonella staatuse 

kategooria avalikustamine 

teistele seakasvatajatele  

põllumajandusloomade 

registris ja tapamajadele 

Ei 

 



   
 

85 
 

 

4.4 Kasutatud allikad 

Anonüümne,  The Danish Salmonella action plan for pigs and pork. The Danish Agriculture & 

Food Council, https://lf.dk/-/media/lf/viden-om/foedevareproduktion/foedevaresikkerhed/the-

danish-salmonella-action-plan-for-pigs-and-pork.pdf (kasutatud 05.01.2022). 

Anonüümne, 2021. Annual Report on Zoonoses in Denmark 2020 - Trends and sources in human 

salmonellosis 2020, National Food Institute, Technical University of Denmark. 

https://www.food.dtu.dk/english/-/media/institutter/foedevareinstituttet/publikationer/pub-

2021/appendix-trends-and-sources-in-human-salmonellosis-

2020.pdf?la=da&hash=A222DC65D3E5A7442CB8F0E0AA3782BF7E0C6664 (kasutatud 

05.12.2021). 

Anonüümne. (2011). FCC Consortium, Final Report. Analysis of the costs and benefits of setting 

a target for the reduction of Salmonella in breeding pigs for European Commission Health and 

Consumers Directorate-General SANCO/2008/E2/056. Brussels: SANCO/2008/E2/056. 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-

bornedisease_salmonella_breeding-pigs_salm-cost-benefit.pdf. 

Autio, T., Tuunainen, E., Nauholz, H., Pirkkalainen, H., London, L., & Pelkonen, S. (2021). 

Overview of control programs for non-EU-regulated cattle diseases in Finland. Frontiers in 

Veterinary Science, 778. 

Correia‐Gomes, C., Leonard, F. and Graham, D., 2021. Description of control programmes for 

Salmonella in pigs in Europe. Progress to date?. Journal of Food Safety, p.e12916. 

Decree No. 2012-1250 of 9 November 2012 relating to the terms of payment for cow's, sheep's 

and goat's milk according to its composition and quality 

Decree of the Ministry of Agriculture and Forestry amending the Decree of the Ministry of 

Agriculture and Forestry on the requirements for the control of animal diseases in bull semen. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140460 

Decree of the Ministry of Agriculture and Forestry on the control of salmonella in bovine animals 

and swine. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131030 

GD salmonella tõrjeprogrammi tutvustus farmeritele + kasulikud lingid: 

https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Producten-en-diensten/Producten/Rundvee/Salmonella-

aanpak 

GD ülevaade veiste salmonelloosist ja tõrjemeetmetest. 

https://www.gddiergezondheid.nl/nl/dapcontact/Dierziektes/Salmonellose-rund 

GDS Bretagne, https://www.gds-bretagne.fr/maladies/la-salmonellose/ 

Hodnik, J. J., Knific, T., Starič, J., Toplak, I., Ocepek, M., Hostnik, P., & Ježek, J. (2021). 

Overview of Slovenian Control Programmes for Cattle Diseases Not Regulated by the European 

Union. Frontiers in Veterinary Science, 8, 754. 

Hollandi salmonella tõrjeprogramm (jooksvalt näha viimased uuendused): 

https://www.gddiergezondheid.nl/producten-en-diensten/producten/rundvee/salmonella-

aanpak/update-salmonellaprogrammas?sc_database=web 

https://www.food.dtu.dk/english/-/media/institutter/foedevareinstituttet/publikationer/pub-2021/appendix-trends-and-sources-in-human-salmonellosis-2020.pdf?la=da&hash=A222DC65D3E5A7442CB8F0E0AA3782BF7E0C6664
https://www.food.dtu.dk/english/-/media/institutter/foedevareinstituttet/publikationer/pub-2021/appendix-trends-and-sources-in-human-salmonellosis-2020.pdf?la=da&hash=A222DC65D3E5A7442CB8F0E0AA3782BF7E0C6664
https://www.food.dtu.dk/english/-/media/institutter/foedevareinstituttet/publikationer/pub-2021/appendix-trends-and-sources-in-human-salmonellosis-2020.pdf?la=da&hash=A222DC65D3E5A7442CB8F0E0AA3782BF7E0C6664
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140460
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131030
https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Producten-en-diensten/Producten/Rundvee/Salmonella-aanpak
https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Producten-en-diensten/Producten/Rundvee/Salmonella-aanpak
https://www.gddiergezondheid.nl/nl/dapcontact/Dierziektes/Salmonellose-rund
https://www.gds-bretagne.fr/maladies/la-salmonellose/
https://www.gddiergezondheid.nl/producten-en-diensten/producten/rundvee/salmonella-aanpak/update-salmonellaprogrammas?sc_database=web
https://www.gddiergezondheid.nl/producten-en-diensten/producten/rundvee/salmonella-aanpak/update-salmonellaprogrammas?sc_database=web
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Kohustuslik tõrjeprogramm piimaveisekarjadele (NZO). https://www.nzo.nl/documenten/ 

Loomahaiguste monitooringu tulemused: 

https://www.gdanimalhealth.com/monitoringsurveillance 

Meister M., Changed habits leave a mark on 2020 salmonella source account. Technical 

University of Denmark, https://www.food.dtu.dk/english/news/nyhed?id=%7B5EA024EF-

C814-4907-BD97-800781E659EA%7D (kasutatud 05.12.2021). 

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje salmoneloze (Salmonellosis), 

1999, (Uradni list RS, št. 82/99, 71/00, 33/01 – ZVet-1 in 25/06); 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO163 

Nielsen, L. R. (2009). Current Salmonella-control in cattle in Denmark. National strategies for 

salmonella control in cattle and beef in Denmark. 

Nielsen, L. R., Houe, H., & Nielsen, S. S. (2021). Narrative Review Comparing Principles and 

Instruments Used in Three Active Surveillance and Control Programmes for Non-EU-Regulated 

Diseases in the Danish Cattle Population. Frontiers in Veterinary Science, 8, 818. 

PSCA, Plateforme de Surveillance de la Chaîne Alimentaire – 2019, Surveiller salmonella spp 

en filière bovine de fabrication de fromages au lait cru, Document d’aide méthodologique, 

https://www.plateforme-

esa.fr/sites/default/files/documents/communication/DAM_Salmonella_BD.pdf) 

Særslagtning af niveau 3-grise ophører (3. Kategooria sigade eraldamise lõpetamine), 

Tundamatu, (kasutatud 30.12.21) 

https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2021/01/040121_ophoer_saerslagtning  

Salmonella kontrollnimekiri piimafarmides (Checklist Salmonella op melkveebedrijven). 

https://www.gddiergezondheid.nl/-/media/Files/Flyers-producten/flyers-rund/checklist-

salmonella_uitgebreid.ashx 

Salmonella monitooring mitte-piimakarjades - Reglement Salmonella Jongvee 

AntistoffenMonitor. 

https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/Regelementen/reglementen%20rund/Reglemen

t%20Salmonella%20Jongveemonitor.ashx 

Salmonella monitooring piimakarjades - Reglement Salmonella Programma Onverdacht. 

https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/Regelementen/reglementen%20rund/Reglemen

t%20GD%20Programma%20Salmonella%20Onverdacht%20voor%20melkveebedrijven.ashx 

Salmonelloos teie piimakarjas – mida teha? (Een salmonellabesmetting op uw melkveebedrijf: 

wat te doen?) https://www.gddiergezondheid.nl/dapcontact/-/media/Files/Flyers-

producten/flyers-rund/Salmonella-advies-besmet-bedrijf.ashx 

Salmonelloosi tõrje nõuded - Standaardadvies voor de beheersing van salmonella bij 

zelfzuivelaars en melkveebedrijven met een publieke functie. 

https://www.gddiergezondheid.nl/nl/dapcontact/Dierziektes/Salmonellose-rund 

Santman-Berends, I. M. G. A., Mars, M. H., Weber, M. F., van Duijn, L., Waldeck, H. W. F., 

Biesheuvel, M. M., ... & van Schaik, G., 2021. Control and Eradication Programs for Non-EU 

Regulated Cattle Diseases in the Netherlands. Frontiers in Veterinary Science, 950. 
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https://www.gdanimalhealth.com/monitoringsurveillance
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https://www.plateforme-esa.fr/sites/default/files/documents/communication/DAM_Salmonella_BD.pdf
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https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2021/01/040121_ophoer_saerslagtning
https://www.gddiergezondheid.nl/-/media/Files/Flyers-producten/flyers-rund/checklist-salmonella_uitgebreid.ashx
https://www.gddiergezondheid.nl/-/media/Files/Flyers-producten/flyers-rund/checklist-salmonella_uitgebreid.ashx
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SEGES Cattle Health and Raw Material Quality  (Ülevaade salmonella-positiivsetest karjadest) 

http://www.kvaegvet.dk/ 

SEGES Inovation, Põllumajandusteabeleht, 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/2/f/f/sundhed_velfard_salmonella_dublin_overvagning_sa

lmonellaniveau 

Taani salmonella tõrje määrus: Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1055 

Veterinaar- ja Toiduamet, Salmonelloosi kontrollprogramm aastateks 2020-2021. 

http://www.kvaegvet.dk/
https://www.landbrugsinfo.dk/public/2/f/f/sundhed_velfard_salmonella_dublin_overvagning_salmonellaniveau
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https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1055

