
 
 

Põllumajandusministri 23. jaanuari 
2007. a määruse nr 4 

“Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri1” 
lisa 5 

 
KÄITLEMISMEETODID, MIS TAGAVAD SUU- JA SÕRATAUDIVII RUSE 

HÄVIMISE LOOMSETES JA MITTELOOMSETES SAADUSTES 
 
 
1. Loomsete saaduste töötlemise viisid 
 
1. Loomsetes saadustes tagavad suu- ja 
sõrataudiviiruse hävimise järgmised 
töötlemisviisid: 

 

1.1. Toiduks kasutatavate loomsete 
saaduste puhul põllumajandusministri 
13. mai 2005. a määruses nr 55 
“Loomsete saaduste ja nende käitlemise, 
sealhulgas nendega kauplemise, 
veterinaarnõuded” loetletud 
käitlemisviisid. 

 

1.2. Toornaha puhul Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002, 
milles sätestatakse muuks otstarbeks kui 
inimtoiduks ettenähtud loomsete 
kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (ELT L 
273, 10.10.2002, lk 1–95), artiklis 20 ja 
VIII lisa VI peatüki punktides A.2.c või d 
sätestatud töötlemisviisid. 

 

1.3. Lambavilla, mäletsejaliste karvade ja 
seaharjaste puhul Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 
artiklis 20 ja VIII lisa VI peatüki punktis 
A.1 sätestatud töötlemisviisid. 

 

1.4.1. kuumtöötlemine hermeetiliselt 
suletud nõus, mille F0 väärtus on 
vähemalt 3,00; või  

1.4. Vastuvõtlikelt loomadelt pärinevate 
loomsete saaduste puhul: 

1.4.2. kuumtöötlemine nii, et selle käigus 
saavutatakse sisetemperatuur vähemalt 
+70 °C vähemalt 60 minutiks. 

1.5. Vastuvõtlike loomade tehnilise 
toormena kasutamiseks mõeldud vere ja 
selle toodete, k.a farmaatsiatooted, in 
vitro diagnoosiks kasutatavate ja 
laboratoorsete ainete puhul töötlemine 
vähemalt ühel Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 
VIII lisa IV peatüki punktis B.3.e.ii 

 



sätestatud viisil. 
1.6. Seapeki ja sulatatud rasva puhul 
kuumtöötlemine Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII 
lisa IV peatüki punktis B.2.d.iv sätestatud 
viisil.  

 

1.7. Lemmikloomatoidu ja koerte 
närimiskontide puhul töötlemine Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1774/2002 VIII lisa II peatüki punktide 
B.2, 3 või 4 nõuete kohaselt. 

 

1.8. Kabiloomade jahitrofee puhul 
töötlemine Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 
VIII lisa VII peatüki punktide A.1, 3 või 
4 nõuete kohaselt. 

 

1.9. Loomasoolte puhul puhastamine, 
puhtaks kraapimine ja soolamine 30 
päevaks naatriumkloriidiga või pärast 
puhtaks kraapimist pleegitamine või 
kuivatamine ning kaitsmine 
töötlemisjärgse teisese saastumise eest. 

 

 
2. Mitteloomsete saaduste töötlemise viisid 
 

2.1. töötlemine suletud kambris auruga 
vähemalt 10 minuti jooksul vähemalt + 
80 °C juures; või 

2. Mitteloomsetes saadustes nagu 
kuivsööt ja õled tagavad suu- ja 
sõrataudiviiruse hävimise järgmised 
töötlemise viisid: 2.2. töötlemine formaliiniaurudega 

(formaldehüüdgaasiga), mis on toodetud 
suletud kambris vähemalt 8 tunni jooksul 
ja miinimumtemperatuuril +19 °C, 
kasutades 35-40 % kontsentratsiooniga 
lahuseid. 
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