
Põllumajandusministri 23. jaanuari 
2007. a määruse nr 4 

“Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri1”  

lisa 6 
 
 

VÄRSKE LIHA JA SISIKONNA KÄITLEMINE NING MÄRGISTAMI NE 
 
A-OSA  
Värske liha käitlemine  
1. Värske liha konditustamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

853/2004 lisa I punkti 1.10 kohasest 
värskest lihast eraldatakse sisikond, välja 
arvatud vahelihas, eemaldatakse kondid 
ja peamised ligipääsetavad lümfisõlmed. 
 Südamelt eemaldatakse täielikult 
lümfisõlmed, sidekude ja seda kattev 
rasvkude; 
maksalt eemaldatakse täielikult 
lümfisõlmed, sidekude ja seda kattev 
rasvkude; 
mälumislihastelt, mis on ära lõigatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
854/2004 lisa I jao 4 peatüki 1 osa B 
punkti 1 kohaselt, eemaldatakse 
lümfisõlmed, sidekude ja seda kattev 
rasvkude; 
keel koos epiteeliga ning ilma kontide, 
kõhrede ja mandliteta; 

2. Siseelundite trimmimine 

kopsudest eemaldatakse täielikult 
hingetoru, peabronhid ning keskseinandi- 
ja bronhiaallümfisõlmed; 

 muudelt kontide või kõhredeta 
siseelunditelt eemaldatakse täielikult 
lümfisõlmed sidekude ning seda kattev 
rasvkude ja lima.  

3. Laagerdamine Rümpade laagerdumine vähemalt 
temperatuuril + 2 °C vähemalt 24 tunni 
jooksul; 

 pH-väärtus mõõdetuna selja pikilihase 
keskelt on vähem kui 6,0. 

4. Ristsaastumise vältimiseks tõhusate 
meetmete rakendamine 

 

 
B-OSA   
Järelevalvetsoonist pärit vastuvõtlike 
loomade värske liha käitlemise  
lisanõuded 

 

1. Väljaspool ohustatud ja 1.1. Mäletsejaliste puhul: 



1.1.1. loom on § 34 lõikes 3 sätestatud 
nõuete kohane;  
1.1.2. liha on käideldud A-osa punktide 1, 
3 ja 4 kohaselt. 
1.2. Kõigi vastuvõtlike loomade puhul: 
1.2.1. looma on peetud ettevõttes 
vähemalt 21 päeva ja ta on märgistatud 
nii, et märgistus võimaldab teha kindlaks 
tema päritoluettevõtte; 
1.2.2. loom on § 34 lõikes 3 sätestatud 
nõuete kohane; 
1.2.3. liha on nõuetekohaselt märgistatud 
ja seda on säilitatud järelevalve all 
vähemalt seitse päeva ning seda ei lasta 
ringlusse, kui selle perioodi lõpuks ei ole 
päritoluettevõttes välistatud suu- ja 
sõrataudiviirusesse nakatumise kahtlus. 
1.3. Kõigi vastuvõtlike loomade puhul: 
1.3.1. looma suhtes on rakendatud 
vähemalt 21-päevast päritolukarjast 
väljaviimise keeldu, mille jooksul ei ole 
ettevõttesse toodud ühtki suu- ja 
sõrataudile vastuvõtlikku looma;  
1.3.2. ettevõttes peetav loom on 24 tunni 
jooksul pärast pealelaadimist läbinud § 34 
lõikes 3 sätestatud kontrollid;  
1.3.3. nõukogu direktiivi 2003/85/EÜ 
lisas 3 sätestatud diagnoosimise juhendi 
punktis 2.2. sätestatud nõuete kohaselt 48 
tunni jooksul pärast pealelaadimist suu- ja 
sõrataudiviiruse vastaste antikehade 
tuvastamise analüüsiks võetud proovide 
tulemused on negatiivsed;  

järelevalvetsooni turustamiseks mõeldud 
värske liha (v.a pead, sooled ja 
siseelundid) tootmisel peavad olema 
täidetud  järgmised nõuded: 

1.3.4. liha on 24 tundi järelevalve all ja 
seda ei lasta ringlusse enne, kui 
päritoluettevõttes loomadel kliinilise 
kontrolli tulemusena ei esine suu- ja 
sõrataudi nakatunud või nakkuskahtlasi 
loomi. 

2. Trimmitud sisikond märgistatakse 
põllumajandusministri 13. mai 2005. a 
määruses nr 55 “Loomsete saaduste ja 
nende käitlemise, sealhulgas nendega 
kauplemise, veterinaarnõuded” sätestatud 
viisil ja seda käideldakse lisa 7 A-osa 
punktis 1 sätestatud viisil. 
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