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Puhdasrotukasvattamon terveydenhuolto-ohjelma
Puhdasrotuisten jalostussonnien kasvatus Mty Ali-Lekkalan tilalla tapahtuu erillisessä
puhdasrotukasvattamossa. Hyvän terveystilanteen ylläpitämiseksi vaaditaan kaikilta lähtötiloilta
hyvä terveystaso ja sen luotettava todentaminen. Kaikki tilan eläimet täyttävät nämä
lähtötilakriteerit ja lähtökarjat ovat M.bovis vastustusohjelman A-tasolla.
Kasvattamo täytetään uusilla vasikoilla syksyllä, jalostuseläimet myydään keväällä ja kesällä.
Syksyllä kasvattamo tyhjennetään, pestään ja desinfioidaan ennen uusien vasikoiden
saapumista. Kasvatusaikana tilalla ylläpidetään hyvää terveysseurantaa. HKScanin
eläinlääkäri/sopimuseläinlääkäri seuraa eläinten terveyttä ja hoitava eläinlääkäri tekee
vuosittaisen terveydenhuoltokäynnin ja hoitaa akuutit sairastapaukset. Kasvatusaikana tehdään
tarvittavat tutkimukset ja myytäessä sonnit lääkitään loislääkkeillä. Ostajalle toimitetaan aina
eläinlääkärin tekemä karjan terveystodistus. HKScan järjestää myytyjen sonnien kuljetukset.

Terveystilanne kaudella 2021-2022
Terveystilanne kasvatuskaudella on ollut hyvä.
Tällä kaudella päätettiin jalostajien kanssa yhteystyössä panostaa vasikoiden hyvään
yleiskuntoon ja toimenpiteisiin vastustuskyvyn vahvistamiseksi ja tautien ennaltaehkäisemiseksi.
Sonnit on lääkitty loislääkkeellä kasvatuskauden aikana, ennaltaehkäiseviä rokotuksia ei ole
ollut käytössä. Kauden aikana on hoidettu vain muutama yksittäinen tapaturma ja yksittäisiä
sorkkapaiseita. Karjassa on esiintynyt talvella vain lievää yskähtelyä ja karjoissa yleistä
papillomavirusta (syyliä). HKn sopimuseläinlääkärin viimeisimmällä käynnillä 4.4.2022 ja
hoitavan eläinlääkärin Naseva-terveydenhuoltokäynnillä 7.4.2022 terveystilanne oli hyvä.

Tehdyt tutkimukset ja tulokset
Puhdasrotukasvattamon karjasta otettiin salmonellanäytteet 4.4.2021 ja tutkimustulokset olivat
kielteiset. Nämä tulokset ovat voimassa 2kk ja toukokuun lopussa otetaan vielä uudet
salmonellanäytteet kesän myyntejä varten.

Lisätietoja
Karjan terveydentilan seurantaa on hoitanut kaudella 2021-2022 eläinlääkäri Tuire Tuukkanen
ja Heidi Härtel HKScan sekä Tammelan kunnaneläinlääkäri Anna Rupponen. Kaikilta
eläinlääkäreiltä voi tarvittaessa kysellä lisätietoja karjan terveydentilasta.
Lisätietoja puhdasrotukasvattamon sonneista antaa emolehmäneuvoja Päivi Anttila.
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