
07.06.2021

1

Kvaliteedikavad piimale teiste 
riikide näitel 

Kaie Laaneväli-Vinokurov

03.06.2021

Millest räägin?

• Milleks meile kvaliteedikava?

• 2 kvaliteedikava näidet:

• Iirima BordBia säästva piimatootmise tagamise 
kava (SDAS-Sustainable Dairy Assurance 
Scheme);

• Ameerika piimakarja hooldamise ja kvaliteedi
tagamise sertifitseerimise programm (DACQA-
Dairy Animal Care and Quality Assurance 
Certification program)

• Mis edasi?
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Milleks meile 
kvaliteedikava?

• Luua usaldus kokkuostjas, töötlejas ja tarbijas, et 
kvaliteedikava alusel sertifitseeritud 
põllumajandusettevõttes toodetud piim vastab 
kõrgeimatele standarditele, sh kvaliteedi, loomade 
heaolu, toiduohutuse ja keskkonnakaitse 
standarditele; 

• Luua juurdepääs uutele turgudele;

• Luua eeldused toorpiima ja piimatoodete eest 
kõrgema hinna küsimiseks;

• Luua platvorm, et harida tarbijat, kes arvab, et piim 
on tervisele ning loomapidamine keskkonnale 
kahjulik.

NÄITED - millele 
tähelepanu pöörata?

• Nõuetega kaetud valdkonnad;

• Nõuete detailsusaste programmis/kavas;

• Milliseid nõudeid võiks/tuleks Eesti 
kvaliteedikavas piimale sätestada ning millises 
detailsusastmes?

• Milliste toetavate teenuste väljaarendamist 
taolise kvaliteedikava rakendamine eeldab 
(koolitused, investeeringuvajaduse 
väljaselgitamine, hügieeniprogramm jne)?

• Milliseid nõudeid juba täna täidate, sest 
seadus/harjumused/terve mõistus on nii paika 
pannud?
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BordBia säästva piimatootmise 
tagamise kava (SDAS)

Sertifitseerimine:

• Nõuetele vastavust kontrollivad BordBia 
audiitorid;

• Ette teatamata kontroll vähemalt iga 18 kuu 
tagant;

• Kvaliteedikava sätestab 170 nõuet, millest 7 on 
kriitilise tähtsusega;

• Sertifitseerimiseks peaks ettevõte täitma kõiki 7 
kriitilise tähtsusega nõuet ning vähemalt 60% 
ülejäänud nõuetest. 

Jätkusuutlikkus + kvaliteet

SDAS sertifitseerimise 
taotlemine

1
• Kirjalik liitumisavaldus

2
• Eelaudit koos märkuste 

ning soovitustega

3
• Vigade parandus

4
• Järelaudit

5
• Sertifikaadi väljastamine
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Valdkonnad, milles SDAS nõuded sätestab
❑ Dokumentide säilitamine ❑ Pidamisruumid

❑ Tootja ja töötajate pädevus ❑ Transport

❑ Identifitseerimine ja jälgitavus ❑ Keskkond

❑ Loomade ravimine ja haiguste ennetamine
❑ Personali tervis, ohutus ja sotsiaalne 

jätkusuutlikkus

o Ostmine, kasutamine ja 

dokumenteerimine
❑ Üldised nõuded tootmisele

o Ladustamine ja utiliseerimine ❑ Nõuded meiereile

❑ Looma sööt ❑ Nõuded lüpsiplatsile

o Ostmine, kasutamine ja 

dokumenteerimine
❑ Nõuded piima hoiustamisele ja kogumisele

❑ Maakasutus ❑ Nõuded lüpsiseadmetele

❑ Piimaloomade majandamine ❑ Üldine hügieen

❑ Loomade tervis ja heaolu ❑ Kemikaalide, pestitsiidide ja herbitsiidide 

kasutamine
❑ Bioturvalisus ja kahjuritõrje

Piimakarja hooldamise ja kvaliteedi tagamise sertifitseerimise 
programm (DACQA)

Sertifitseerimine:

• Taotleja peab läbima DACQA koolitusprogrammi, 
mis lõppeb eksamiga;

• Viima läbi sisehindamise, kasutades DACQA 
kontrollnimekirja;

• Allkirjastama sertifitseerimislepingu;

• Iga 3 aasta tagant tuleb läbida kordukoolitus ning 
viia läbi uus sisehindamine.

Loomade heaolu + toiduohutus + kvaliteet 

+ tarbija usaldus
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Valdkonnad, milles DACQA juhised 
annab

❑ Juhised sööda ja toitumise kohta ❑ Tootja tegevusjuhis

❑ Juhised söödalisandite, ravimite ning 

süstitavate toodete kohta
❑ Veiste hooldamise juhis

❑ Ravijuhised ning ravi dokumenteerimine ❑ Juhtimis- ja koolitusjuhis

❑ Juhised loomatervise ja -pidamise kohta ❑ Turundus- ja transpordijuhis

❑ Juhised noorkarja hooldamise kohta
❑ Sertifitseerimise ja kolmanda isiku kontrolli 

juhis

❑ Juhised pidamiskoha ning loomade 

piiramise kohta
❑ DACQA rakendamine

Võrdlevad näited kvaliteedikavade nõuetest

SDAS: Bioturvalisus ja kahjuritõrje

• Personali liikumine ettevõttes peab olema minimaalne ning külastajad peavad olema 
teadlikud oma kohustustest seoses bioohutuse tagamisega, nt läbi sellele viitavate 
infosiltide.

• Tootja peab külastajale pakkuma sobivaid desinfektsioonivahendeid jalanõude 
desinfitseerimiseks.

• Iga tootja on kohustatud rakendama kahjuritõrjeprogrammi.

• Peibutamise korral kehtivad järgmised nõuded:
• Nähtaval kohal peab olema ettevõtte ala kaart, kuhu on märgitud peibutussööda ehk 

mürgitatud sööda asukohad. 

• Peibutussööt peab olema paigutatud viisil, et seda ei saaks kätte loomad, kellele see mõeldud ei 
ole ning mis minimeerib vee ja sööda ristsaastumise.

• Peibutussöödapunktide kontrollimiseks ja täiendamiseks peab olema koostatud kava. 

• Ettevõttes võib kasutusel olla ainult ametlikult heaks kiidetud kahjuritõrjetooted. 
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Võrdlevad näited kvaliteedikavade nõuetest
DACQA: Bioturvalisus

• Uued loomad karjas:
• Tea selle karja loomade tervislikku seisundit, kust loom tuleb:

• Küsige loomade tervise/vaktsineerimise ajalugu;

• Laske oma veterinaararstil suhelda selle karja veterinaararstiga, kust loom 
tuleb.

• Ärge võtke vastu veist, kes on:
• haige;

• terve, kuid võimalik, et nakatunud ning haigusekandja;

• terve, kuid haigusest paranenud ning potentsiaalne kandja;

• Enne karjaga liitmist eraldage loom jälgimiseks 3-4 nädalaks.

Võrdlevad näited kvaliteedikavade nõuetest
DACQA: Bioturvalisus 

• Oma karja loomad:
• Jälgi oma loomi.

• Tea oluliste haiguste sümptomeid nagu näiteks:

• Villid looma suu, nina, nisade või sõrgade ümber;

• Kesknärvisüsteemihäired (kangus, kukkumine);

• Abordid või ebanormaalsed voolused;

• Jälgige äkilisi seletamatuid surmajuhtumeid ning teatage neist:

• Kui surmapõhjus ei ole teada, kaaluge surnud looma lahkamist.

• Teavitage oma veterinaararsti kõikidest rasketest haigustest, mis mõjutavad suurt hulka loomi.

• Utiliseeri surnud loomad nõuetekohaselt;

• Minimeerige kokkupuude mittepõllumajanduslike loomadega, sh 
lemmikloomadega, metsloomadega, näriliste, lindude ja putukatega.

• Hoidke söödahoidlad puhtad igasugustest loomadest.
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Võrdlevad näited kvaliteedikavade nõuetest
DACQA: Bioturvalisus 

• Näitustelt või laatadelt naasvad loomad
• Ärge jagage varustust teiste osalejatega;

• Enne teiste loomadega töötamist, vahetage või peske laadal või messil kantud kingi ja 
riideid;

• Isoleerige naasnud loomad vähemalt 14 päevaks. 

• Külalised
• Minimeerige juurdepääs oma loomadele;

• Minimeerige tarbetud külastused;

• Asetage selgelt nähtavale kohale külastusreeglid;

• Pidage arvestust külastajate ja külastuskuupäevade kohta;

• Uurige välja, kas enne on külastajad külastanud teist talu. Erilist tähelepanu nõuavad 
külastajad, kes on viibinud välisriigis;

• Kaaluge kummisaabaste või kilesusside kasutamist;

• Teavitage kahtlastest külastajatest või ebanormaalsest tegevusest. 

Võrdlevad näited kvaliteedikavade nõuetest
DACQA: Bioturvalisus 

• Sõidukid ja seadmed:
• Määratlege külastajate parkimiskohad;

• Minimeerige külaliste transpordivahendite kokkupuude söödatarnijate/-transportijatega.

• Minimeerige igasugune liiklus karja- ja söödaalal;

• Ärge saastage sööta sõnnikuga;

• Omage erinevaid seadmeid ja sõiduvahendeid (traktor) söötmiseks ja sõnniku käitlemiseks 
või

• Enne sööda käitlemist puhastage ja desinfitseerige kõik seadmed ja sõiduvahendid, millega 
on käideldud sõnnikut või surnud loomi. 
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Mis edasi?

• Kuidas Eesti piima kvaliteedikava 
aitaks Eesti piima müüa?

• Kas Eesti piim on kvaliteetne ning 
jätkusuutlik?

• Kas kvaliteet vajaks ühtlustamist?

• Kas kokkuostja, töötleja ning tarbija 
teavad, et Eesti piim on kvaliteetne ning 
jätkusuutlik?

• Milline kvaliteedikava sobiks Eesti 
tootjale? 

• Sätestatud kontrollitavad nõuded;

• Juhised ja enesekontroll.

• Ainult kvaliteedikava kirjutamisest 
(nõuete seadmisest) ei piisa. Milline 
kvaliteedi tagamise süsteem toetaks 
tootjat?

• Kes võtab juhtrolli?

Viited näitena kasutatud kvaliteedikavadele

• Iirima BordBia säästva piimatootmise tagamise kava (SDAS-Sustainable 
Dairy Assurance Scheme);

• Ameerika piimakarja hooldamise ja kvaliteedi tagamise sertifitseerimise
programm (DACQA- Dairy Animal Care and Quality Assurance Certification 
program).
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https://www.bordbia.ie/globalassets/bordbia.ie/farmers--growers/farmers/qas/document-libraries/sdas-pdfs/sdas-producertandard.pdf
https://www.bqa.org/Media/BQA/Docs/dairybqamanual.pdf
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Aitäh!
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