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 Ruokavirasto täyttää 
Päivämäärä Asianumero 

            
 

HAKIJAN TIEDOT 
Yrityksen nimi Osasto/laitos Ruokaviraston asiakasnumero 

                  
 
 

Merkitse rasti niiden rehuaineiden/-seosten kohdalle, joiden käytölle rehun valmistuksessa hyväksyntää haetaan. 
 

Käyttö muiden tuotantoeläinten kuin märehtijöiden rehuissa: 

 kalajauho  kalajauhoa sisältävät täydennysrehut 

 muista kuin märehtijöistä saadut verituotteet** 

       tai niitä sisältävät täydennysrehut  
 eläinperäinen di- ja trikalsiumfosfaatti tai niitä sisältävät täydennysrehut 

Käyttö siipikarjan rehuissa: 

 sioista saatu käsitelty eläinvalkuainen  sioista saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät täydennysrehut 

Käyttö sikojen rehuissa: 

 siipikarjasta saatu käsitelty eläinvalkuainen  siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät täydennysrehut 

Käyttö sikojen ja/tai siipikarjan rehuissa: 

 hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen  hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät täydennysrehut 

Käyttö vesiviljelyeläinten rehuissa: 

 sioista ja/tai siipikarjasta saatu käsitelty valkuainen  hyönteisistä saatu käsitelty valkuainen 

 

Ajankohta, jolloin käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö rehun valmistuksessa on tarkoitus aloittaa 

      

 

Laitos valmistaa myös märehtijöiden rehua  Kyllä  Ei 

Laitos käyttää kalajauhoa nuorille märehtijöille tarkoitettujen juottorehun valmistuksessa  Kyllä  Ei 

Laitos valmistaa rehua yksinomaan yhdelle tuotantoeläinlajille esim. siipikarjalle tai sialle  Kyllä  Ei 

 

LIITTEET 

 Selvitys sen raaka-aineen alkuperästä ja hankinnasta, jonka käytölle haetaan hyväksyntää 

 Selvitys erillään pidosta. Selvityksessä tulee kuvata kaikki menettelyt (ml. varastointi ja kuljetukset), joilla estetään 

       niiden rehuaineiden/-seosten, joiden käytölle hyväksyntää haetaan, joutuminen rehuihin, joihin niitä ei ole tarkoitettu 

 Prosessikaavio, josta ilmenee tuotantolinjojen eriyttäminen (jos laitos valmistaa märehtijöiden rehua/ 

       valmistaa eri tuotantoeläimille rehua) 

 

Lisätietoja 

      

 
Vakuutan edellä annetut tiedot oikeiksi. 

Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys (yrityksen johtaja tai valtuuttama henkilö) 

      
      

 
 

Hakemus palautetaan osoitteeseen: rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi tai Ruokavirasto, rehujaosto, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO 

 
* Asetus (EY) N:o 999/2001, muutokset (EY) N:o 1234/2003, 1292/2005, 1923/2006, 956/2008, 163/2009 ja (EU) N:o 56/2013, 2017/8933 sekä 2021/1372 
** Verestä johdetut tuotteet verijauhoa lukuun ottamatta 
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