HAKEMUS/ILMOITUS
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Kalajauhon, muista kuin märehtijöistä saatujen
verituotteiden*) tai käsitellyn eläinvalkuaisen tai
eläinperäisen di- tai trikalsiumfosfaatin käyttöön
elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa
Ruokavirasto täyttää
Päivämäärä

Uusi hakemus/ilmoitus

Tietojen muutos

Lomake I

Dnro

Lopettamisilmoitus

PERUSTIEDOT
Tilatunnus (Y-tunnus/henkilötunnus)

Tuottajan/maatilayrityksen/vesiviljelijän nimi

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Mitä tuotantoeläinlajeja toimijalla on?
Nautoja

Lampaita/vuohia

Sikoja

Siipikarjaa

Turkiseläimiä

Hevosia

Muita, mitä:

Kaloja

Käyttääkö toimija kalajauhoa, muista kuin märehtijöistä saatuja verituotteita, eläinperäistä di- tai trikalsiumfosfaattia sisältävää rehua
rehuseoksen teossa?
Ei
Rehu sisältää:

Kyllä, täydennysrehua (rehuseos)
Kalajauhoa

Kyllä, rehuainetta sellaisenaan

Muista kuin märehtijöistä saatuja verituotteita

Eläinperäistä di- tai trikalsiumfosfaattia

Mille eläinlajeille rehuseosta valmistetaan:
Käyttääkö toimija muista kuin märehtijöistä (sika, siipikarja, hyönteiset) saatua käsiteltyä eläinvalkuaista (PAP) sisältävää rehua
rehuseoksen valmistuksessa?
Ei
Rehu sisältää:

Kyllä, täydennysrehua (rehuseos)
PAP

Kyllä, rehuainetta sellaisenaan

Mistä eläinlajista valmistettu:

Mille eläinlajeille rehuseosta valmistetaan:
Varastoiko ja käyttääkö toimija (tila) muista kuin märehtijöistä (kala, sika, siipikarja, hyönteiset) saatua käsiteltyä eläinvalkuaista (PAP)
sisältävää rehuseosta eläinten ruokinnassa?
Ei
Rehu sisältää:

Kyllä, täydennysrehua
PAP

Kyllä, täysrehua

Mistä eläinlajista valmistettu:

Mille eläinlajeille varastoitava ja käytettävä ko. rehuseos on tarkoitettu:
Kyseiset rehut varastoidaan ja käytetään erillään sellaisten eläinten rehuista, joille niitä ei ole tarkoitettu

Kyllä

Ilmoitan käyttäväni kalajauhoa sisältävää teollista juottorehua vieroittamattomien märehtijöiden ruokinnassa.
Käytettävä teollinen juottorehu/juottorehut:
Rehun nimi:

*) Verestä tai verifraktioista johdetut

Valmistaja:

tuotteet verijauhoa lukuun ottamatta
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Lomake I

Toimija ilmoittaa/hakee
rekisteröinnistä

hyväksyntää

Jos toimija myös myy kalajauhoa, muista kuin märehtijöistä saatuja verituotteita tai käsiteltyä eläinvalkuaista tai eläinperäistä di- tai
trikalsiumfosfaattia sisältäviä rehuseoksia, tulee tilan hakea hyväksyntää lomakkeella E (käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö rehun
valmistuksessa)

Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen palautus:
rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi tai Ruokavirasto, Rehujaosto, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO

*) Verestä tai verifraktioista johdetut
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Lomake I

TÄYTTÖOHJEET
Tiettyjen aivorappeumasairauksien (mm. BSE- eli ns. hullunlehmäntauti) ehkäisemiseksi annetun TSE-asetuksen (EY) N:o
999/2001 2 mukainen rekisteröinti tai hyväksyntä koskee kalajauhoa, muista kuin märehtijöistä saatuja verituotteita tai
käsiteltyä eläinvalkuaista tai eläinperäistä di- tai trikalsiumfosfaattia elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa käyttäviä
alkutuotannon toimijoita. Käsitellyllä eläinvalkuaisella (prosessed animal protein, PAP) tarkoitetaan tässä kaloista, sioista,
siipikarjasta tai kasvatetuista hyönteisistä saatua ”jauhoa” ja verijauhoa.
Sioista, siipikarjasta ja kasvatetuista hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen on kielletty muiden
elintarviketuotantoeläinten kuin sikojen, siipikarjan ja vesiviljelyeläinten ruokinnassa. Kuitenkin sioista saatu PAP on
kielletty sikojen ruokinnassa ja siipikarjasta saatu PAP siipikarjan ruokinnassa.
Märehtijöistä saatu PAP (ml. verijauho) on kielletty kaikkien elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa.
Kalajauho ja muu PAP on kielletty märehtijöiden ruokinnassa. Alkutuotannon toimija (tila) voi käyttää kalajauhoa
sisältävää kaupallista juottorehua vieroittamattomille märehtijöille, kun tila ilmoittaa sen käytöstä TSE-asetuksen
mukaisesti.
Käsiteltyä eläinvalkuaista (PAP) sellaisenaan tilaseosten valmistuksessa käyttävillä alkutuotannon toimijoilla/tiloilla ei saa
olla muita eläinlajeja kuin niitä, joille kyseisen PAPin käyttö ruokinnassa on sallittu.
Hyväksyntävaatimukset koskevat soveltuvin osin myös täysrehuja käyttäviä alkutuottajia eli jos ruokinnassa ja varastossa
on rehuseoksia, jotka sisältävät jotain sellaista käsiteltyä eläinvalkuaista, jota ei ole sallittu jonkin tilalla pidettävän
eläinlajin ruokintaan. Eri eläinlajien rehut on pidettävä toisistaan erillään.
Rekisteröinnin tai hyväksynnän suorittaa Ruokavirasto. Rekisteröintiä/hyväksyntää varten tarvittavat tiedot kerätään
oheisella lomakkeella I.
- Perustiedot kohdassa ilmoitetaan ensisijaisesti tilatunnus ja mikäli tilatunnusta ei ole, ilmoitetaan Y-tunnus. Mikäli
alkutuotannon toimijalla ei ole kumpaakaan edellä mainittua tunnusta, ilmoitetaan henkilötunnus.
Mikäli eläinvalkuaisen käytössä tulee muutoksia, pitää niistä ilmoittaa välittömästi Ruokavirastoon kirjallisesti.
Rekisteröinti
Rekisteröinnin tarvitsevat alkutuotannon toimijat, jotka käyttävät kalajauhoa, muista kuin märehtijöistä saatuja
verituotteita tai käsiteltyä eläinvalkuaista, eläinperäistä di- tai trikalsiumfosfaattia sisältävää rehuseosta (täydennysrehua)
siipikarjan tai sikojen ruokintaan tarkoitettujen tilaseosten valmistuksessa. Rekisteröinnin tarvitsevat myös vesiviljelytilat,
jotka käyttävät muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, kalajauhoa lukuun ottamatta, sisältävää
rehuseosta tilaseosten valmistuksessa.
Lisäksi, mikäli tilalla käytetään kalajauhoa sisältävää kaupallista juottorehua vieroittamattomille märehtijöille, tulee tilan
ilmoittaa sen käytöstä.
Rekisteröinnin piiriin kuuluvalta toimijalta ei edellytetä muita toimenpiteitä kuin kysymyksiin vastaaminen ja lomakkeen
palauttaminen. Ruokavirasto rekisteröi toimijat hakemusten perusteella ja ilmoittaa rekisteröinnistä kirjallisesti.

2

Asetuksen rehuja ja ruokintaa koskeva viimeisin muutos (EU) N:o 2021/1372

*) Verestä tai verifraktioista johdetut
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Lomake I

Hyväksyntä
Hyväksynnän tarvitsevat alkutuotannon toimijat:
1. jotka käyttävät sioista, siipikarjasta tai kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista (rehuainetta)
sellaisenaan tilaseosten valmistuksessa
2. joilla on märehtijöitä, ja sikoja, siipikarjaa tai vesiviljelyeläimiä samalla tilalla ja käyttävät tilaseosten
valmistuksessa rehuseoksia (täydennysrehuja), jotka sisältävät kalajauhoa, muista kuin märehtijöistä saatuja
käsiteltyjä eläinvalkuaisia ja verituotteita, eläinperäistä di- tai trikalsiumfosfaattia
3. jotka käyttävät sikojen ja siipikarjan tilaseoksen teossa kalajauhoa tai sioista/siipikarjasta/hyönteisistä saatua
käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävää rehua, jonka raakavalkuaispitoisuus on yli 50 %.
4. jotka käyttävät sikojen ja siipikarjan tilaseoksen teossa muista kuin märehtijöistä saatuja verituotteita, joiden
raakavalkuaispitoisuus on yli 50 %.
5. jotka käyttävät sikojen ja siipikarjan tilaseoksen teossa di- ja trikalsiumfosfaattia sisältäviä rehuja, jotka sisältävät
yli 10 % fosforia.
6. jotka käyttävät vesiviljelyeläinten tilaseosten valmistuksessa rehuja, joiden raakavalkuaispitoisuus on yli 50 % ja
joissa on muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista kalajauhoa lukuun ottamatta
Hyväksyntä edellyttää tapauskohtaisesti tarkastusta paikan päällä. Tarkastuskäynnin suorittaa paikallisen Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) tarkastaja Ruokaviraston pyynnöstä. Jos toimijalle on lähiaikoina tehty soveltuva
rehuvalvonta, saa hän TSE-asetuksen mukaisen hyväksynnän ilman uutta tarkastuskäyntiä. Ruokavirasto tekee
tarkastuksen perusteella päätöksen toimijan hyväksynnästä.
Lisätietoja:

rehukyselyt@ruokavirasto.fi
www.ruokavirasto.fi > Yritykset > Rehu- ja lannoitealat > Rehut ja rehualan toimijat > Rehualan toiminta >
Viljelijät ja kotieläintuottajat > Eläinvalkuaisen rehukäyttö

*) Verestä tai verifraktioista johdetut

tuotteet verijauhoa lukuun ottamatta
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