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BO nõuded jahil

• Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika 
Katku tõrje eeskiri, PÕM m. nr 179; 2 jagu;

• Sigade Aafrika katku ohu korral jahimajades 
läbiviidav kontroll; KK 08.02.2017 nr 37

• juhend 
• kontrolli tööleht
• SAK tõrje strateegia ( OIE, EK)



Kriitilised punktid

• Transport küttimiskohast esmakäitlemiskohta
• Esmakäitlemiskohtade nõuded
• Kõrvalsaaduste käitlemine
• Kütitud uluki rümba säilitamine
• SAK positiivsete rümpade kõrvaldamine
• Puhastamine ja desinfitseerimine



Metssigadel SAK diagnoosimise korral 
rakendatavad abinõud

Õigusakti nõue
• PTA korraldab kütitud või 

surnult leitud metssea 
epidemioloogilise uurimise 
SAK suhtes koostöös 
jahipidamisõigust omavate 
isikutega; PÕM 179 §40 lg 3

• Enne SAKV suhtes 
uurimistulemuste selgumist on 
taudistunud alalt kütitud 
metssea rümba käitlemine 
keelatud Alus:PÕM 179 §40 lg 
4

Rakendamine
• Metssea küttimisest ja 

surnud metssea leidmisest 
teavitatakse Põllumajandus-
ja Toiduametit

• Metssea küttimisel on enne 
laboranalüüsi tulemuse
saamist lubatud üksnes
sisikonna ja pea 
eemaldamine. 



PÕM 179 §40 lg 5, 

Õigusakti nõue
• Sigade katku suhtes positiivse 

uurimistulemuse korral 
kahjutustatakse ja kõrvaldatakse 
lõikes 4 nimetatud metssea rümp ja 
rümbast pärinevad loomsed 
saadused 
veterinaarjärelevalveametniku 
kontrolli all Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) 
nr 1069/2009 sätestatud nõuete 
kohaselt

Rakendamine
• SAK suhtes positiivseks 

osutunud rümp 
paigutatakse selleks 
ettenähtud lukustatud

• konteinerisse. Konteinerisse 
viidud rümpade kohta 
peetakse arvestust.

• (Eesti Jahimeeste Seltsiga
sõlmitud lepingu lisaks 
oleva juhendi punkt nr 9)



PÕMm 179 §42 lg 2 p 1

Õigusakti nõue
Taudistunud alalt kütitud 
sellise metssea liha, kelle 
uurimistulemus on sigade 
katku suhtes negatiivne, on 
lubatud turustada üksnes 
Eestis

Rakendamine
• Taudistunud alal kütitud

metssea liha, mis on SAKi
suhtes negatiivne, on 
lubatud turustada ainult
Eestis.



Alus:PÕMm 179 §42 lg 2 p 2

Õigusakti nõue
• Sigade katku diagnoosiga 

metssea liha säilitamise 
ruum ning lihaga kokku 
puutunud ese, seade ja 
veovahend 
desinfitseeritakse 
veterinaarjärelevalveametni
ku juhiste kohaselt;

Rakendamine
• SAKi suhtes positiivseks 

osutunud rümbaga kokku 
puutunud esemed, 
veovahendid

• desinfitseeritakse 
nõuetekohaselt. 



PÕMm 179 §42 lg 2 p 3

Õigusakti nõue
• Taudistunud alal metsseaga, 

sealhulgas metssea korjusega, 
või sellelt pärit loomsete 
kõrvalsaadustega vahetult 
kokku puutunud isik võtab 
sigade katku viiruse leviku riski 
vähendamiseks kasutusele 
asjakohased 
bioohutusmeetmed, nagu 
riiete, jalanõude, 
veovahendite ning muu 
materjali puhastamine ja 
pesemine;

Rakendamine
• Riided, jalanõud, 

veovahendid ning muu 
materjal puhastatakse ja 
pestakse peale igat
jahilkäiku või surnuna leitud 
metssea kõrvaldamist.



PÕMm 179 §42 lg 2 p 4

Õigusakti nõue
Taudistunud alalt leitud 
metssea korjuse ja kütitud 
metssea ning neilt pärinevate 
loomsete kõrvalsaaduste veol 
tuleb tagada lekkekindlus

Rakendamine
• Kütitud või surnuna leitud 

metssea vedu 
küttimiskohast/leiukohast 
hoiustamiskohta/ 
kõrvaldamiskohta peab
toimuma nii, et oleks
välistatud vere või muude
eritiste lekkimine keskkonda



Kus toimub esmakäitlemine?
• Jahimeeste eramajade 

territooriumil
• Jahimehe eramaja juures olevas 

kuuris või garaaziz
• Eramaja juures asuvas 

katusealuses
• Maha jäetud maja juures asuvas 

saras
• JS esimehe abihoones
• Kohaldatud ruumis vanasse 

laohoonesse, farmi, töökotta
• Käitlemine plaanitud hooajaks 

valmivas jahimajas
• Talu hoovis riputuspuul
• Pole kindlat kohta, tehakse kus 

juhtub



Kus hoiustatakse rümpasid?
• jahimehe kodus jahutus  kahele seale 
• ehitatud jahutuskamber sisse
• jahutus kodustes tingimustes
• jahutuskapp ühe sea võimsusega
• kasutusel kaks sügavkülma kirstu
• jahimajas esmakäitlemise ruumi otsas jahutusruum
• sigade hoidmine laskja mure
• kasutusel jahutuskapp kahele seale
• sigu saab paigutada keldrisse
• Soojaga sigu üldiselt ei lasta
• majas jäätisekülmik
• ehitatud jahutuskamber sisse
• uus jahutuskapp 2-4 seale
• vajadusel paigutatakse rümp kodusesse külmkirstu
• konteinerjahutus
• VTA jahutuskapp





--



Kommunikatsioon

• Jahimehed on meie olulisim 
• koostööpartner metsloomadega seotud teemadel!

• Võtmesõna on Koostöö!


