Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset
VASIKKA
Pitopaikan yleiset vaatimukset
 Pitopaikan rakennukset ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia
 Materiaalit, joiden kanssa vasikat pääsevät kosketuksiin, ovat turvallisia, puhdistettavissa
perusteellisesti ja desinfioitavissa
 Tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan riittävästi
 Eläinsuojan lattiat ovat sellaiset, että niistä ei aiheudu vasikoille vahinkoa
 Nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät kuivikkeisiin
Tilavaatimukset
 Vasikoita ei pidetä kytkettyinä
 Vasikalla on asianmukainen, puhdas ja kuiva makuupaikka
 Alle 2 viikon ikäisillä vasikoilla on hyvin kuivitettu makuupaikka
 Vasikoiden yksittäiskarsinat ovat riittävän tilavat (alle 8 viikon ikäiset)
 Mikäli vasikoita pidetään umpiseinäisissä yksittäiskarsinoissa, menettelylle on eläinlääketieteellinen
syy
 Yli 8 viikon ikäisiä vasikoita pidetään ryhmäkarsinassa
 Yli 8 viikon ikäisten vasikoiden pitämiselle yksittäiskarsinoissa on eläinlääketieteellinen syy
 Ryhmäkarsinoissa on riittävästi vapaata lattiatilaa
 Ulkotarha on turvallinen ja pysyy sopivan kuivana
 Ulkotarhan aidat ovat vasikoille sopivasta materiaalista, turvallisia sekä hyvässä kunnossa
 Vasikoilla on ulkotarhassa ja laitumella riittävä säänsuoja
 Ulkona pidettävien eläinten eristämistä ja hoitoa varten on asianmukaiset tilat
Eläinsuojan olosuhteet
 Lämpötila on vasikoille sopiva
 Valaistus on vasikoille sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen
 Ilmanlaatu ja ilmankosteus ovat vasikoille sopivat
 Koneellisen ilmanvaihdon toimivuus tarkastetaan päivittäin
o Laitteiston häiriön varalta on käytössä varajärjestelmä
o Käytössä on tarvittaessa hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen laitteiston
häiriötilanteessa
o Hälytysjärjestelmän toimivuus testataan säännöllisesti
Hyvinvoinnista huolehtiminen
 Vasikat tarkastetaan vähintään kaksi kertaa päivässä
 Sairastuneista ja vahingoittuneista vasikoista huolehditaan asianmukaisesti
 Lääkinnällisestä hoidosta pidetään kirjaa
 Tilalla kuolleiden vasikoiden lukumäärästä pidetään kirjaa
Ruokinta ja juotto
 Vasikat ruokitaan vähintään kaksi kertaa päivässä
 Vasikat saavat riittävästi ikäryhmälleen sopivaa, asianmukaista rehua
 Vasikat juotetaan vähintään kaksi kertaa päivässä
 Vasikoiden saatavilla on riittävästi puhdasta vettä
o Sairaiden ja vahingoittuneiden saatavilla on jatkuvasti puhdasta vettä
o Kuumalla säällä kaikkien vasikoiden saatavilla on jatkuvasti puhdasta vettä
 Vasikoiden pitopaikassa on riittävä määrä juomapaikkoja
 Ruokinta- ja juottolaitteistojen toimivuus tarkastetaan päivittäin
 Ruokinta- ja juottolaitteistojen häiriöiden varalta käytettävissä on varajärjestelmä
 Rehu ja juomavesi pysyvät puhtaina
 Käytettäessä automaattista juotto- tai ruokintalaitetta, vasikat totutetaan sen käyttämiseen

