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Mikä 
Biocheck.UGent? 

Tautitorjunnan 
arviointi-
menetelmä

PAINOTETUT KERTOIMET

 Perustuvat tieteelliseen tutkimukseen

 Erilaiset tartuntareitit: suorat ja välilliset tartuntareitit

 Painokertoimet jokaiselle kysymykselle ja 
alakategorialle

Eläinkuljetusautot, 

henkilöt, vaatteet, kädet



Tautitorjunta on 
monitahoinen 
kokonaisuus

 Ei yhtä protokollaa joka sopisi 
kaikille tiloille

 Tasapaino tautitorjunnan ja tilan 
hoidon välillä

 Työkalu?

Tautitorjunnan tason arviointi
 Tulosten vertailu tilojen välillä

 Tulosten vertailu 
arviointikertojen välillä

 Ottaa huomioon erilaiset riskit



Biocheckistä
selkeät raportit

27.11.2018 Ina Toppari, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT/Sikava
27.11.2018



Tila A Tila B

Tila DTila C



Biocheck.UGent® 
maailmalla



Biocheck.UGent®



Miksi 
tautisuojaukseen 
kannattaa 
panostaa?

Eläinten 
terveys ja 

hyvinvointi

Kansan-
terveys

One Health

Tuotanto-
tulokset

Tuotannon 
kannatta-

vuus



Tautisuojauksella 
myös 
mikrobilääke-
resistenssiä 
vastaan

Mikrobilääkeresistenssin 
riski kasvaa

Mikrobilääkeresistenssin 
riski pienenee



Biocheck.Ugent® 
arviointi-
koulutukset

 Prof. Jeroen Dewulf Suomessa, 2 tilaisuutta lokakuussa 
2017

Palaute:

 Kaikki tuottajat tulisi velvoittaa tautisuojauskoulutukseen 
(91%)

 Aion hyödyntää Biocheckiä sikaterveydenhuollossa (91%)

 Biochechin avulla pystyn parantamaan asiakastilojen 
tautisuojausta (96%)

 Suomalaisia tuloksia ei voi verrata kansainvälisesti (61 %)

 Lisäksi 3 videokoulutusta, seuraava 11.1.2019 Helsingissä 
(Evira)

 Tilaisuuksissa mukana tähän 
mennessä 84 eläinlääkäriä ja 
12 teurastamon/rehualan edustajaa



Pienryhmät 
3 tilalla

 Syksyllä 2018 3 tilakäyntiä, joille osallistui tilan 
väki, sopimuseläinlääkäri ja yhteistyötuottajia

 Tilat keskenään erilaisia
 Lihasikala

 Porsastuotantosikala

 Yhdistelmäsikala

 Kaikilla tiloilla oli tautisuojausasioita mietitty 
jo ennen käyntiä

 Tautisulkuja voisi selkeyttää kaikilla

 Kahdella haittaeläintorjunnan tehostaminen 
nousi ykkösprioriteetiksi

 Ulkoinen tautisuojaus paremmalla tasolla kuin 
sisäinen



Biocheck-tulokset;
Suomi



Ulkoinen 
tautisuojaus; 
Suomi



Sisäinen 
tautisuojaus; 
Suomi



Suomalaiset tilat, 
n=19 
vs. 
kansainväliset
keskiarvot
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Biocheck.UGent® 
maailmalla



Biocheck.UGent® 
Sikavassa

 ETT osti järjestelmän lisenssin 
ja järjestelmä integroitiin 
osaksi Sikavaa

 osallistui 
kustannuksiin

 Eläinlääkäri tai teurastamon 
edustaja täyttää tilakäynnin 
perusteella

 Säännöllinen arviointi, esim. 
vuosittain 
terveydenhuoltosuunnitelman 
päivityksen yhteydessä



Ulkoinen 
tautitorjunta

http://blog.uvm.edu/jmsmith/



Kiitos!


