
Katraan terveystodistus eläinkauppaa varten 

Katraan omistaja: 

Osoite: 

Puhelinnumero: Sähköposti: 

□ Tila on mukana ProAgrian tuotosseurannassa

□ Tilalla on voimassa oleva terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa
Viimeisin terveydenhuoltokäynti (pvm):  
Eläinlääkärin nimi ja tunnusnumero:  

Katraan koko: 
Uuhia Pässejä Alle 1-vuotiaita karitsoita 

Katraaseen on ostettu tai sinne on lainattu viimeisen vuoden aikana lampaita _____________ tilalta. 

Viimeisin elävän eläimen osto/lainaus katraaseen (pvm): ___________________________________ 

□ Katraaseen on ostettu viimeisen kolmen vuoden aikana eläviä eläimiä, spermaa tai alkioita

□ Tuonnit ulkomailta on toteutettu ETT:n ohjeiden mukaan (elävät eläimet, sperma ja alkiot)

□ Katraassa ei tutkimushetkellä ole voimassa eläintautilain nojalla annettuja rajoittavia määräyksiä, jotka kieltäisivät
kyseisen eläimen myynnin tai siirron tilalta pois

□ Katras kuuluu Maedi Visna -valvontaohjelmaan
MV-luokka ja viimeinen näytteenottopäivä: ______________________________________________

□ Vastustusohjelmien todistus liitteenä

Ulkoloiset (Väiveet) 

□ Ulkoloisia ei ole havaittu allekirjoituspäivänä

Orf 

□ Katraassa ei ole havaittu rupea, rohtumia tai ärtyneitä alueita lampaiden suun ympärillä, jaloissa tai utareessa
Suositus: uusi eläin kannattaa liittää katraaseen siten, että uuden eläimen liittämisen ja seuraavan karitsoinnin välillä on
mahdollisimman pitkä aika.

Silmätulehdus 

□ Silmätulehduksen oireita ei ole havaittu katraan lampailla
Silmätulehduksen oireet: punoittavat silmät, harmaantunut sarveiskalvo, runsas silmävuoto
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Sorkkamätä 

□ Katraan eläimissä ei ole havaittu sorkkamädän oireita viimeiseen 12 kuukauteen
Sorkkamädän oireet: usean eläimen ontuminen ja/tai sorkkavälin turvotus ja punoitus tai valkoista visvaa ja paha haju
sorkkaväleissä

Yskä 
□ Katraassa ei ole havaittu kuivaa, hakkaavaa yskää rasituksen jälkeen useammalla eläimellä

Ripuli 
□ Katraassa ei ole havaittu pitkäkestoista ripulia aikuisilla lampailla tai karitsoilla viimeiseen kahteen kuukauteen

Loiset 

□ Katraalla on suunnitelma sisäloisten aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi

□ Tilannetta seurataan ulostenäytteillä

□ Viimeisin näyte, pvm. ____________________________________________

Viimeisin lääkitys _______________________________________________

_________________________________ _________________________________ 

Aika ja paikka   Allekirjoitus 

Ohje uuden eläimen saapuessa katraaseen 

Uusille eläimille järjestetään karanteeni  4–6 viikoksi: 

 erillinen rakennus, jossa eläinten hoito voidaan järjestää asiallisesti ja eläinsuojamääräysten 
mukaisesti

 karanteenissa käytetään vain sinne varattuja suojavaatteita (haalarit, saappaat) ja muita varusteita 
ja työkaluja

 samoilla vaatteilla ja varusteilla ei mennä muille karjatiloille

 karanteeniin voidaan laittaa muutama tilan nuori teuraslammas uuden eläimen / uusien eläinten 
seuraksi

 karanteenin aikana voidaan tarvittaessa ottaa näytteitä ja tehdä hoitotoimenpiteitä 

(esim. loishäätö) 

7/30 sääntö: 

Katraasta, johon on tullut uusi lammas ei saa siirtää eläimiä seuraavan 7 vuorokauden aikana ja uusia 

lampaita ei saa siirtää seuraavaan katraaseen ennen kuin 30 vuorokautta on kulunut. 
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