VÄXTSKYDDSSEMINARIUM
Torsdag 23.1 kl. 13-16 på YA i Närpes
- ordnas av projekt Lyftkraft -

Kl. 13-14:30 – ToBRFV-viruset
•
•
•
•

Inledande presentation på ToBRFV, Esa Palmujoki, 20 min
Presentation av ett ”case-växthus” i riskzonen för ToBRFV, Mikael
Dahlqvist, ca 10 – 20 min
Diskussion i mindre grupper kring case-växthuset, ca 20 – 30 min
Genomgång av gruppdiskussionerna, ca 10 – 20 min

Kl. 14:30-15 – Kaffe
Kl. 15-16 – Vita flygare & Bemisia
•
•

Uppdaterad information om kemisk bekämpning (vita flygare),
Matias Rönnqvist, 20 min
Bemisia – hantering & bekämpning (webinarium), Javier Calvo, ca 30
– 40 min

Livestream-länk till evenemanget:
https://vimeo.com/379734350

Checklista för ToBRFV-hot
Det är A och O att se över hygienrutinerna i växthuset. Fokusera på förebyggande
arbete eftersom det ännu inte finns någon metod för att behandla ToBRFV-smitta. Då
plantor en gång smittats kan de inte ”botas”! ToBRFV karantänstatus sedan
1.11.2019.
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Förebyggande arbete (hygien, hygien, hygien...)
Gå igenom hygienrutinerna och identifiera de kritiska punkterna i ditt
företag! Dessa kan beröra allt från dagliga rutiner, personliga föremål och
klädbyten till hantering av verktyg, plantavfall, dräneringsvatten m.m.
Begränsa besök till ”business critical only” och minska rörelsemöjligheterna
och byten mellan olika avdelningar.
Utbilda personalen i hygienrutiner och ToBRFV-symptom.
Tillämpa korrekt handtvätt i ca 1 minut + engångshandskar (gäller ALLA).
Alla besökare ska använda komplett uppsättning engångsskyddskläder.
All personal ska byta till rena arbetskläder då de kommer till jobbet
(arbetskläderna tvättas av arbetsgivaren och får inte tas hem av
personalen).
Förbjud alla privata föremål i produktionen (telefon, mp3-spelare, ...).
Se till att sociala utrymmen (och speciellt handtag) rengörs regelbundet.
Verktyg som kommer i kontakt med ToBRFV-smitta måste rengöras och
desinficeras regelbundet.
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Misstanke om ToBRFV-smitta?
Kontakta NTM-centralen som kommer och tar prover för analys
Undvik trafik nära de misstänkta plantorna, inklusive buffertzon
Fortsätt med stränga hygienrutiner
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Konstaterad ToBRFV-smitta?
NTM och Livsmedelsverket konstaterar smittan från analysresultaten
Informera alla parter som har koppling till ditt företag om smittan
Sanera enligt hanteringsplanen (under arbete)

