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Nautojen tuonti Mycoplasma bovis -ohjelmaan kuuluville tiloille 

Periaate: 

Mikäli tuojan karja kuuluu ETT:n ylläpitämään Mycoplasma bovis -vastustusohjelmaan, on 

ohjelman sääntöjä noudatettava kaikissa eläinten hankinnoissa (myös tuonnissa). 

Mikäli M. bovis -vastustusohjelmaan kuuluva karja hankkii eläimiä alemman tason karjasta, sen 

luokitus määritellään uudestaan lähtökarjan luokituksen mukaisesti, kunnes sen luokitus voidaan 

aikaisintaan 4 kk kuluttua ostoeläimen hankinnan tai muun alemman tason kontaktin jälkeen tehdyin 

uusin tutkimuksin nostaa takaisin. 

Tuonti: 

Koska muissa maissa ei ole Suomen M. bovis -vastustusohjelmaa vastaavaa ohjelmaa, voi A-tason 

tilan käytännössä ole vaikeaa tuoda nautoja muista maista säilyttäen A-tason statuksensa. Tämä 

edellyttäisi, että lähtötila on tutkittu ohjelman vaatimusten mukaisesti, eikä tilalle ole hankittu uusia 

eläimiä tutkimusten jälkeen, ei ole osallistuttu näyttelytoimintaan, eikä tilan eläimillä ole ollut muuta 

kontaktia tutkimattomiin karjoihin/eläimiin. 

Tuonti Ruotsista 

Tämän hetkisen tiedon mukaan Ruotsin tautitilanne vastaa parhaiten Suomen tilannetta M. bovis -

tartunnan suhteen. Ruotsissa ei kuitenkaan ole ryhdytty toimiin tilanteen kartoittamiseksi tai 

hallitsemiseksi Suomen tavoin. 

Jos A-tason tila tuo Ruotsista nautoja, voidaan toimia seuraavalla tavalla: 

 Lähtökarja antaa ETU -nautakarjan terveystodistusta vastaavalla lomakkeella taustatietoa M. 

bovis-tilanteesta (tutkimukset, mahdolliset oireet jne.). Tämän lisäksi: 

 Jos lähtökarja on tutkittu A-tasoa tai liittymistasoa vastaavasti vähintään 4 kk ennen 

tuontieläinten eristystä lähtökarjasta, eikä sinne ole hankittu uusia eläimiä tutkimusten 

jälkeen, eikä muuta kontaktia tutkimattomiin nautoihin ole ollut, tutkitaan tuonnin yhteydessä 

lähtökarja M. bovis -vastustusohjelman mukaisesti sekä tuotavat naudat ETT:n tuontiohjeen 

mukaisesti. Tuojan oma karja säilyy A-tasolla, mikäli tulokset osoittavat M. bovis -riskin olevan 

alhaisen. 

 Jos lähtökarjaa ei ole aikaisemmin tutkittu M. boviksen varalta tai se on tutkittu A-tasoa tai 

liittymistasoa vastaavasti, mutta sinne on hankittu uusia eläimiä tutkimusten jälkeen tai sillä 

on ollut muuta kontaktia tutkimattomiin nautoihin, tutkitaan tuonnin yhteydessä lähtökarja M. 

bovis -vastustusohjelman mukaisesti sekä tuotavat naudat ETT:n tuontiohjeen mukaisesti. 

Lähtökarjan status vastaa tällöin liittymistasoa, mikäli tulokset osoittavat M. bovis -riskin 

olevan alhaisen. Tuojan oma karja putoaa tällöin tuontieläimen/eläinten myötä liittymistasolle, 

kunnes sen luokitus voidaan aikaisintaan 4 kk kuluttua tuontieläimen/eläinten hankinnan 

jälkeen tehdyin uusin tutkimuksin nostaa takaisin A-tasolle:  

o ensisijaisesti suositellaan, että tuontieläin/eläimet yhdistetään kotimaan karanteenin 

jälkeen rajattuun eläinryhmään, kuten esim. erillään pidettävän hiehoryhmän kanssa 

laitumelle, jolloin tutkimus koskee tätä eläinryhmää. 

o jos tuontieläin/eläimet yhdistetään kotimaan karanteenin jälkeen suoraan tuojan 

karjaan, tutkimus koskee koko karjaa (suurempi riski tuojan karjalle). 


