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M.bovis tilanne 3.9.2016 

• 90  M.bovis positiivista tilaa: 

• 35 lypsykarjaa

• 1 hiehokasvattamo

• 1 emolehmäkarja 

• 9 vasikkakasvattamoa  

• 26 ternistä teuraaksi 
kasvattamoa 

• 18 lihanautakasvattamoa 

• 13  tilaa joilla vasta-aineita 
tai oireita 12
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Uudet M.bovis-tilat vuosina 2012-2016
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Tilat Lypsykarjat



Toimintastrategia
 Pyritään ehkäisemään taudin leviäminen

 Tiloilla, joilla tauti on todettu, pyritään saamaan 

tilanne  hallintaan ja välitys-/teuraseläinliikenne

hallitusti käyntiin



Tautivastustuksen periaatteet

1. Riskien arviointi ja tunnistus

2. Ennaltaehkäisevät toimet

3.Tilanteen seuranta ja dokumentointi

4. Poikkeamatilanteiden hallintatoimet

Onnistuminen edellyttää

- tuottajan, eläinlääkärin, teurastamon, 

meijerin ja sidosryhmien yhteistyötä



1. Riskien arviointi ja tunnistus

 Jokainen nautaketjussa toimiva tietää ja tuntee

M.boviksen ominaisuudet ja tunnistaa riskit

omassa toiminnassaan 

- eläinten osto/siirto: tuonnit, hiehohotellit, alkionhuuhtelu-

asemat, näyttelyt yms.

- eläinkuljetukseen liittyvät: lastaus 

- henkilöliikenne ja tautisuojaus: tautisulku

erityisesti ne jotka käyvät muillakin nautatiloilla: eläinlääkäri, 

seminologi, sorkkahoitaja, lomittaja, neuvoja, huoltomies yms.





2. Ennaltaehkäisevät toimet
 Jokainen nautaketjussa toimiva tietää ja tuntee 

omat mahdollisuutensa taudin leviämisen 

estämiseksi ja toteuttaa niitä

- turvallisen eläinliikenteen

pelisäännöt

- lastaustilan käyttö

- tautisulku; tilakohtainen 

suojavaatetus

- työvälineet

www.ett.fi/sisalto/ruokaketjuhanke-2015-2016



Eläinliikenteen riskialtis toimintatapa

Loppukasvattamot

Vasikkakasvattamo

Hallitsematon eläinliikenne: heikentää tuotantoa, lisää tauti- ja sairastumisriskejä sekä  lääkitystarvetta, 

heikentää eläinten ja tuottajan hyvinvointia, vaikuttaa tuotannon laatuun, volyymeihin ja toimitusvarmuuteen,

tuottaa taloudellista tappiota koko ketjulle, heikentää tuotannonalan imagoa. 

Riskitason nautatilat 

lypsykarja / yhdistelmä/emolehmäkarja

Riskitason loppukasvattamot
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Eläinliikenteen turvallinen toimintatapa

Loppukasvattamot

Erityistaso 

Kansallisen tason lypsykarja- / naudanlihantuotantotila

Riskitason loppukasvattamot

Ostoja terveystodistuksella myös toisista kansallisen tason karjoista 

noudattaen turvallisen eläinkaupan ehtoja

Ostoja terveystodistuksella vain toisilta erityistason tiloilta, M.Bovis-tutkimus

TEURASTAMO

Vasikkakasvattamo
(Ei ostoja toisista vasikkakasvattamoista)

Riskitason nautatilat

(myynti vain 

loppukasvattamoon)

 Tila

Nasevassa    

 TH-käynti 

ajan tasal-

la

 Valtuutuk-

set kun-

nossa

 Tilan 

terveysra-

portti 

saatavilla

 Eläinlääkä-

rin

todistukset 

käytössä

Hiehohotelli



Mitä turvallinen toimintatapa 

tarkoittaa omalla tilallani?

Meidän 

porukka 

kuuluu 

NASEVAan.

Terveydenhuolto

-käyntimme on 

ajan tasalla!

Lääkitykset, 

tutkimukset, 

havainnot karjan 

terveydestä… ne 

löytyvät 

NASEVAsta!

Pyydän tilan 

terveystilanne -

raporttia, kun 

suunnittelen 

eläinostoja! 





www.ett.fi/ruokaketjuhanke/ohjeita  



www.ett.fi/ruokaketjuhanke/ohjeita



www.ett.fi/ruokaketjuhanke/ohjeita 



Lastaustapahtuma?



Tautisulku?

www.ett.fi/ohjeet ja lomakkeet/tilatason tautisuojaus



Tautivastustuksen periaatteet

1. Riskien arviointi ja tunnistus

2. Ennaltaehkäisevät toimet

3.Tilanteen seuranta ja dokumentointi

4. Poikkeamatilanteiden hallintatoimet

Onnistuminen edellyttää

- tuottajan, eläinlääkärin, teurastamon, 

meijerin ja sidosryhmien yhteistyötä



3. Seuranta ja dokumentointi
 M.bovis tilannetta seurataan dokumentoidusti ja 

kustannustehokkaasti käytettävissä olevin keinoin  

-Utaretulehdusnäytteet

PCR-tutkimuksiin

-oireseuranta eläinlääkärikäynneillä 

-tutkimustulokset ja oirehavainnot

kirjataan Nasevaan

-vastustusohjelman avulla

-tuontiohjeet





ETT:n M.bovis vastustusohjelma  



Mycoplasma bovis -vastustusohjelma

Ell.käynti + 
1. näytteet

Ell. käynti + 
2. näytteet

0 7 kk1 kk

Liittyminen ohjelmaan:

-Tilat jotka käyvät pitoeläinkauppaa ja osallistuvat näyttelyihin

-Vastustusohjelmaan liittymisasiakirja Nasevaan

-Näytteet ja säännöllinen terveydenhuolto

”A-luokka” = Tutkitusti 

vähäriskinen tila

-voi siirtää eläimiä saman tason 

tilalta

-voi osallistua A-tason näyttelyyn

2 kk

”Liittymistaso” (yhdet negat. 

tutkimukset)

-voi jälleen siirtää eläimiä saman ja 

ylemmän tason tilalta

8 kk  …..            13 kk   ……..

Seuranta:
-th-käynti

2 x / vuosi

-tankkimaito
2 x / vuosi PCR

-utaretul.tutk.
aina PCR

-oireseuranta!

6 kk

= ei uusien eläinten 
siirtoa tilalle 1 kk 
aikana ennen 
tutkimuksia

Seurantataso

-voi siirtää eläimiä 

saman ja 

ylemmän tason 

tilalta



Mycoplasma bovis -vastustusohjelma

www.ett.fi/sisalto/mycoplasma-bovis-ohjeita



Tautivastustuksen periaatteet

1. Riskien arviointi ja tunnistus

2. Ennaltaehkäisevät toimet

3.Tilanteen seuranta ja dokumentointi

4. Poikkeamatilanteiden hallintatoimet

Onnistuminen edellyttää

- tuottajan, eläinlääkärin, teurastamon, 

meijerin ja sidosryhmien yhteistyötä



4. M.bovis todettu 

 Tavoitteena estää taudin leviäminen tilalla ja tilalta 

 Tilan tuotanto pyritään normalisoimaan

- Tuottajan ja hoitavan

eläinlääkärin avuksi on 

selkeät askelmerkit kuinka

edetään

- Tilalle laaditaan eläinlääkärin

toimesta  riskienhallinta-

suunnitelma

- Eläinliikenne hoidetaan 

hallitusti  

- Välitysvasikat ja teuraseläimet 

eri toimijoiden yhteistyönä



Ohjeita tiloille, joilla todetaan M.bovis

www.ett.fi/sisalto/mycoplasma-bovis-ohjeita


