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VetPointi loomaarstid on hobusehooajaks valmis ja 

väga põnevil! Pakume järgmisi teenuseid:  

• Günekoloogiline kontroll ultraheliga 

• Seemendamine värske ja külmutatud spermaga 

• Embrüosiirdamine (koostöös OÜ Varsaaru) 

• Emakaprobleemide diagnoosimine ja ravi 

• Täku sperma võtmine ja kvaliteedi kontroll 

• Roojaproovi uuring parasiidimunade leidmiseks 

• Söötmisnõustamine ja ratsioonide koostamine 

www.veterinaarteenus.ee 

Kontakt: 
 

Ulrika Tuppits 

(loomaarst) 

tel +372 516 7817   

ulrika@veterinaarteenus.ee 

 

Triin Visamaa 

(söötmisnõustamine, roojaproovid)  

tel +372 5673 5789 

triin@veterinaarteenus.ee 

 

Jaanika Paalmäe 

(loomaarst)    

tel +372 554 8718   

 

Silver Butlers 

(loomaarst; Tartu ja Lõuna-Eesti)  

tel +372 554 9821 

silver@veterinaarteenus.ee 
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8 vihjet hobuste tiinestamise parandamiseks 

Ulrika Tuppits, loomaarst 

 

Püüa jälgida millal mära indleb ja kirjuta need üles. Peale selle info, et “millal umbes” on väga tähtis 

ka see, kui pikad mära innad ja nende vahelised perioodid tavaliselt on. See annab olulist infot 

munasarjade funktsioneerimise kohta kui ka vihjeid võimalike emakapõletike kohta.  

Mära ei tohi üldjuhul tiinestada esimese inna ajal kas kevadel või peale poegimist. Funktsioneeriva 

kollakeha hormoonid on emaka hea tervise jaoks väga olulised ning alles peale ühte korraliku 

ovulatsiooniga lõppenud innatsüklit on mära emakas valmis võtma vastu väikest embrüot. 

Piisav süsivesikute ja proteiinide söötmine “tõusvas joones” 6-8 nädalat enne paaritust või 

seemendust võib parandada tiinestamise võimalusi. See parandab nii munaraku vabanemist kui 

väikese embrüo kasvukeskkonda emakas. Ülekaaluliste märade puhul tuleb aga 6-8 nädala jooksul 

enne tiinestamise alustamist vältida kaalulangust.  

Mära söötmist peab hoolega jälgima esimese 3 tiinuskuu jooksul, eriti esimesed 65 tiinusepäeva. 

Juba 4 päeva tühjema kõhu kannatamist (80% vähem tavalisest kogusest) võib põhjustada tiinuse 

katkemist sellel perioodil. Seda võib põhjustada ka pikk transport, halb karjamaa, sööda vahetus, 

märade omavaheline rivaalitsemine või kiusavad putukad. 

Kui mära on saanud vanemaks kui 12 aastat ning ta on korduvalt poeginud, võib tema tiineks jäämist 

takistada nõrede kogunemine emakasse, mille terve emakas suudab kiirelt n.ö. oma lihasjõududega 

välja suruda. 15-20 minutit sadulas treeningut inna ajal (eriti 4-8 tundi peale paaritust) võib aidata 

emakanõrede väljutamisele kaasa. 

Ka paaritustäkud vajavad tähelepanu. Üks esimesi põhjuseid täku viljakuse langemisel on samuti 

söötmine. Hooajal vajavad sugutäkud parimat sööta, mida suudad talle pakkuda. Täkk võib olla igati 

terve ja elujõuline, kuid elu edasiandmiseks vajab ta rohkem head ja paremat.  

 Kas sinu täkk peab taluma päevast päeva enda vaateväljas 

“vastikut” rivaali või märasid, kellega teda kohtama ei viida, kuigi 

ta püüab kõigest väest jätta muljet, et ta on parim ning suudab 

joosta peatumatult terve päeva ringiratast? Stress langetab 

oluliselt täkkude viljakust, samuti nagu tugev treening, väsimus, 

kroonilised põletikud ja valu. 

 Söödalisand, mis sisaldab fosforit, seleeni ning A ja E vitamiine, 

toetab nii täkkude kui märade viljakust.  

 

  

1. 

2. 

3. 

5. 

7. 

4. 

6. 

8. 
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Juhised sugumärade söötmiseks 

Triin Visamaa, söötmisnõustaja 

 

 

 

Enne 
tiinestamist

• Mära peab olema heas konditsioonis, ümaram kui sportiv hobune

• Paksemad märad jäävad paremini tiineks

• Kui mära on kõhn, anna head koresööta isu järgi, lisa kvaliteetne jõusööt

Kuni 4. 
tiinuse kuu

• Sööda mära vastavalt tema väljanägemisele (kehakonditsioonile)

• Piisata võib hea kvaliteediga koresöödast koos mineraalilisandiga

• Jälgi, et märade karjamaal oleks piisavalt süüa

5.-8. tiinuse 
kuu

• Toitainevajadus hakkab tasapisi suurenema, lisa ratsiooni jõusööt

• Jälgi, et tiine mära saaks süüa piisavalt koresööta

• Ülekaalulistele märadele ei pea andma jõusööta (v.a mineraal)

9.-11. tiinuse 
kuu

• Kui mära pole seni jõusööta saanud, siis lisa see ratsiooni

• Kui kasutad jõusöödana kaera, siis lisa sellele proteiinikontsentraati

• Võimalusel kasuta sugumäradele mõeldud täissöötasid

• Jälgi, et lõpptiine mära saaks koresööta süüa isu järgi
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Koresööt (hein/kuivsilo) on hobuste põhisööt, seetõttu on äärmiselt oluline jälgida kahte aspekti: 

koresööda kvaliteet ja koresööda kogus. Kui hobused näevad kehvad välja, siis kontrolli sööda energia- 

ja proteiinisisaldust ning seeduvust. Mida kehvem on koresööt, seda rohkem tuleb anda jõusööta. Enne 

kui hakkad jõusööta rohkem andma, proovi koresööda koguse suurendamist. Kui hobune ei ole 

ülekaalulisusele kalduv, võiks ta süüa koresööta isu järgi – ära hoia hobust näljas. Väldi hallitusega rulle, 

sest toksiinid pärsivad sigivust.  

Väga kõhnad ja väga ülekaalulised märad vajavad alati erisöötmist. Küsi nõu, et leida oma märale 

sobivaim söötmisplaan. 

Värske vesi peab alati olema saadaval. Puhasta jooginõusid sagedasti, jälgi kas nõrgemad karjaliikmed 

saavad piisavalt juua, võimalusel kasuta talviti soojendusega jootureid, jälgi kas jooturite veesurve on 

piisav. 

 

 

Vahetult pärast 
varssumist

• Ära anna jõusööta esimese 10h jooksul, seejärel taasta varssumiseelne kogus 
tasapisi mõne päeva jooksul

• Paku märale ämbrist puhast vett

• Võimalusel anna esimestel poegimisjärgsetel tundidel heina portsude kaupa, 
eelista heina värskele rohule

Kuni 3 kuud pärast 
varssumist

• Piima tootmine nõuab rohkem toitaineid kui loote kasvatamine

• Suurenda järk-järgult (iganädalaselt) jõusööda kogust

• Lase märal süüa koresööta/karjamaarohtu isu järgi

• Paku mära kõrvalt jõusööta ka varsale, et harjutada teda ise sööma

• Kui mära lahjub, siis toodab ta piima kehavarude arvelt ja võivad tekkida 
probleemid tiinestamisel, samuti kannatavad piima kvaliteet ja kogus

3-6 kuud pärast 
varssumist

• Kui varss sööb märast eraldi jõusööta, võib mära jõusöödakogust tasapisi 
vähendada ja üle minna tiinuseelsele ratsioonile

• Kui mära on tiine, sööda vastavalt tiinuse järgule

• Taasta/säilita mära piisav kehakonditsioon
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Varsa esimene elupäev 

Jaanika Paalmäe, loomaarst 

 

Varsad hakkavad pärast sündi ennast peaaegu kohe püsti ajama. 

Imemisrefleks tekib juba 5-10 minutit pärast sündi. Enne kui nad 

tõused, teevad nad suuga imemisliigutusi ja imevad õhku. 

Normaalne varss on püsti 30-120 minutiga. Üldiselt on ponivarsad 

kiirema arenguga, nad tõusevad kiiremini ja hakkavad varem 

liikuma. Pärast tõusmist on varsad suhteliselt ebastabiilsed ja 

kehva tasakaaluga, kuid see paraneb väga kiiresti.   

On normaalne, et udarat otsides varss üritab imeda ka mära teisi kehaosi (rinnakut, kubemevolti). 

Ebanormaalseks loetakse kui kolm tundi peale sündimist varss ei ole leidnud udarat. Ternespiima peaks 

varss saama esimese kahe elutunni jooksul, sest antikehade omastamine väheneb varsa iga elutunniga. 

Samuti on ternespiim lahtistava toimega ja lihtsustab mekooniumi väljutamist. 

Esimene urineerimine toimub varsal üldiselt 6-10 tundi peale sündimist. Seda tihti ei pane tähele ja kui 

varsal ei ole koolikusümptomeid (valusid), siis ei ole ka probleemi. Varsa uriin on väga lahjendatud, kuna 

tema ainuke toit alguses on piim. Mekoonium (esimene väljaheide) tuleb kuskil 2-12 tundi peale sündi. 

Seda samuti ei pruugi tähele panna ja kui varsal ei ole muresid, siis on mekoonium ilusasti väljutatud. 

Side mära ja varsa vahel hakkab välja kujunema pärast sündi ja seepärast tuleks neid võimalikult vähe 

segada. Jälgida eemalt ja vaadata, et varss hakkab tõusma ja imema õigeaegselt. Kindlasti tuleb jälgida 

kella, sest ärevates olukordades liigub aeg väga kiiresti. Sekkuda ainult vajadusel, kui näiteks mära on 

varsa vastu tige või varss ei saa ise hakkama.   

Esimestel elunädalatel imeb varss väga tihedalt. Umbes 1-2 korda tunnis, korraga keskmiselt 3 minutit.  

Kõige olulisem on teada, et kuna hobused on looduses saakloomad, siis nende järglased peavad olema 

väga kiirelt tegutsemisvõimelised. Apaatsed varsad ei ole sünnist väsinud, vaid on haiged. Igasuguse 

kahtluse korral, et varss ei ole normaalne, on kindlam konsulteerida loomaarstiga. 

 

 



 VetPoint kuukiri – HOBUSTE ERINUMBER – märts 2017 

 

 

www.veterinaarteenus.ee 

 

Poegimisfaaside parameetrid 

Kui parameetrid jäävad kollasesse/punasesse vahemikku, tuleks konsulteerida loomaarstiga. 

 

 

 

 
 
 
 
Poegimisfaasid:  

I faas- mära on rahutu, võib higistada, käia boksis ringi. I faas lõppeb looteveede tulemisega  
II faas- varsa väljutamine 
III faas- päramiste väljutamine 

 

Vastsündinud varsa parameetrid 

 Magab 
rinnakul 

Imemisrefleks Seisab püsti Imeb 

Normaalne 5 min 5-10 min 0-1 tundi 0-2 tundi 

Ohu märk 5-10 min 10-15 min 1-2 tundi 3-4 tundi 
Ebanormaalne > 10 min > 15 min > 2 tunni >4 tunni 

 

Kui parameetrid jäävad kollasess/punasesse vahemikku, tuleks konsulteerida loomaarstiga. 

Kui varssumine on kestnud üle 6 tunni või kui varss ei ole esimese 2-3 tunni jooksul hakanud imema, 

tuleb viivitamatult ühendust võtta loomaarstiga. Lutipudeliga varsa söötmine on äärmiselt 

ebasoovitav (kui varss ei ime, on ta haige ja vajab ravi). 

 

  

 I faas II faas III faas 

Normaalne <4 tundi 10-20 min 0,5-3 tundi 

Ohu märk >4 tundi 20-30 min 3-6 tundi 

Ebanormaalne >4 tundi >30 min > 6 tunni 

Veekindlad ja vastupidavad 

vasikavestid sobivad ka 

varssadele! Hind 36,50 +KM 

Neid saab soetada Dimediumist,  

tel 800 8800 
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Hobuste pärilikud haigused 

Ulrika Tuppits, loomaarst 

 

Hobuste aretamise eesmärk laiemas mõistes on hobuse parim sobivus sellesse keskkonda, mille valib talle 

tema omanik. Loomade aretamist reguleerivad mitmed Euroopa Liidu ja Eesti seadused. 

Loomakaitseseadus näiteks keelab aretustegevuse, mis põhjustab loomale kannatusi.  

Ükskõik millisel eesmärgil hobust aretatakse, tundub loogiline, et põlvkonna parimate omaduste edasi 

viimiseks valitakse kindlasti ainult tugevad ja terved hobused. Samas ei ole mõisted "tugev ja terve" lihtne 

defineerida, see tundub suhteline mõiste ja pannakse tihti kaalukausile võrreldes hobuse sportlike võimete 

või aretusmaterjali kättesaadavusega (valitakse näiteks võimalikult odav ja lihtsalt kasutatav täkk). 

Järgmiseks tekib küsimus - millised haigused on üldse pärilikud ja millised mitte?  

Puhtalt pärilikke haiguseid esineb hobustel õnneks vähe, kuid nende esinemine on hobuseomanikule alati 

suur majanduslik probleem. Näiteks hobuste pärilik paikne naha tundetus (inglise keeles Hereditary Equine 

Regional  Dermal Asthenia), mis esineb 4% hobustest. Hobuse nahk rebeneb siis väga kergesti ja paraneb 

vaid suurte armidega. Väga valulik ja tõsine probleem, mis on vähemalt ühel hobusel diagnoositud ka 

Eestis. 

Palju suurema ja problemaatilisema haiguste grupi moodustavad haigused, mille puhul ei ole võimalik 

otseselt pärilikkusele viidata. Sageli teatud haigused avalduvad ainult teatud kasvamise tingimuste 

kokkusattudes ja vastupidi - hobune võib kanda geeni, mis põhjustaks arenguhäiret, aga hea pidamise ja 

söötmise korral see haigusena ei avaldugi. Näiteks mõned vormid hobuste müoglobinuuriast (hobuste 

lihasjäikus) on pärilikud, kuid lõplikku kokkulepet teadlastel veel ei ole. 

Liikumiselundkonna haigused on majanduslikus mõttes sporthobuste suurim probleem, sest need 

vähendavad võimalust sportida ning saadavad hobuse liiga vara pensionile. Ühed sagedasemad 

ortopeedilised hädad sporthobustel on osteokondroos (osteochondrosis ehk OC), osteoartroos 

(degenerative joint disease) ja süstikluu sündroom (navicular disease).  Need haigused on osaliselt 

pärilikud. Osteokondroosi diagnoositakse noortel hobustel röntgenpiltidega, soojaverelistel hobustel tõust 

sõltuvalt 10-64%. On ka teatud tunnused, mille korral võivad liigesed eriti sageli kahjustatud olla. Suure 

sünnikaaluga varsad, kes kasvavad esimesel aastal kiiremini ning kellel on suur ja tugev luustik, on eriti 

suures riskirühmas. Kui hobusel on jämedam pöialuu, on tal ka sagedamini luukillud kannas. Selliseid 

parameetreid on uuringutega palju välja toodud, lisaks pidamise ja söötmise kvaliteedi tähtsusele. Siiski on 

geneetika valdkonna teadlastel täna seisukoht, et valides aretusse vaid terveid täkke, kelle röntgenpildid 

on puhtad, võib osteokondroosi vähendada järglaskonna seas kuni 10%.   

Keskealiste hobuste üks põhilisi lonke põhjuseid, süstikluu sündroom, on samuti teatud määral geneetilise 

eelsoodumusega.  Täpset haigust põhjustavat molekuli ja geeni alles otsitakse. 

Teise suure rühma pärilikest haigustest, mis mõjutavad hobuse spordikarjääri, on neuroloogilised 

haigused. Tuntumad kindlasti n-ö Wobbleri sündroom (cervical vertebral compressive myelopathy ehk  

CVCM).  Laias laastus on tegemist hobuse liikumishäirega, mille põhjus on kaelalülides. Kas on ka seal 

liigesemuutused (taas osteokondroos), kaelalülide nihked, seljaajukanali suhteline kitsus vms. Selle haiguse 
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täpne diagnoos eluaajal on keeruline. Probleem esineb täkkudel sagedamini kui märadel. Täpset haigust 

põhjustavat geeni ei ole leitud, kuid sugupuude uurimine näitab, et 43% haigetel hobustel on haigus 

esinenud ka mõnel esiisal. 

Kõrivilistus (recurrent laryngeal neuropathy) häirib suurema kasvuga tõuhobuseid. Kuna õhu liikumine läbi 

kõri on häiritud, ei saa ka hobune oma võimeid maksimaalselt realiseerida. Probleem on otseselt seotud 

hobuse kasvuga. Nimelt, üle 170 cm turjakõrgusega hobustel on tagasipöörduv kõrinärv 250cm pikk, 

vasakpoolne närv parempoolsest 30cm pikem. Kõrinärv juhibki vastavate luuliste kaarte liikumist ja liigne 

pikkus tekitab probleeme. Muid muutuseid ja põhjuseid ei ole kõrivilistusel leitud, otsest haigust 

põhjustavat geeni otsitakse. Seni tuleb tõdeda, et kuna väga pikk kael on pärilik, võivad sellega kaasneda 

ka probleemid. 

Ka kroonilisel preil ning hingamisteede ahenemisega seotud haigustel (COPD) on pärilik tagapõhi, kuid 

hetkel ebaselge. 

Kokkuvõttes on aretuse seisukohalt kõige praktilisem teadmine seotud osteokondroosiga - selle 

pärilikkus on tõestatud ning seda on suhteliselt lihtne diagnoosida röntgeni abil. Kui tõuraamatud ei nõua 

otseselt aretusest "puhaste piltidega" hobuste kasutamist, oleks infot selle kohta siiski väga vaja teada. 

Nimelt on just väga hea pidamise ja söötmisega võimalik teadaolevat päriliku haiguse avaldumise riski 

vähendada.  

Teiste kirjeldatud haiguste puhul on samuti abi  sellest, kui märaomanik teab, milliste haiguste puhul 

kahtlustatakse pärilikku tagapõhja. Lõpliku otsuse täku valikul teeb siiski mära omanik, tõuraamatute 

pidajatel on raske ära keelata kõiki haiguseid, millel pärilikku faktorit vaid kahtlustatakse. Parima valiku 

saab kasvataja teha siis, kui täku või tema vanemate kohta on teada kogu info - lisaks sportlikele 

saavutustele ka tervise kohta.  See on aga sageli varjatud info.  

Mina pean aretuses kõige tähtsamaks eesmärgiks hobuse heaolu ning selle eelduseks on hea tervis ja 

valuvaba elu. Kui mõne täku kohta on teada mõni terviseprobleem, tasub ehk enne tema kasutamist uurida 

põhjalikumalt nii oma mära kui täku eellaste, õdede-vendade ning järglaste elukäike ning alles siis oma 

valikud langetada. 
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Varssumise 

Ulrika Tuppits, loomaarst 

ea õiget poegimise aega – ainult siis oskad olla valmis õigel ajal ning alustada õigeaegselt poegimise 

avastamise vahendite kasutamist. 

nneta nakkushaiguseid – väldi lõpptiine mära kokkupuudet sporthobustega, sälgudega, nendega 

tegelevate inimestega, transpordivahenditega jmt. 

ita poegimisel, kui sa ei märka sünnituse ajal pidevat edenemist. 

esinfitseeri nakkushaiguste ohu korral enne poegimist boks ja enda käed, peale poegimist ja enne 

kui varss puudutab mära - ema tagajalad, saba ja udar + varsa naba. 

dara ületäitumine on esimene märk, et varss ei söö piisavalt ja võib olla haige. 

ööda mära esimestel päevadel ettevaatlikult portsukaupa, hiljem vältides liiga suuri portse ning 

äkilisi muutuseid. 

 tund – ja terve varss seisab. 

 tundi – ja terve varss imeb. 

 tundi – ja päramised peavad olema eraldunud. 
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Head varsaõnne  

2017a hooajal! 


