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Enne varsa sündi

• Tee plaanid ja instrueeri kõiki, kes võivad talli sattuda nädala jooksul
peale poegimist

• Korralda talli valgustus nii, et saaks eraldi väikese tule panna

• Kaamera on väga hea vahend varsa heaolu jälgimiseks

• Pane valmis vahendid mära ja varsa jaoks

Sünnituspäeva määrab varss, kellaaja mära







Mära sünnituse faasid

• 86% märasid sünnitab kella 19-7, neist suurim osa 22-23.

• Enne sünnitust on loode emakas kõht üles poole, lõplik pöördumine toimub 
sünnituse ajal (u 15min)



Esimene faas
• Vaikselt progresseeruvad

koolikud –
• Tõstab saba, urineerib

tihti, kraabib maad, 
hammustab ennast, kael
higistab, tiirutab ringi, 
heidab korduvalt maha

• Kestab 1-4 tundi

• Mära ei tohi häirida, v.a.
ümberkolimine
poegimisboksi



Teine faas
• Algus: 

• vabanevad looteveed (normaalne sünnitus) passivselt, 
mära liikumisega

• Punane velvetine pind – lootekott ei rebenenud, vaid
liiguvad edasi koos varsaga

• Lõpp: varss on väljas

• Kestab 10-30 minutit

• Mõned märad vajavad veidi abi, sel juhul tõmmata loodet
mära kandade suunas



Kolmas faas

• Lootkestade väljutamine

• Kestab 3-4 tundi

• Seo päramised alati sõlme, et mära neile peale ei astuks



Mära normaalse sünnituse tunnused

• Nisades on ternes olemas

• Rahulikult progresseeruv protsess väikesest ebamugavusest
kuni lootekestade väljumiseni

• Valu ja ebamugavus areneb tasapisi, mitte ei alga äkki ja on 
pidev agoonia

• Esimene häbemest ilmuv asi on lootevesi, siis üks jalg ning
alles siis teine jalg

• Mära heidab maha enne kui loote pea on väljas ning lõpetab
kõhupressi siis, kui varsa puusad on väljas

• Mära rahuneb ning tunneb loote vastu uudishimu ja 
hoolitsust



Sünnitusabi viisid

• AVD – assisted vaginal delivery 
• N.ö. Vana klassikaline meetod – sobib ainult kergemate

probleemide korral

• CVD – controlled vaginal delivery
• N.ö. Loomasõbralik meetod – mära pikali, narkoosis ja ei

kannata

• Fetotoomia – hukkunud lootele tehakse mõned lõiked ning
eemaldatakse tupe kaudu

• Keisrilõige – elusa loote kiire opereerimine



Milline viis on vajalik?

• Kas loode on elus ja kuidas tunneb ennast mära?

• Millises asendis on loode?

• Kas mära saab viia kliinikusse või saab loomaarst kohapeal
aidata CVD meetodil?



Sünnitusabi

• Täelik ettekujutus sellest, millises asendis on loode ning
kuidas ta sealt väljub

• Libestamine on võti

• Anesteesia ning valuvaigistamine on oluline

• Loode ei ole märal kunagi liiga suur!

• Varsa elushoidmine sünnituse ajal?



Enneaegne lootekestade eraldumine (red bag)



Päramiste peetus

• Lootekestad ei ole 3 tunni tunni jooksul 100% väljunud –
JÄLGI progressi

• Vajadusel alusta oksütotsiini preparaatide süstimisega (iga
tund)

• Kas märal on hüpokaltseemia tunnuseid? – tagakeha
tundetus, jahe nahk jne.

• Peale väljumist kontrolli alati lootekestade kuju

• Lootkesti ei tohi jõuga välja tirida, külla aga avaldada
“sõbralikku survet” (sõlme, õrn sikutamine – soodustab
kontraktsioone)





Verejooksud

• Võivad esineda enne, sünnituse ajal või peale sünnitust

• Kas kõhuõõnde, laisidemesse või emakaõõnde

• Keskealised ja vanemad märad



Verejooksud

• Märal on üldised šoki tunnused – keha on jahe, hobune
väriseb ja hingeldab, limaskestad on kahvatud ja kuivad, 
pulss kiire

• Koolikud, nõrkus

• Kõige tähtsam on vältida mära ärritamist – vererõhu tõusu
peab vältima

• Vajadusel toetav ja süsteemne ravi, rahu mitmeks nädalaks



Lahkliha rebendid

• Eristatakse kolme raskusastet vastavalt sellele, kui palju
kudesid on kaasatud

• Juhul kui vigastus ei ulatu kõhuõõnde, parandatakse alles 2-3 
kuu pärast



Emaka rebend

• Võib juhtuda sünnituse ajal

• Sureb selle tagajärjel u 25-40% märadest

• Põhjuseks enamasti loote jalgade löögid (emakasarv)

• Vahel ka sünnitusabi tagajärg

• Tunnused pigem kõhukelmepõletikuga seonduvad ning ravi
on süsteemne

• Mära saab ka edasipidi tiinestada, isegi samal hooajal



Emaka väljalangemine

• 1-3 päeva peale poegimist

• Väga valus

• Võimalusel tuleb vähendada survet ning niisutada

• Põhjuseks liiga palju oksütotsiini, liiga tugev pressimine

• Ka osaline emaka pahupidi sattumine on võimalik – see 
põhjustab valu



Poegimisjärgne emakapõletik

• NB! Laminiidi oht – kontrolli kapjade soojust

• Märal ei ole isu, kaob piim ja tõuseb palavik

• Ravima peab nii emakat (loputus) ning vajalik ka mära toetav
ravi – vedelikravi, valuvaigistid jne.

• Põhjusteks emaka atoonia, päramiste peetus, tõsisem
sünnistuabi



Poegimisjärgsed koolikud

• On tõsine risk

• Anna vähem rohelist massi, rohkem kuiva heina – võimalusel
väldi kontsentreeritud söötasid



Imetamine

• Ternespiima toodetakse juurde 12h

• Kogus tõuseb 4-8 nädala jooksul

• Laktatsiooni tipp umbes 3ndal kuul – 8-12 liitrit

• 2-3 kuune varss sööb tasapisi lisa ja piimatootmine hakkab
vähenema

• Juhul kui varssa ei söödeta juurde enne 6ndat kuud, on mära
piimatoodang suurem ja tipp hilisem



Imetamine looduses

Kui tiine:

• 10-11 kuud

• 4 nädalat puhkust ternese moodustamiseks

• Uus laktatsioon

Kui ei ole tiine:

18 kuud



Mära piim

• Koostis suhteliselt konstantne

• Kergelt väheneb laktoos aja jooksul

• Rohkem vähenevad rasv, proteiin, Ca ja P

Põhjus: varsal peab olema motivatsioon ise süüa

Üldiselt võrreldes lehmapiimaga – rasva (1.6), proteiini (2.7) 
vähem, laktoosi rohkem (6.1).



Mära udarapõletik

• Valu, kuumus, turse – juhul kui hiljem kui 3 päeva peale
poegimist

Raviks:

Valuvaigisti

Süsteemne või lokaalne antibiootikum (laena lehmalt)

Kuumad mähised või salvid toetavad ravi



Sünnituse märksõnad

• Kõige tähtsam on sünnituse ajal kohal olla

• Lootusetuid seisundeid esineb harva – ka väga hirmsad 
tüsistused on sageli ravitavad

• Sünnitanud mära tuleb kohelda nagu oleksid tal olnud 
tõsised koolikud – sööta tasapisi koresööta, veidi liikumist, 
palju vedelikku

• Kui probleemidega ei kaasne tugevat valu – säilitada rahu 
ning uuri paremaid ravivõimalusi kui kohapeal tallis pusimine



Varss peale sünnitust

• Tõsta kohe rinnuli asendisse ning
kuivata puhta rätikuga

• Kontrolli naba katkemist ja
desinfitseeri, näiteks
kloorheksidiin, jood, alkohol+AB
etc.

• Tõmba mära nina alla ja jälgi
mõni minut, mida varss teeb

• Anna ternespiima 150 ml, kohe!







Seemenduskateeter+süstal







Ternespiim

• Soojavereline mära toodab 1-2 liitrit ternespiima – see on 
otsas esimese 12 tunniga kindlasti!

• Ternespiim sisaldab antikehi ning väga palju”valmis” 
immuunrakke

• Minutite kuludes varsa võime ternespiima omastada
väheneb





Varsa kohanemine emakavälise eluga

• Vastsünindud varss on hüpokseemiline

• Ta vereringe peab ümber suunduma (kopsudes 15% vs 100%)

• Temperatuur tõuseb

• 5-10 minuti möödudes tekib tugev imemisrefleks

• Terve varss on esimestel elutundidel krampis (tugev toonus!), 
äkiliste aga kohmakate liigutustega

• Püsti (1h), imemine (2h), pissimine-kakamine

• 50 kg varss – 7,5l uriini ööpäevas



Imeb korraga 2 minutit – 5-7 korda tunnis

Esimestel päevadel joob keskmine terve varss
10l piima

Varss magab rinnal, et sooja hoida

Kaalus võtavad juurde 1,5 kg päevas

Kui jalad painduvad läbi – anna natuke aega
liikuda ja siis kui ei parane, kutsu spetsialist





Enneaegne varss

• Kollageeni vähe, luud arenemata, karv siidine, otsmik ümar

• Trahhea kollabeerumine – kõht ja rinnakorv liiguvad ebanormaalselt

• Vererõhk väga madal

• Glc < 2,5mmol/l



Varssade septitseemia ehk sepsis

• Nr. 1 surma põhjus! (27%-30%)

• Varsa veres ringlevad haigustekitajad

• Põletikutektiajad + madal IgG = sepsis



Septitseemia
riskid: MÄRA

• Kõrge vanus

• Haigus-stress tiinuse ajal

• Latentne infektsioon (salmonella, herpes, clostridium)

• tupe, emaka, platsenta põletik

• Kaksikud

• Enneaegne, pikk, abistatud, esile kutsutud sünnitus

• Enneagne laktatsioon, agalaktia

• Pikk transport tiinuse teises pooles

• Mära elukoha vahtus viimasel tiinuskuul

• Varsa ärapõlgamine



Septitseemia:
riskid: VARSS

• Madal IgG tase 9-12 tunni vanuselt – võta veri

• Igasugune nõrkus – ei ime

• Kaasasündinud häired, mis takistavad normaalselt imeda

• Hapnikupuudus

• Haavad

• Seedetrakti haigused

• Naba

• Ebahügieenilised tingimused



SEPSIS (omaniku tähelepanekud)

• Areneb 2-3 päeval

• Mära udar liiga täis

• Varss loid

• krambid

• Alajahtumine kuni palavik

• Raske hingamine

• Lonkab

• Pissib naha kaudu

• Magab imelikus asendis











Septitseemia tüsistused

Kuna organism ei suuda infektsiooni kontrollida, liigub see edasi

• Luude otsad

• Liigesevedelikku

• Silma

• Aju

• Endokardium (harva)

• Maks

• Neerud

• Nahk/lihased



MEKOONIUMI PEETUS







Ravi

• Esmane ja teisene: 

• 200ml sooja vett

• 20 tbl 400ACC (8g)

• 1 tl sooda (20g)

• V. 4% lahus, pH >7,5

• Teisene (terminaalne): Microlax

• Toeta valuvaigistitega, Antibiootikumidega, Energiaga



Kõhulahtisus
• Täisulik hügieen kui tulemas veel poegimisi

• Ravi:

Laktaas

Energia+vedelik

Arsti poolt määratakse lisaks

Antibiootikumid,

valuvaigistid, soolelõõgastid kuniks antibiootikumid mõjuma hakkavad

Korrektse ravi puhul esimesed paranemise tunnused 36h



Orvukese söötmine

• Asendusternes korrektsel ajal

(lüpsa surnud mära!)

• Äärmisel juhul 1L Lehmapiim2% + 2tl mett (v. 20g dextroosi)

• Valmislahustega alusta lahjemaga (10-15%)

Piima kuivaines:

22% proteiini

15% rasva

<0,5% toorkiud



Orvukese söötmine

• D0-D7 12-24 söögikorda  (mitte üle 500ml)

• 2-4 elunädal 6xööpäevas

• Võimalda koprofaagiat

• Võõrutus 3-4 elukuu või siis, kui

1kg kuivsööta ööpäevas

9 L päevas

• NB! Niipalju kui võimalik hobuste seltskonda



Tervisest üldiselt
• Liikuda, liikuda, liikuda

• Suhtle märaga, mitte varsaga

• Võõrutussööt kõrge kontsentratsiooniga kvaliteetproteiiniga

• Vältida mära ülesöötmist süsivesikutega

• Esimene ussirohi 8 nädalaselt (märal 1 nädal peale poegimist), korda 
iga 8 nädala järel 3. eluaasta alguseni

• Vaktsiin – sõltuvalt loomaarsti otsusest



100 varssa Eesti sünnipäevaks?


