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Tänane päevakava

11.00  – 12.30 Tiine mära hooldamine( sh söötmine), pidamine ja 
transport. Poegimiseelse seisundi tuvastamine, mära ja varsa
tervisliku seisundi hindamine.

Paus

13.00 – 14.30  Varssumisel abi osutamine, vastsündinud varsa
hooldamine. Pidamistingimused ja bioturvalisus.   



Varsa 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



Enne seemendust

•Mära peab olema terve ja heas konditsioonis

•Ei tohi seemendada/paaritada esimese inna
lõpus

•Anna ussirohi, vaktsineeri, hambad, 
kabjad,kontrolli krooniliste haiguste seisund
jne.

•Ravi kindlasti koos loomaarstiga välja emaka
põletikud



Enne hooaege – kõhna või paks?

•Tühjad märad kehakonditsioon 6 või 7 punkti

•Tiined märad 7 või 7,5 punkti

•Mida paksem mära, seda paremini jääb
tiineks

•Paksul märal ei esine sünnitusel probleeme

•Liiga paks mära ei ole probleem varsale-
tiinestumisele, aga on raha raiskamine



Liiga kõhna?



Mära tiinestamine

•Stress takistab inna algust ning võib
pikendada inda, ei takista viljastumist

•Vajalik on AINULT ÜKS paaritus või
seemendus, aga sel juhul väga õigel ajal

•Kontrolli tiinus õigel ajal ehk kuni 14 päeva
peale paaritust ja kuni 16 päeva peale
seemendust – kaksikud



Miks mära ei jää tiineks

•Sperma

•Ajastused

•Valed tehnikad

•Diagnoosimata haigused, sh emakapõletikud, 
energiapuudus, häbeme- ja tupe vigastused



Mis toimub tiine märaga?

• Mära munasarjad on tiinust aktiivselt toetamas esimesed 4 
kuud

• Munasarjad võivad olla  tundlikud
• Stressile
• Ravimitele
• Veetustumisele

• Emakas areneb vaagnaõõnes kuni esimesed 4-5 kuud, peale
seda “ripub” üle vaagnapiiri

• Mära vastupanuvõime haiguste suhtes võib olla hoopis
teistsugune kui mittetiinena



Millal sõita koju

•Alates 22. (40.) tiinuspäevast

•Viimane aeg on enne ternese
moodustamist - s.o. u 1,5 kuud. 

•Keelatud on transportida mära
hiljem kui 9,5 tiinuskuud

• 7 päeva jooksul peale
poegimist.



Söötmise märksõnad

•Energia vajadus tõuseb tasapisi alates teisest
semestrist ning hüppeliselt kolmandas
tremestris (16Mcal -21Mcal)

•Jälgi rasvhapete ning kvaliteetse proteiini
sisaldust söödas (900-1000g proteiini
poegival märal)

•Vitamiine ja mineraalaineid ei saa manustada
varsale ühekordse süstina - eelkõige omastab
ta need looteeas



Ohud esimesel trimestril

• Emaka keskkonna häired kuni 1,5 kuuni
• infektsioonid
•Nälg
• veetustumine

•Munasarjade kahjustumine
• infektsioonid,
•nälg,
•Ravimid
•Stress



Mida vältida esimesel trimestril

•Haiguste ravimata jätmine

•Transport enne 22-40 päeva

•Ussirohud ja vaktsiinid

•Uude keskkonda, gruppi viimist

•Pimedust

•Märapoolset varsa võõrutust



Teine trimester

•Platsenta on lõpuks valmis!
•Alusta herpesevastast vaktsineerimist
•Suurem riskiperiood on läbi

•Jälgi, kas mära soovib veel hüpata, aga
liikumine peab säilima tiinuse lõpuni





Kolmas trimester

•Valmistu sünnituseks ja uueks tiinestumiseks

•Vaktsineeri enne sünnitust herpese ja 
teetanuse vastu, loomaarsti soovitusel ka
gripi vastu

•Jälgi udara arengut, häbemest eritisi, turseid

•Kas mära heidab maha? Kas kõht areneb
ühtlase kiirusega? Kas kehakonditsioon säilib
ja paraneb?



Tupe verejooks

•Vanadel märadel esineb tupes veenilaiendeid

•Need võivad hakata veritsema ja see on 
täiesti ohutu

•Tuppe ei tohi seestpoolt puudutada, veel
vähem puhastada või ravimeid manustada

•Mädasegune nõre on aga suur ohumärk

ÄRA MURETSE – hobusest tulebki väga palju
verd



Herpese oht

•Viirushaigus, mis levib nii otsekontaktil
(aborteerunud loode ja looteveed) ning õhu kaudu

•Ta on Eestis endiselt aladiagnoositud – täpne
diagnoos väga keeruline

•Kuni 75% tiinetest märadest võib aborteeruda

•Karjahügieen on kõige tähtsam – ohu allikaks on 
noorhobused ja võõrad hobused

•Vaktsiin hoiab haiguse ära – mina soovitan 8-
nädalast intervalli, aga otsustab loomaarst.



Herpese abordile iseloomulikud
tunnused

• Juhtub ettehoiatuseta – ei valu, ei udarat

• Loode on lootekestade sees või on need kiiresti
väljunud

•Pigem noored märad ja vanad märad

•Vaktsiinist möödas enam kui 8 nädalat

MIDA TEHA?

Kahtlusta alati infektsiooni ja hoia teisi märasid

Vaktsineeri

Kevadel teed uue varsa





Udara areng
•Normaalne on kuni 6 (8 neitsitel) nädalat
enne loodetavat poegimist

•Mida varem esimesed tunnused, seda
aeglasem peab areng olema

PÕHJUSED

•Kas LP on õige?

•Platsenta põletik?

•Kaksikud?





Platsenta põletik

•Esmased tunnused udara
areng ja mädane nõre tupest

•Diagnoositakse ultraheli
kontrollil – kas rektaalselt või
kõhu alt

•Ravi on süsteemne ja kestab
tiinuse lõpuni



Kõhuseina nahaalune rebend

•Kõhualune tugev turse

•Tugev valu

•Udaras on veri

•Mära ei heida maha, ei söö, ei kõnni



Kõhuseina rebend

• Liikumine piiratakse

•Kõht toestatakse tugisidemega

•Kasutatakse valuvaigistavat ravi

Peab arvestama, et 
•Mära sünnitab tõenäoliselt püsti
•Varss vajab ternespiima asendamist (veri tuleb

välja lüpsta)
•Mära vajab peale sünnitust songaoperatsiooni
•Mära ei saa enam tiinestada



Lootekestade vesitõbi (hydrops 
allantois)

•Mära kõht suureneb kiiresti ühtlaselt
ümmarguseks

•Mära ei taha süüa ja maha heita

•Raskemal juhul hingamisraskused

•Raskema seisundi puhul peab tiinuse
katkestama



Emakakeerd

•Sarnased tunnuse soolekoolikutele 7-8 kuul

•Loomaarst teeb rektaalse uuringuga kindlaks, 
et emakas või tupp on keerdunud

•Võimalik uuesti välja keerata ning saada elus
varss



Kokkuvõtteks tiine mära
hooldamise kohta

•Esimene trimester – väldi muutuseid

•Teine trimester – alusta vaktsineerimist ja 
lõpeta võistlussport

•Kolmas trimester – ravi koolikuid, jälgi
sünnituse tunnuseid ja kehakonditsiooni ja 
vedeliku tarbimist



Millal varss tuleb?

•10,5-12 kuud saab täis!

•Ristluu sidemed lõtvuvad – ebamäärane tunnus

•Udar täitub piimaga, tekivad vahatilgad – ebatäpne

•Nisad täituvad piimaga – 24-48 tunni enne sünnitust
Sünnituspäeva määrab varss, kellaaja mära



Keemiline muutus piimas on kõige
täpsem

• Kui K on piimas
kõrgem kui Na, 
sünnitab mära 48 
tunni pärast.



Poegimisaja määramine tallis

•Kasuta tehnilise abivahendeid või mitmes
vahetuses valvet

•Eelistatud on valve nii, et mära ei näe



Tehnilised abivahendid – asendit
määravad esemed (Breeder Alert, 
Equipage)
•andur päitsete küljes, vastu lõualuud, või lõua all

•ka selline, mis mära küljel, kui jääb mära alla annab
signaali

•annab signaali, kui mära lamab horisontaalses
asendis 15sekundid



Eelised-puudused
“asendimäärajatel”

•Eelis – lihtne paigaldada, saab olla kogu aeg
mära küljes

•Puudus – palju valealarme, mis on ohtlik, kui
palju märasid



Häbeme külge õmmeldav (Foal 
Alert)
•Mära häbememokkade külge õmmeldakse kaks

andurit

•Kui need teinetesest eemlduvad (loode väljub), 
annab alarmi

•Eelis – valehäireid pole

•Puudused – halb paigaldada, ärritav

•Raskest poegimisest ei teavita



Tupesisesed vahendid (Birth Alert)

•Antibiootikumiga immutatud tampoon, mära tuppe. 
Tampoonis temperatuuri andur

•Kui mära selle välja pressib, siis tampoon jahtub ja 
annab häire

•Eelised – valehäireid harva, annab teada õigel ajal, 
s.h.  Raske poegimise korral

•Puudused – paigaldamine,

lokaalne ärritus



Higile reageerija (Wyke Foaling 
Alarm)

Eelised

•Annab teada õigel ajal, 
ka raskest poegimisest

Puudused

•Valehäire, kui palav või
vihm

•Päeval peab ära võtma



Kui loode sureb enne sünnitust

•Ta ei suuda sirutada oma jalgu või ninaotsa
sünnitusteedesse

• Loote liigutusei ei ole näha ja tunda

•Märal tekib palavik, nõrevool

•Sünnitus algab, aga ei progresseeru

•Kui emakael on avanenud ning looteveed väljunud, 
tõmbub emakas tihedalt ümber loote kokku ning
kodutallis mära aitamine on ülikeeruline.



Kas loode on elus?

•Loode on sünnituse ajal sügavas koomas, et 
vältida liigset hapniku tarbimist – mokad
ripuvad väga lõdvalt!

•Nina, kabjapiirde või päraku näpistamine võib
esile kutsuda liigutuse

•Kui mära kehas on piisavalt vedelikku, on ka
platsenta verevarustus parem ja loote
kehasse jõuab kõike vajalikku


