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Astutustodistuksen varsomisosa on täytettävä heti var-
san syntymän jälkeen. Täytetty astutustodistus nimieh-
dotuksineen on lähetettävä oman alueen hevosjalostus-

liittoon kuukauden kuluessa, jotta rekisteröintimaksu olisi 
halvin. Muista laittaa varsalle useampi nimiehdotus!

Syntymätodistus on lunastettava eli varsamaksu makset-
tava laskun eräpäivänä. HUOM! Syntymätodistus on lu-
nastettava viimeistään 31.12. varsan syntymävuonna, 
jotta se saa ravikilpailuoikeuden! 

Varsa on tunnistettava. Tunnistus tilataan omasta hevos-
jalostusliitosta kun varsa on noin neljän kuukauden ikäinen. 
Mikäli astutustodistus on lähetetty ajallaan, saattaa hevosja-
lostusliiton tunnistajakin soittaa kasvattajalle, kun on tulossa 
tunnistamaan varsoja alueelle. Varsan tunnistuksen varaami-
nen ja hoitaminen on kuitenkin kasvattajan vastuulla. Varsat 
tunnistetaan yleensä syksyllä, mutta varsa on tunnistetta-
va viimeistään syntymävuotta seuraavan maaliskuun 
viimeinen päivä, jotta varsa saisi ravikilpailuoikeuden.

Tunnistusta varten varsalla on oltava tottuneet kiinnipiteli-
jät, ja varsan tulee olla tottunut käsittelyyn.Syntymätodistus 
ja mahdollinen omistajanvaihdosilmoitus luovutetaan tunnis-
tajalle.

Suomen Hippos postittaa hevospassin varsan omistajalle 
automaattisesti, kun kaikki varsaan sekä sen rekisteröintiin 
ja tunnistukseen liittyvät maksut on suoritettu, paperit toimi-
tettu liittoon ja varsa tunnistettu.

Varsa rokotetaan influenssaa ja tetanusta vastaan ensim-
mäisen kerran kuuden kuukauden iässä. Tehosterokotus 
annetaan tästä kuukauden päästä (21 - 92 vrk). Uusinta-
tehoste suositellaan annettavaksi vielä 10 – 12 kuukauden 
iässä. Tämän jälkeen sekä ratsut että ravurit tulee rokottaa 
influenssaa vastaan vuoden välein ja tetanusta vastaan kah-
den vuoden välein.

Varsa madotetaan kahden kuukauden välein ensim-
mäisen elinvuoden ajan alkaen kahden kuukauden iästä. 
Suolinkainen on varsojen merkittävin sisäloinen. Suolinkaiset 
ovat kehittäneet resistenssiä useammalle käytössä olevalle 

Kesävarsan kanssa
syksyyn

Toivottavasti varsomiset ja tammojen uudelleen siemennykset ovat menneet hyvin ja kasvattajat ovat 
saaneet kesävarsat kasvamaan laitumelle. Kesän kääntyessä kohti syksyä on kasvattajalla kuitenkin 
monta muistettavaa asiaa.

matolääkkeelle. Siksi olisi hyvä kontrolloida ulostenäytteillä 
käytetyn matolääkkeen teho ainakin muutaman kerran vuo-
den aikana. Alle neljävuotiaat hevoset ovat alttiimpia loistar-
tunnoille kuin aikuiset, joten niiden kohdalla tiheämpi ma-
dotus on perusteltua (esim. 3 - 4 kertaa vuodessa). Aikuiset 
hevoset suositellaan madotettaviksi kerran vuodessa heisi-
matoihin tehoavalla lääkkeellä ja tämän lisäksi ulostenäyt-
teiden mukaan. Tarkat ohjeet saa eläinlääkäriltä tai esim. 
hevosklinikoiden nettisivuilta.

Sopia vieroitusikä varsalle on noin 6 kk. Hyvissä ajoin 
ennen tätä on varsa opetettava syömään väkirehuja. Aluk-
si varsa vain maistelee emänsä ruokakupilta, mutta hieman 
isommalle varsalle voi jo antaa omankin ruoka-annoksen. Ei 
sen takia, että varsa varsinaisesti vielä tarvitsisi väkirehuja 
(emän maito ja pienet makuannokset ruohoa riittävät sille 
tässä vaiheessa oikein hyvin), vaan sen takia että varsa tot-
tuisi syömään väkirehuja ja tottuisi myös käytettäviin rehui-
hin. Muuten varsa voi olla vaikea saada syömään tarpeeksi 
vieroituksen tullessa ajankohtaiseksi. Kasvavan varsan val-
kuaistäydennyksestä tulee huolehtia.

Ensimmäisen elinvuoden aikana sekä pihatossa että tallis-
sa kasvavat varsat tulee totuttaa ihmisiin, kavioiden vuoluun, 
hoitotoimenpiteisiin, kytkettynä olemiseen, taluttamiseen ja 
muihin hevoselämässä tarvittaviin taitoihin. Näin nuori he-
vonen saa parhaat lähtökohdat elämälleen ihmisten kanssa!
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