KESÄN KYNNYKSELLÄ KANNATTAA MUISTAA MUUTAMIA PERUSASIOITA
Touko- ja kesäkuu tuovat tullessaan vilkkaan hevosten kuljettamiskauden – on erilaisia kesäleirejä,
valmennuksia ja kilpailuja, tai hevosia siirretään vaikka kesälaitumille. Samoin ihmiset liikkuvat eri tallien ja
hevosten välillä ahkerammin kuin talvikaudella, esim. ihailemaan kaverin vastasyntynyttä varsaa.
Tänä keväänä suuren kohun aikaan saaneet herpesvirukset EHV-4 ja EHV-1 eivät suinkaan ole ainoita
hevosten parissa vuosittain liikkeellä olevia tauteja, joista suurin osa tarttuu ns. pisaratartuntana. Ei ennen
vanhaan talleilla turhaan sanottu, että ”toisten hevosia ei saa lääppiä” tai ”toisten tavaroita ei saa lainata”.
Tarttuvien tautien ehkäisemiseksi on hyvä muistaa yleiset toimintaohjeet!
Tänä päivänä, syystä tai toisesta, on hyvin yleinen tapa siirtää oma heppa naapurin tai käytävän toisella
puolella olevan tallikaverin karsinaan. Samoin hevosia juotetaan samasta ämpäristä, ja muutenkin lainataan
ahkerasti toisten varusteita. Kuitenkin näihin sisältyy aina riski siitä, että joku osapuolista saattaa tartuttaa
toisiin jonkun pöpön. Tartunnan sattuessa, tiedätkö muuten mikä on oman hevosesi normaali lämpö?
Yleensä normaali varovaisuus ja hygienian huomioiminen riittää. Esim. tallitilat on aina tyhjennetty ja
desinfioitu edellisten käyttäjien jälkeen. Uusia asukkeja odottavat karsinat joista on kuivikkeet kokonaan
vaihdettu seuraavia käyttäjiä varten ja KOKO karsina on pesty Virkon S -desinfiointiaineella – siis seinät,
ruoka- ja juoma-astiat. Eikä toisia hevosia nuuskita tai naapurien karsinoissa käydä edes kääntymässä.
Vieraita hevosia kuljetettaessa tai toisten kuljetuskalustoa lainattaessa on hyvä muistaa puhdistaa myös
traileri tai kuljetusauto ennen uusien hevosten kyytiin laittamista. Näin toimimalla hevosten mahdollisuus
saada tartuntoja toisiltaan on mahdollisimman pieni.
Muistathan, että sairasta hevosta ei saa viedä kotitallista!
Meitä kaikkia on tänä keväänä kehotettu huolellisuuteen ja varovaisuuteen tautien leviämisen
hillitsemiseksi. Jokainen hevosenomistaja ja tallilla kävijä on vastuussa tautien leviämisen estämisestä.
Sairasta hevosta ei pidä viedä pois kotitallista, ei myöskään tervettä hevosta silloin, jos tallissa on sairaita
hevosia.
Virukset voivat levitä välillisesti myös ihmisten ja esineiden kautta. Jos omassa tallissa asuu sairaita hevosia,
pitäisi kokonaan välttää käyntejä muissa talleissa. Jos se ei ole mahdollista, on vaihdettava kaikki vaatteet ja
jalkineet siirryttäessä tallista toiseen. Virus tuhoutuu vaatteista konepesussa.

Ratsastajainliiton hallitus edellyttää, että ratsastajat ja hevosenomistajat seuraavat omien hevostensa
terveystilannetta.
SRL:n konsultoimien eläinlääkäreiden kanta Suomen EHV-1 herpesvirustilanteeseen on, että hevosten
omistajien ja ratsastajien tulee seurata omien hevostensa terveystilannetta ja mitata hevosten lämpöä
mieluiten kaksi kertaa päivässä. Sairaalla hevosella ei saa lähteä kilpailuun. Mikäli kuumetta esiintyy, pitää
odottaa, että hevonen on kuumeeton ennen kuin sillä kilpailee.
SRL:n hallitus antaa seuraavan ohjeistuksen:
Hevosten lämpöä tulee mitata päivittäin. Mikäli hevosella on kuumetta, tulee odottaa ainakin 1 viikko
ennen kuin hevosen kanssa voidaan lähteä liikkeelle. Jos herpestä esiintyy, on odotettava 1 kk viimeisistä
oireista. Lisäksi on muistettava, että karanteenit koskevat koko tallia, eikä vain sairasta hevosta. Olisi
suotavaa, että kisoihin tai valmennuksiin tultaessa ratsastajilla on mukana kalenteri, jossa hevosen mitatut
lämpötilat ovat nähtävissä. Sairaalla hevosella ei saa osallistua kilpailuihin eikä valmennustilaisuuksiin.
Jos yllä mainittua ohjeistusta noudatetaan, kilpailutoiminta voi jatkua ennallaan.

