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Samasta 

laumasta

Emät viedäään

pois ja varsat

jäävät tuttuun

laumaansa

Olosuhteet pysyy

Ehkä ihanteellisin

tapa!



Saman 

ikäinen toveriksi

Ruokinta

on helppo

toteuttaa

Tasaväkistä

seuraa



Seuraponi

Terve, vikkelä

sopiva poni tässä

orivarsan

kaverina

Kesäksi saman

ikäisten laumaan



Varsat samaan

karsinaan

Emät

jäävät

viereisiin

karsinoihin



Varsan 

kehitysaste

ratkaisee myös

Näin hyvin

kehittyneen varsan

voi vieroittaa

hyvällä mielellä



Muita tapoja

Sekalaumaan vieroitus

Aikuisen sopivan hevosen kanssa

tarhaaminen mutta yöt omassa

karsinassa

Useampi varsa ja yksi

“setähevonen” pitämässä järjestystä



Muita tapoja

Pidetään tamman kanssa niin pitkään 

kuin mahdollista. Siinäkin on haitat sekä 

edut tapauskohtaisesti.

Vieroitetaan varsa ja ei ole kaveria-tämä 

ei ole suositeltavaa mutta joskus voi olla 

tilanteena…pyrittävä ratkaisemaan 

parhain päin



Kahden viikon totuttaminen ennen

vieroitusta ja uuteen kotiin siirtoa

Totutetaan vähitellen olemaan omassa
karsinassa

Valvontaa

Yksilöllinen tahti

Ruokaa karsinaan

Yleensä viikon kuluttua voi jättää yöksi
omaan karsinaan

Päivisin tarhaus emän kanssa



Vieroitusikä

Yleisin vieroitusikä on noin 6-7 kk

Alle 5 kk ikäisenä vieroittamista ei suositella

Vieroituksen pitkittäminen jakaa mielipiteitä ja 

sen hyödyt sekä haitat riippuvat monesta

asiasta

Huonosti kehittynyt/sairas varsa voi hyötyä

pitkitetystä vieroituksesta



Varsan aikaista vierotusta vaativat/
puoltavat seuraavat seikat:

 Tamma on tiineenä

 Varsa on hyvin kehittynyt

 Varsa syö hyvin heinää sekä myös muita rehuja

 Varsa on terve

 Orivarsat kannatta yleensä vierottaa riittävän aikaisin koska kiusaavat

emää

 Tamma näyttää jo olevan "kyllästynyt" varsaansa

 Varsalle on jo uusi koti tiedossa

 Tamma on jo hoikassa kunnossa



Olosuhteet ja realiteetit

 Suurin osa varsoista kasvatetan 1-2 hevosen talleissa eli
laumaa ei ole

 Tarhaamisen järjestäminen

 Työturvallisuusseikat on huomioitava myös

 Vieroitettua varsaa on helpompi opettaa kun se on 
itsenäisempi

 Varsan on hyvä oppia olemaan myös yksin jossain vaiheessa

 Varsan vieroitusta ei kannata dramatisoida!

 Vieroitetun varsan oikeasta ruokinnasta, riittävästä juomisesta
ja terveydestä on huolehdittava


