HOITO I -MERKIN TEORIAKOE
Vastaajan nimi: _________________________________________________________________
Merkitse onko väittämä oikein (O) vai väärin (V)
Hevosen ruumiinosat
___ 1. Hevosen hampaat hoidetaan päivittäisellä harjauksella.
___ 2. Hevosen korkeus mitataan korvien kärjestä maahan silloin kun hevosen pää on ylhäällä.
___ 3. Hevosen ruumiinosien nimien ja paikkojen tuntemisesta on hyötyä sekä ratsastuksessa että
hevosia hoidettaessa.
___ 4. Hevosen takapolvi on heti takasäären yläpuolella.
___ 5. Hevosen etupolvi on heti etusäären yläpuolella.

Hevosen värit ja merkit
___ 1. Hevosen väri määritellään karvapeitteen värin perusteella.
___ 2. Puhdasvärisiä hevosia ovat mustat, ruunikot ja rautiaat.
___ 3. Rautiaalla hevosella on joko ruskeat tai vaaleat jouhet.
___ 4. Kimot tummenevat usein vanhetessaan.
___ 5. Hevosten jaloissa, päässä ja muualla kehossa olevat merkit ovat aina valkoisia.
Hevosrodut
___ 1. Suomen ainut oma hevosrotu on suomenhevonen.
___ 2. Ponien säkäkorkeus saa olla enintään 148 cm.
___ 3. Arabialainen ja englantilainen täysiverinen ovat eniten vaikuttaneet nykyiseen hevoskantaan.

Hevosen päivittäinen tarkastus
___ 1. Tallissa olevat hevoset tarkistetaan päivittäin, laitumella oleville hevosille riittää tarkistus
kerran viikossa.
___ 2. Hevosen päivittäinen tarkastus tehdään tavallisesti käsittelyn yhteydessä.

___ 3. Jos hevonen käyttäytyy normaalioloissa epänormaalisti, on hyvä mitata hevosen lämpö.
___ 4. Päivittäiseen tarkastukseen kuuluu myös varusteiden ja karsinan kunnon tarkistus.
___ 5. On hyvä, jos eläinlääkäri tekee hevosen päivittäisen tarkastuksen 1-2 kertaa kuukaudessa.

Hevosen perustarpeet
___ 1. Hevosen perustarpeet ovat talli, ratsastuskenttä sekä mielellään maneesi.
___ 2. Tallin ihannelämpötila on sama kuin asuinhuoneidenkin, eli noin +20 astetta.
___ 3. Tallissa tulee olla kunnollinen ilmanvaihto, mutta ei vetoa.
___ 4. Talli-ilmassa oleva pöly ja ammoniakkihöyry altistavat hevosen hengitystiesairauksille.
___ 5. Karsina saa olla pieni, jos hevonen pääsee päivittäin tarhaan.
___ 6. Pihatossa asuvia hevosia ei tarvitse juurikaan hoitaa.
___ 7. Tarhoihin kertyvää lantaa ei tarvitse kerätä, koska se maatuu itsekseen maahan.
___ 8. Hevosen on päästävä liikkumaan päivittäin.

Hevosen ruokinnan perusteet
___ 1. Kaura on ruokinnan tärkein rehu.
___ 2. Hevoset pitävät vaihtelevasta ruokavaliosta.
___ 3. Hevonen tarvitsee suolakiven tai merisuolaa suolojen saannin turvaamiseksi.
___ 4. Laidunruoho on luonnollisinta rehua.
___ 5. Hevonen on ruokittava vähintään viisi kertaa päivässä.
___ 6. Uusiin rehuihin hevonen tottuu muutamassa päivässä.
___ 7. Hyvät tulokset rehuanalyysista takaavat, että rehua voi turvallisesti syöttää.
___ 8. Kaikki tallin hevoset noudattavat samaa ruokavaliota.

Karsinan puhidistaminen ja kuivikkeet
___ 1. Karsinat puhdistetaan päivittäin, jolloin tallin ilma pysyy hyvänä ja hevoset puhtaana.
___ 2. Jos mahdollista, karsinat kannattaa puhdistaa illalla juuri ennen ratsastustunteja.

___ 3. Sopiva kuivikerroksen paksuus on noin 5 cm.

Hevosen loimittaminen
___ 1. Loimituksen tarpeeseen vaikuttaa muun muassa sää ja ulkoiluajan pituus.
___ 2. Hevosen rodulla ei ole merkitystä loimituksen tarpeeseen.
___ 3. Turhaa loimitusta kannattaa välttää.
___ 4. Loimea laitettaessa soljista ensimmäisenä kiinnitetään etusoljet.
___ 5. Jos hevosella pidetään kokoajan loimea, sitä ei tarvitse harjata päivittäin.

Hevosen varusteiden huolto
___ 1. Varusteiden huolto pidentää niiden käyttöikää.
___ 2. Ainoastaan vanhoja varusteita täytyy hoitaa.
___ 3. Kuolaimet puhdistetaan jokaisen käyttökerran jälkeen huolellisesti.
___ 4. Varusteita täytyy huoltaa, koska käytössä niihin tarttuu pölyä, likaa ja hikeä.
___ 5. Kastunut satula on parasta kuivattaa nopeasti esimerkiksi patterin päällä.
___ 6. Likaisen satulahuovan huonoin puoli on ruma ulkonäkö.
___ 7. Harjat pestään jokaisen käyttökerran jälkeen vedellä ja laimealla saippualiuoksella.
___ 8. Varusteiden purkautuneet tai ratkenneet ompeleet täytyy korjauttaa satulasepällä/suutarilla.

Hevosen pesu
___ 1. Hevonen pestään lämpimällä vedellä.
___ 2. Hevosen korviin ei saisi mennä vettä.
___ 3. Märkä hevonen voidaan laittaa ulos, jos sille laitetaan loimi päälle.
___ 4. Kuraantuneet jalat on pestävä, jotta niihin ei tulisi ihottumaa eli riviä.
___ 5. Pestyt jalat kuivataan hikiviilalla.

Perustieto kengityksestä ja kavioiden hoidosta

___ 1. Kengityksellä voidaan suojata kavioita liialliselta kulumiselta sekä korjata jalka-asentojen ja
liikkeiden virheitä.
___ 2. Hevosen kengityksen tekee eläinlääkäri.
___ 3. Normaalisti hevonen kengitetään 2 kertaa vuodessa.
___ 4. Kengitysväliin vaikuttaa mm. kavioiden laatu, hevosen käyttö sekä keliolosuhteet.
___ 5. Jos kengitys ja kavioiden vuoleminen tapahtuu liian harvoin siitä voi seurata jopa ontumista.
___ 6. Kaikki hevoset tulee kengittää.
___ 7. Liukastumista estäviä hokkeja käytetään vain talvisin.
___ 8. Karsinan puhdistus on myös kavionhoitoa.

