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Hevosaiheisissa lehdissä ja internetin keskustelupalstoilla 
on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota madotuksen 

nykykäytäntöihin. Ohjeet vaihtelevat ja monet ovat epätietoi-
sia parhaasta mahdollisesta toimintatavasta. Sitkeässä elää 
mitä erilaisimpia käsityksiä madotuksen hoitamisesta. Var-
masti jo osa shettisyhdistyksen jäsenistäkin on otattanut po-
neistaan lantanäytteitä tai ainakin miettinyt madotuskäytän-
töjään. Shettisväkeä nykyaikaiseen sisäloiskontrolliin opastaa 
eläinlääkäri Katja Hautala. Hautala pyörittää TerveTalli-eläin-
lääkäripalvelua, joka keskittyy hevosten ennaltaehkäisevään 
terveydenhuoltoon erilaisissa talliympäristöissä. Suunnitel-
mallisella terveydenhuollolla pyritään parantamaan hevosen 
vastustuskykyä ja vähentämään sairastumisalttiutta. Tärkeä 
osa terveydenhuoltoa on sisäloiskontrolli. Aloitamme Shet-
tislehden tässä numerossa sisäloiskontrollia koskevan sarjan, 
jonka ensimmäisessä osassa keskitytään kontrollin yleispiir-
teisiin. Seuraavassa osassa paneudutaan siitostamman ja var-
san loiskontrollin erityispiirteisiin.

Miksi syytä muutokseen?
Suomessakin on havaittu, että vanha systeemi, jossa hevo-
sia madotettiin neljä kertaa vuodessa, matolääkevalmistetta 
vaihdelleen, on johtanut loislääkkeille resistenttien eli vastus-
tuskykyisten loiskantojen syntymiseen. Lisäksi vanhassa sys-
teemissä suurta osaa aikuisista hevosista lääkittiin tarpeetto-
masti ”varmuuden ja tavan vuoksi” kun taas nuorille varsoille 
vanhan systeemin mukainen lääkitys ei välttämättä ole kaikis-
sa olosuhteissa ollut riittävä. Loislääkeresistenssi tulee Hauta-
lan mukaan ottaa vakavasti, sillä maailmalla esiintyy jo resis-
tenttejä loiskantoja kaikille tällä hetkellä käytettävissä oleville 
loishäätölääkkeille. Uusia lääkkeitä ei ainakaan lähivuosina ole 
tulossa markkinoille. 

Vaikka Suomessa matokantoja ei ole vielä tutkittu kovin laa-

Hevosten nykyaikainen sisäloiskontrolli
eläinlääkäri kertoo, miten madotat oikein

jalti, kertoo Hautala, että jo nyt on havaittu suolinkaisten 
kohdalla resistenssiä ivermektiiniä vastaan ja pienten sukku-
lamatojen (cyathostominae) kohdalla sekä pyranteeli- että 
fenbendatsoliresistenssiä. Maailmalla on havaittu resistens-
siä myös moksidektiiniä sisältäviin matolääkkeisiin. Nyt kun 
Suomessakin lantanäytetutkimukset ovat lisääntyneet ja 
yhä lisääntyvät, saadaan lisätietoa myös Suomen tilantees-
ta. Hautala muistuttaa, että resistentit matokannat saapu-
vat Suomeen maailmalta ihan yhtä nopeasti ja helposti kuin 
tuontihevosetkin. 

Ennaltaehkäisy avainasemassa
Hautala muistuttaa, että sisäloiskontrollin tai -häädön tar-
koitus ei ole päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa hevoset 
olisivat täysin madottomia. Erilaiset loiset ovat vuosituhan-
sien ajan sopeutuneet elämään isäntäeläimessään ja selviy-
tymään erilaisissa olosuhteissa. Niiden kokonaan hävittämi-
nen nykyisin käytettävissä olevin keinoin ei ole mahdollista. 
Siksi tavoitteena on elää loisten kanssa rauhallista rinnak-
kaiseloa ja hoitaa hevosia niin, että loisten määrä ei pääse 
kasvamaan niin suureksi, että ne aiheuttaisivat hevoselle 
haittaa. 

Tässä tavoitteessa tärkeintä on hevosten elinympäristön 
puhdistaminen lannasta eli käytännössä tarpeeksi usein 
tapahtuva tarhojen ja laidunten siivous. Erityisesti kesäai-
kana lannat kannattaa siivota ulkoilualueilta viikon välein, 
sillä madonmunat kypsyvät lämpimissä olosuhteissa nope-
asti tartuntakykyisiksi. Ilmojen viilennettyä munien kypsymi-
nen hidastuu ja silloin riittää harvempi siivous. Suolinkaisen 
munat ovat erityisen kestäviä ja ne säilyvät tartuntakykyisi-
nä ympäristössä useita vuosia. Päivänselvää pitäisi siis olla, 
että enää ei riitä kerran vuodessa tapahtuva tarhojen siivo-
us. Hautala painottaa sitä tosiasiaa, että ”mato” ei lisään-

Uuden käytännön mukaan koko 
laumaa ei tule madottaa kerralla.
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ny hevosessa vaan tuottaa munia, joita syömällä hevonen 
saa lisää matoja. Hautalan mukaan on tärkeää ymmärtää, 
että hevosessa on enintään niin monta matoa kuin se on 
syönyt madonmunia. Siksi tämän ketjun katkaiseminen on 
loiskontrollin perusta. 
Toiseksi tärkein keino 
on loishäätölääkitykset 
tarpeen vaatiessa.

Isojen eläinmäärien ol-
lessa kyseessä tulee 
Hautalan mukaan muis-
taa, että mitä enemmän 
hevosia pidetään ja mitä 
ahtaammissa tiloissa, 
sitä suurempi riski he-
vosilla on saada loistar-
tuntoja. Tallin loiskont-
rollisuunnitelmassa on-
kin hänen mukaansa 
tärkeää huomioida tal-
lin hevosmäärän lisäksi 
hevosten pito-olosuh-
teet sekä hevosten iät. 
Aikuisilla hevosilla ja poneilla on yleensä hyvä immuniteetti 
sisäloisia vastaan, kun taas varsoille ja nuorille hevosille loiset 
aiheuttavat helpommin ongelmia.

Monet hevoset ja ponit vaihtavat asuinpaikkaansa ja niitä tuo-
daan ja viedään maasta toiseen. Talliin tulevaa uutta hevosta 
(sekä kotimaista että ulkomaista) ei kannata enää madottaa 
varmuuden vuoksi vaan se kannattaa ensin tutkia sisäloisten 
varalta lantanäytteellä ja tarvittaessa lääkitä ennen kuin se 
päästetään muiden hevosten kanssa yhteisille ulkoilualueille. 

Kaikki meistä eivät suinkaan pidä ponejaan kotona ja siten 
päätä yksinään niiden loishäätöohjelmista. Jos tallilla muut 
hevoset jääräpäisesti madotetaan vanhan tyylin mukaises-
ti, kannattaa silti omastaan ottaa lantanäytteet, lähettää ne 
analysoitaviksi ja lääkitä omansa lantanäytteiden tulosten 
perusteella. 

Joidenkin klinikoiden ja eläinlääkärien nykysuositus on, että 

kaikki hevoset madotetaan varmuuden vuoksi syksyllä ja sen 
jälkeen kahden viikon päästä tutkitaan lantanäytteistä lääk-
keen teho. Hautala ei pidä tätä ohjetta hyvänä, sillä sitä nou-
dattamalla ei ole mitään käsitystä lähtötilanteesta eikä siten 
myöskään tietoa siitä, mitä matolääkettä olisi järkevintä käyt-
tää. Kaikista hevosista kannattaa siis laidunkauden lopulla ot-
taa näyte, jotta nähtäisiin mitä loisia ja kuinka paljon niissä on. 
Tämän näytteen perusteella valitaan sitten sopivin heisima-
tolääke, joka tehoaa siis heisimatoon ja mahdollisiin muihin 
lantanäytteessä näkyviin loisiin. Hautalan mukaan kaikki lai-
tumella olleet tai vihreää syöneet hevoset kannattaa lääkitä 
heisimadon varalta noin kaksi kuukautta laidunkauden päät-
tymisen jälkeen. 

Suosituksia
Hautala muistuttaa, että loiskontrolliohjelma riippuu ponin 
iästä sekä pitopaikasta ja sen eläinmäärästä. Alkuun, kun lan-
tanäytteisiin perustuvan loishäätöohjelman aloittaa, on hyvä 
ottaa hieman tiuhempaan näytteitä. Jatkossa todennäköi-

sesti riittää vähempikin tut-
kiminen. Aikuisista hevosis-
ta noin yhdellä viidesosalla 
on runsaammin loisia kun 
taas lopuilla oma immuni-
teetti pystyy pitämään lois-
määrän alhaisena. Tärke-
ää onkin siis tunnistaa ne 
hevoset, joilla on runsaasti 
loisia, jotta lääkitys voidaan 
kohdistaa niihin. Varmuu-
den vuoksi ei koko laumaa 
kannata lääkitä. Hautala 
ehdottaa nyrkkisäännöksi, 
että kun aikuisten hevos-
ten lantanäytetutkimuk-
set aloitetaan, otetaan en-
simmäisenä vuotena näyte 
ennen laidunkauden alkua 
huhti/toukokuussa. Seuraa-

va näyte otetaan laidunkauden lopulla elokuussa ja yksi näy-
te vielä loppusyksyllä ennen heisimatohäätöä. Jos hevosesta 
löytyy madonmunia niin paljon, että se on tarpeen lääkitä, on 

Nuorille varsoille vanha madotuskäytäntö ei ole aina riittävä.

Aikuisista poneista noin yhdellä viidestätoista on runsaammin loisia.

Ponien ulkoilualueet tulisi siivota kesällä viikon välein. 
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tärkeää tarkistaa lääkityksen teho kaksi viikkoa lääkityksen 
jälkeen otetulla kontrollinäytteellä (resistenssin tarkistus). 
Näitä resistenssinäytteitä ei tarvitse ottaa kaikista hevosista 
vaan riittää, että samalta tallilta osasta hevosia näyte tarkas-
tetaan lääkityksen jälkeen.

Lantanäytetutkimusten tuloksia arvioitaessa tulee pitää 
mielessä se, että tulos on suuntaa antava eikä sen perus-
teella voida täysin poissulkea sisäloistartunnan mahdolli-
suutta. Hevosenomistajien seurattavaksi jää edelleen he-
vosen yleiskunto. Jos hevosella on sisäloisiin liittyviä tyy-
pillisiä oireita (laihtumista, pömppömaha, huono karva, 
toistuvia ähkyjä, ripulia, hännän hankaamista ym.), pitää 
sen loislääkitystarve vielä erikseen harkita vaikka lantanäy-
te olisikin puhdas. 

Kun hevosta loishäätölääkitään, on lääkkeen riittävä annos-
tus tärkeää. Jos mahdollista, olisi hevonen hyvä punnita. Apu-
na painon arvioinnissa voi käyttää myös painomittanauhaa. 
Arvioon kannattaa vielä lisätä 10-15% ja lääkitä sen mukaan. 
Aikuinen standardikokoinen shetlanninponi painaa yleensä 
yli 200 kiloa. 

Lantanäytteen otto
Näytteeksi otetaan muutama pallero (noin 1 dl) mahdollisim-
man tuoretta ja puhdasta lantaa, jonka voi pakata esimerkik-
si pakastepussiin. Jokaisesta hevosesta otetaan oma näyte 

ja pussiin kirjoitetaan selvästi hevosen nimi.  Jos näytteet lä-
hetetään postitse, kannattaa ne ainakin kesäaikana jäähdyt-
tää ennen lähetystä jääkaappilämpötilaan (eivät saa kuiten-
kaan jäätyä). Jäähdytys pidentää näytteiden säilymisaikaa 
(viileässä säilytetty näyte säilyy tutkimuskelpoisena noin vii-
kon ajan) ja se onnistuu kätevästi esimerkiksi kylmälaukus-
sa.  Näytteet toimitetaan suoraan tutkivalle eläinlääkärille/
laboratorioon tai lähetetään ykkösluokan postissa. Joistain 
klinikoilta saa pyytämällä lähetystä varten postituslaatikon. 
Osalla lantanäytteitä tutkivista eläinlääkäreistä ja laboratori-
oista on lisäksi käytössään esitietokaavake, joka täytetään ja 
lähetään jokaisen näytteen mukana. Jos postikuljetus kestää 
useamman päivän kannattaa näytteiden mukaan pakata kyl-
mävaraaja, seuraavaksi päiväksi perille ehtivä lähetys säilyy 
hyvänä ilman kylmäkalleja. Näytteen analysointi maksaa 10 
eurosta ylöspäin paikasta riippuen ja tutkimus valmistuu mo-
nessa paikassa jo näytteen toimituspäivänä. Näytteen tutki-
nut eläinlääkäri neuvoo myös oikean lääkityksen valinnassa ja 
jos näyte on tutkittu laboratoriossa, ponia hoitava eläinlääkä-
ri määrää tarvittavat lääkkeet laboratorion tutkimustuloksen 
perusteella.

Nuorten hevosten ja varsojen sisäloiskontrolliohjelma eroaa 
aikuisten hevosten ohjelmasta ja siihen keskitytään sisälois-
kontrollisarjan seuraavassa osassa kevään puolella. 
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Loiset aiheuttavat helpoiten ongelmia nuorille poneille.

Uusilta poneilta kannattaa ottaa lantanäyte ennen kuin ne  päästää
yhteisille ulkoilualueille vanhan lauman kanssa.

WWW.TERVETALLI.FI
TerveTalli-eläinlääkäripalvelut on erikoistunut hevosten hy-
vinvoinnin varmistamiseen ja terveydenhuoltoon erilaisissa 
talliympäristöissä. Terveydenhuolto tarkoittaa ehkäiseviä 
toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan hevosten vas-
tustuskykyä ja vähentämään sairastumisalttiutta. Suunnitel-
mallinen terveydenhuolto mahdollistaa hevoselle terveem-
män ja onnellisemman elämän. 


