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Hevostaloudella menee ihan hyvin!
Hyvä kasvattaja,
Hevosenomistajilla tuntuu olevan jatkuva pelko
siitä, että yhteiskunnan hyväksyntä ja alan rahoitus
ovat suuressa vaarassa. Se johtaa usein siihen, että
mediassa ja keskinäisissä jutuissa moodi kääntyy
arvostelun puolelle. Varsinkin alan päättäjät, raviradat
ja Hippoksen työntekijät saavat ajoittain ihan
kohtuutonta arvostelua tekemisistään tai syytöksiä
siitä, että ei tehdä mitään. Varsinkin someaika on
tehnyt negatiivisten viestien heittelyn helpoksi.
Toki sama ilmiö on havaittavissa kaikkialla muualla
hevosalan ulkopuolellakin. Negatiivisuudella on vain
tapana levitä, samoin tietysti positiivisella vireelläkin.
Usein myös hypätään oletuksista vakaaseen
uskomukseen ilman kunnon perehtymistä. Kun
somessa saa omalle uskolleen vähän vahvistusta,
asia onkin muuttunut faktaksi. Monta kertaa,
kun vähän ottaa selvää päätösten taustoista ja
kokonaisvaikutuksista, huomaakin, että ehkä siellä
päättäjissäkin joku on jotain ymmärtänyt ja päätös
onkin ihan kohtuullinen ja oikea.
Tällä hetkellä kiitosta voi antaa taloudellisten
reunaehtojen turvaamisesta sekä Hippoksen
työntekijöille ja luottamusmiehille, jotka ovat
vastanneet rahoitusneuvotteluista ministeriön
suuntaan, että ministeriölle itselleen hevostalouden
kokonaisuuden ymmärtämisestä ja sen rahoituksen
turvaamisesta omalta osaltaan. Valtiovallan
kehysriihipäätökset ovat hevostalouden
kannalta vähintäänkin tyydyttävät ja luovat
uskoa hevostalouden suotuisalle kehitykselle
tulevaisuudessa ainakin lähivuosiksi eteenpäin.
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” Raviurheilun suurimmat
uhkakuvat ovat tällä
hetkellä omistajien
väheneminen ja
hevospula.”
Raviurheilun suurimmat uhkakuvat ovat tällä hetkellä
omistajien väheneminen ja hevospula. Hevospula
ei varsinaisesti niinkään haittaa muita alalla toimivia
hevosihmisiä, mutta heijastuu raviratojen kykyyn
järjestää riittävä määrä houkuttelevia pelikohteita,
jolloin totopelien suosio voi pudota ja hevosalan
painoarvo Veikkauksen silmissä laskea. Omistajien
väheneminen puolestaan on alalle ihan elämän ja
kuoleman kysymys ja omistajuuden kiinnostavuuteen
tulee kaikkien raviurheilun ympärillä toimivien
tahojen tehdä kaikkensa. Hevosenomistajat ovat
ne, jotka viime kädessä rahoittavat alan ja heitä
pitää kohdella kuin kuningattaria ja kuninkaita joka
käänteessä. Valmentajien pitää jaksaa panostaa myös
asiakaspalveluun ja asiakasmarkkinointiin, raviratojen
pitää huomioida omistajat entistä paremmin
ja lehdistökin voisi vähän paremmin kantaa
kortensa kekoon omistajuuden markkinoinnissa ja
nostamisessa keskiöön.
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Myös kasvatustoiminta on oleellinen osa suomalaista
hevostaloutta. Vaikka itsekäs protektionismi
taisteleekin sivistyneen ihmisen oikeustajua vastaan
ja kansainvälinen toiminta on arvo sinänsä, tulisi
jonkinnäköistä omien etujen vaalimista tässäkin
suhteessa harjoittaa. Kun tuetaan ja suositaan
suomalaista, Suomessa puolitoista vuotta kasvanutta
varsaa, tuetaan samalla suurta toimeliaisuutta,
elinkeinoa ja kulutusta Suomessa, mikä pitää
suomalaisia hevostalouden rattaita pyörimässä. Ja on
vaakakupissa hyvä neuvotteluvaltti myös ministeriön
suuntaan, kun pystytään osoittamaan sen vaatimaa
suomalaista työtä ja rehun, kuivikkeiden ja muiden
tarvikkeiden kulutusta. Että vanha mainosslogan ”suosi
suomalaista” pätee tässäkin.
Hevostalouden imago on yhteiskunnassa ihan hyvä ja
sitä, että ravihevosta pidetään ja hoidetaan keskimäärin
paremmin kuin mitään kotieläintä, tulee väsymättä
myös kertoa kaikille. Totta kai joukossa on mätämunia,
mutta ne pitää lajin sisällä siivota pois tehokkaasti.
Samoin asioihin, jotka näyttävät suuren yleisön silmissä
pahemmalta kuin ovatkaan, kuten piiskan käyttö
raveissa, tulee kaikkien suhtautua riittävän vakavasti ja
opetella toimimaan niin, ettei ulkopuolisille tule väärää
kuvaa hevosten käsittelystä. Mutta yleisesti ottaen
ravihevosta ihaillaan ja raviurheiluun suhtaudutaan
positiivisesti. Tältä pohjalta on hyvä kehittää lajia ja
uskoa vahvasti sen tulevaisuuteen. Ja siinä uskossa
kannattaa se tyhjä tammakin astuttaa. Kallelassa
autamme mielellään asiassa tarjoamalla kattavan ja
laadukkaan oritarjonnan ja ammattimaisen palvelun
käyttöösi. Hyvää kevättä ja kesää kaikille!
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Pehmeä, kuiva ja lämpöä eristävä turvekuivike luo hevoselle mukavat olot.
Turve on paras ammoniakin sekä hajujen sitoja. Siksi tallin ilma pysyy
raikkaana sekä hevosten keuhkot terveinä.
Turve on erittäin imukykyistä, joten lantaa syntyy vähemmän.

Meiltä saat irtoturvetta

tasaisesti ympäri vuoden.

TILAA HETI.

Myyntipalvelu:
ma–pe klo 8–16
suomeksi 020 341 400
på svenska 020 341 300
netistä: kauppa.vapo.fi
Puhelun hinta: lankaliittymästä: 8,35 snt/puh. + 7,02 ja mobiilista: 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Kallela 2021
Kallelan Oriaseman markkinointijulkaisu
Kansi: Friendly Bourbo
Valokuvaaja: Leena Kahisaari
Artikkelit: Kaisa Nivola, Irina Keinänen
Ulkoasu ja taitto Irina Keinänen
Osoitteiden lähde: Suomen Hippos ry,
astutettujen tammojen omistajat 2020

Kaisa, Hannu ja muu Kallelan väki
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HYVÄSTÄ OLOSTA SE
HEVONENKIN NAURAA
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KUUMISTA KUUMIN YHDISTELMÄ: READY CASH - LOVE YOU

Friendly Bourbon
Friendly Bourboniin kohdistui sukunsa vuoksi heti sen syntyessä valtavia odotuksia ja oriin kilpailu-ura alkoikin lupaavasti. Se oli varsalahjakkuus, joka meni heti kaksivuotiaana koelähdössä 1.17,6 ja aloitti varsinaisen kilpailu-uran
kuudella voitolla. Ennätys 1.11,4 syntyi U.E.T. GB-karsinnassa, missä se sijoittui
neljänneksi voiton viedessä itse Face Time Bourbon. Pienet vaivat varjostivat
kuitenkin uraa ja estivät nousun absoluuttiselle huipulle, mikä mahdollisti huippusukuisen oriin hankinnan Ranskan ulkopuolelle.
Erityisen arvokkaaksi oriin tekee sen suku, joka on ehdottomasti parasta,
mitä ranskalainen ravijalostus pystyy tällä hetkellä tarjoamaan. Isä Ready Cash
on kuuminta hottia ja kaikkien huulilla ja emälinja on kiistatta Ranskan paras.
Emänemä Etta Extra on Ranskan paras siitostamma, jonka omat varsat ovat tienanneet itse yhteensä noin 4 milj € ja kaikki jälkeläiset yhteensä lähes 10 milj
€. Emälinjan tuotto on ollut jotain aivan käsittämätöntä. Kun Friendly Bourbonin emänisänä on vielä Love You, on suku lähes identtinen Face Time Bourbonin
kanssa, jonka elinikäiset astutussoikeudet ovat maksaneet jopa satoja tuhansia
euroja ja yhdenkin vuoden astutusoikeudesta maksetaan kymmeniä tuhansia –
tuli varsaa tai ei.
Yksilönä Friendly Bourbon on aivan ihastuttava. Kiltti ja kaunis ja sopusuhtainen
rakenteeltaan vailla rakennevikoja. Sperma on todettu spermatestissä erittäin
hyväksi ja se soveltuu erinomaisesti myös siirtosiemennyksiin.

I Kallelan Oriasema

11,4

110 570 eur 28: 8–2–0

Ready Cash 10,3
Indy de Vive 11,9
			
		
Kidea 18,2
			

Viking´s Way 15,6
Tekiflore 19,8
Extrême Dream 14,0
Docéanide du Lilas 16,8

Une Belle Bourbon 15,2 Love You 10,2
			
		
Etta Extra 18,0
			

Coktail Jet 10,7
Guilty of Love 17,1
Florestan
Une Crown 19,4

Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu
Kallela 400 (496) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
Siirrot 220 (272,80) eur/kausi + 50 (62) eur/lähetys
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Varsamaksu 2 200 (2 728) EUR.
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KÄYTÄ NYT! SUOMESSA VIELÄ TÄMÄN KAUDEN
11,6

Zola Boko

Zola Boko osoitti viimeistään viime vuonna pahimmillekin epäilijöilleen, että se kuuluu Pohjoismaiden parhaimpiin periyttäjiin.
Ori pysyi Ruotsissa edelleen tilastojen kärkipäässä, vaikka eittämättä jäi Menhammarissa vähän uusien oriiden Maharajahin ja
Readly Expressin jalkoihin. Suomessa se on ollut viime vuoteen
asti käytettävissä vain tuontispermana, mutta siitä huolimatta se
on vuoden 2020 kolmivuotistilaston kolmas edellään vain Maharajah ja Ready Cash, nelivuotistilaston toinen (edellä Mascate
Massin tilastokärkeen nostama Muscle Mass) ja kokonaistilastossa toinen edellään vain Andover Hall.

Raveja seuraavalla tilanne on näkynyt itsestään selvänä ilman tilastojakin. Tuntuu, että joka raveissa voittaa joku zolabokolainen.
Lippua ovat pitäneet korkealla Kasvattajakruunumenestyjät Marshall Match, Piece Of Glory, Moonlight Velvet ja She Rains, Oulu Express-kakkonen Zogo Match, voittokone Bismarck Comery,
2-vuotistähti Zolamani, lähes kaikki starttiinsa voittanut Stardust
Comery, kestomenestyjät The Breeze, Magnifico S, Flynn Boko,
Fullhand Comery ja moni moni muu.
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1 950 214 kr 11: 7–2–1 Korkeus 162–161 cm Pituus 165 cm
Goetmals Wood 12,0
And Arifant 16,5
			
		
Tahitienne
			

Sharif di Iesolo15,0
Infante d’ Aunou
Kimberland 14,3
Oligiste

Big Blue Kitten 12,2
Pine Chip 9,0TT
			
		
Dasooner Dabettor 11,5
			

Arndon 10,9TT
Pine Speed 15,2
Meadow Road 11,1
Armbro Brilliance

Yksilönä itse Euroopan parhaisiin 3-vuotiaisiin kuuluneessa Zola
Bokossa yhdistyy vahvuutta tuova ranskalainen siitosjätti Goetmals Wood kovasukuiseen amerikkalaiseen emään, joka on jättänyt myös toisen siitosoripojan Yarrah Boko. Zola Bokon kaikkia muita hyviä ominaisuuksia täydentää poikkeuksellisen hyvä
sperma.
Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu
Kallela 400 (496) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
Siirrot 220 (272,80) eur/kausi + 50 (62) eur/lähetys

Varsamaksu 2 500 (3100) EUR.

info@callela.net
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Mavens Way

9,5

EUR 136 027 19: 3–1–4 Korkeus 164 Pituus 163 cm
Muscle Hill 8,5
Muscles Yankee 9,9
			
		
Yankee Blondie 12,8
			

Valley Victory 11,8
Maiden Hanover 13,6
American Winner 10,0
Yankee Bambi

Doris Deo
Andover Hall 9,4
			
		
D Train 14,2
			

Garland Lobell 1,8
Amour Angus 16,6
Donerail 11,2
Aldyth Hanover 13,7

Mavens Wayn ensimmäiset varsat ehtivät jo radalle ja voittamaankin viime vuonna kaksivuotiaina. Valmentajilta kuuluu pelkkää hyvää; varsat
ovat hienoluonteisia ja rauhallisia, todella hyvärakenteisia ja keveitä ja
täysiä ravureita.
Mavens Wayn kuuluukin olla periyttäjä. Siinä yhdistyy kaikki kolme siitosoriille tärkeää ominaisuutta: luokka, hieno luonne ja suku. Ori kuului itse ehdottomasti ikäluokkansa kärkihevosiin jo heti kaksivuotiaana Stakes-menestyksillä ja ennätyksellä 1.10,6. Kolmivuotiskausi meni samoissa
merkeissä. Ori piti nimissään kolmivuotiaiden kärkiaikaa 1.09,5.
Suvullisesti Mavens Way on kahden tämän päivän modernin supergeenipankin Muscle Hillin ja Andover Hallin yhdistelmä ja suora emälinja on
tuottanut laajalla rintamalla kovia kilpahevosia joka polvessa. Helmenä
suvussa on kuitenkin emän kaksi veljeä, siitosoriit Donato Hanover ja Here Comes Herbie!

Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu
		
Kallela 400 (496) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
		
Siirrot 220 (272,80) eur/kausi + 50 (62) eur/lähetys			
				

				

Varsamaksu: 1 600 (1984) eur

Erikasson 20,2
560 064 eur 142: 71–28–14

Korkeus 153

Pituus 163 cm

Tähti-Vokker 25,6
Vokker 22,3
			
		
Purton-Tähti 29,1
			

Forte 25,4
Halla
Vejani 28,6
Purto 54,6

Erika 24,8
Vireeni 22,4
			
		
Erilla 26,7
			

Vieteri 21,6
Seireeni 30,3
Erilo 29,2
Aro-Likka 38,1

Erikassonin jälkeläiset menestyvät ja ori nousee vääjämättä kohti
sh-oriiden kärkeä! Lissun Eerikistä ennustetaan jo ravikuningasta ja
Morrison niittää mainetta 75-tasolla. Erikassonilaiset menestyvät
sekä sekä ikäluokkilpailuissa että jopa avoimella tasolla.
Erikasson oli koko pitkän kilpailu-uransa yleisön suuri suosikki
erityisesti huikean voitontahtonsa ja toisaalta herrasmiesmäisen
äytöksensä vuoksi. Se voitti uransa aikana lähes kaikki suomenhevosten
suurkilpailut useita kertoja ja kruunattiin ravikuninkaaksi 2012 ja 2013.
Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu
Kallela 400 (496) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
Siirrot 220 (272,80) eur/kausi + 50 (62) eur/lähetys				
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Varsamaksu: 645 (800) eur
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Farifant 9,7
665 000 €

93 27-13-6

Korkeus 160 cm

Diamond Duo11,7
114 988,00 eur 100: 13–9–13

Pituus 163 cm

Korkeus 170

Pituus 172 cm

And Arifant 16,5
Sharif di Iesolo 15,0
			
		
Infante A´unou 16,2
			

Quick Song 14,3
Odile de Sassy 18,4
Niky des Etangs
Oscana

Andover Hall 9,4
Garland Lobell 11,8
			
		
Amour Angus 16,6
			

ABC Freight TT12,5
Gamin Lobell 15,8
Magna Force
Kenwood Scamper

Bahama
Coktail Jet 10,7
			
		
Triller Oaks 15,1
			

Quouky Williams 14,2
Armbro Glamour
Speedy Crown 12,8
Une de Rio 14,3

Salima OM
Indro Park 13,6
			
		
Hy Dilly 14,0
			

Shafir di Iesolo 15,0
Fontola 19,9
Ayres 12,6
Heidi Rodney

Duboisin siitosoriarmeijan Farifant jatkaa Suomessa! Suomeen
Farifant tuo kaivatun ranskalaissukuisen (47 % ranskalaista) vaihtoehdon, jolla on sekä omat huippusuoritukset että jo menestyneitä
jälkeläisiä.

Diamond Duo kuului ehdottomasti ikäluokkansa lahjakkaimpiin
hevosiin. Se voitti 3-vuotiaana Tapiola-Cupin finaalin ja 4-vuotiaana
Kuopio Stakesin ja oli Glenn Kosmos Memorialissa 3. Vanhempana ori
on kilpaillut Suomen ykköstasolla ja juossut montéssa 14,0.

Farifantin ensimmäisen ikäluokan (s. 2014) tähti on Kövras Sor Far
10,4 859 900 SEK. Muita menestyjiä ovat Caraway 13,4 476 900
SEK, Tootsie Brodda 12,6. Tulevalle kaudelle Farifantin varsoista
odotukset kohdistuvat Norjan väkivahvaan ja varhaiseen Custom
Chevaliin, joka menestyi Ruotsin 2-vuotislähdöissä ja kävi näyttämässä kykyjään jopa Vincennesissä (14,3 596 189 kr).

Oriin suku ei voisi olla parempi. Isä Andover Hall on edelleen yksi
maailman parhaista siitosoriista ja myös Suomen kaikkien ikäluokkien
isäoritilaston ykkönen. Emä Salima Om kuuluu Euroopan parhaiden
siitostammojen joukkoon ja on mm. Express Merettin ja Classico
Merettin emä ja Express Duon emänemä.

Farifant oli itse huippulahjakas. Se menestyi kovissa italialaisissa
ikäluokkakilpailuissa saavuttaen viisi suurkilpailuvoittoa. Ura jatkui
USA:ssa, jolloin ori oli 1000 m:n ratojen nopein ja maailman toiseksi nopein. Edelle jäi vain Varenne!

Yksilönä Diamond Duo on häikäisevä: iso, musta ja raamikas, olematta kuitenkaan raskas. Luonteeltaan se on aivan kymppi. Superhyvä
sperma yhdessä edullisen varsamaksun kanssa tekee Diamond
Duosta hyvän vaihtoehdon!

Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu
Kallela 390 (483,60) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
Kallela 400 (496) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
Siirrot 210 (260,40) eur/kausi + 50 (62) eur/lähetys			
Siirrot 220 (272,80) eur/kausi + 50 (62) eur/lähetys				
				
				
				
Varsamaksu: 900 (1 116) eur
				
Varsamaksu: 1 000 (1 240) eur

Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu

				

I

Kallelan Oriasema

I

info@callela.net

I

callela.net

I

Kallelan
Oriasema

Andover Hall

9,4
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$ 875 047 22: 11–5–2 Korkeus 160–160 cm Pituus 167 cm

Huippujälkeläisten pitkä lista - myös Suomen ykkönen
Andover Hall on siitosjätti, jonka huippujälkeläisten lista on pitkä:
Donato Hanover 8,5 $3.058.058, Pampered Princess $1.740.605,
Adrian Chip 10.203.000 kr, Nuncio 8,7 26.714,580 kr, Creatine, 1.09,2
$2.182.138, Igor Font €1.204.993, Spider Blue Chip $1.229.717, Cedar Dove $1.185.081, Beatgoeson Hanover $1.151.959. Viimeisenä
tähdeksi syttyi Hambovoittaja Perfect Spirit 9,2 $653 918 Suomessa tunnetuin Andover Hallin jälkeläinen on ME- ja SE-ori, UET
GP:n, Kriteriumin ja Derbyn voittanut Brad de Veluwe 1 141 155,00
€ 9,7.
Monet Andover Hallin pojista, kuten Donato Hanover ja Adrian Chip,
ovat ehtineet pitkälle myös siitosoriina ja menestyneet USA:n huip-

E L Titan

Garland Lobell 11,8
Abc Freight 12,5
			
		
Gamin Lobell 15,8
			

Noble Victory 11,8
A.C.’s Princess 17,4
Speedy Crown 12,8
Genya Hanover

Amour Angus 16,6
Magna Force
			
		
Kenwood Scamper
			

Florida Pro 11,5
Rosemary 13,0
Texas 12,0
Lindy’s Speedy Lady 16,6

pukilpailluilla markkinoilla. Vielä nuoret andoverhallilaiset oriit
ovat tulossa ryminällä myös Euroopan isäoritilastoihin. Ruotsin
kilparadoilla Andover Hallin jälkeläiset ovat myös ottaneet paikkansa jo siitokseen siirtyneen Nuncion johdolla.
Andover Hall johtaa ylivoimaisesti myös Suomen isäoritilastoa.
Sen jälkeläisistä useita suurkilpailuja ovat voittaneet mm. Lewis
Ale, Peanuts, Atupem, Callela Ladyboss ja Alien Lady.
Andover Hall on käytettävissä pakastespermalla.
Varsamaksu 6 500 (8 060) USD. Lisäksi siemennyskauden kulut.
Andover Hallin pakastesperma toimii erittäin hyvin!

9,3

$ 600 147 20: 7–8–1
Muscle Hill 8,5
Muscles Yankee 9,9
			
		
Yankee Blondie 12,8
			

Valley Victory 11,8
Maiden Hanover 13,6
American Winner 10,0
Yankee Bambi

Courtney Hall 12,0
Garland Lobell 11,8
			
		
Canne Angus 16,8
			

ABC Freight 12,5
Gamin Lobell 15,8
Magna Force
Kenwood Scamper

El Titan oli kilpahevosen poikkeusyksilö, joka kuului ikäluokkansa ehdottomaan parhaimmistoon ja tuli monessa kisassa tasaväkisenä
maaliin ikäluokan muiden parhaiden kanssa voittaen mm Father Patrickin, Trixtonin ja Resolven.
Parasta EL Titanissa on kuitenkin sen suku, joka on häikäisevä eikä juuri esittelyjä kaipaa. Isä Muscle Hill on maailman ykkösori. Emä
Courtney Hall on yksi maailman parhaista siitostammoista ja suvullisesti maailman parasta tammaperhettä, joka on tuottanut lukemattoman määrän huippuhevosia, kuten Cantab Hall, Cameron Hall, Andover Hall, Conway Hall, Angus Hall, Emilie Cas El, Trixton, Titanin
täysveli El Ideal ja viimeisimpänä viime vuoden parhaaksi 2-vuotiaaksi Usa:ssa valittu Venerate. Ei siis ihme, että El Titanistakin tuli loistava
kilpahevonen ja ura siitosoriina näyttää alkavan samoissa merkeissä.

I Kallelan Oriasema

EL Titan aloitti siitoksessa kilpailemisen ohessa ja ensimmäiset ikäluokat ovat pieniä. 2016 syntyi 33 varsaa, joista
jopa 30 on startannut, parhaimpina Southwind Avenger
1.09,4/$668.474 ja HP Titania Runner 1.11,3/$448 441. Viime vuoden kolmivuotiaista Usassa (40 kpl) parhaita olivat
Hayek 1.10,6/$245 076 ja Moon Bridge 1.09,8/$ 225.913.
Ruotsissa kolmevuotiaita oli vain 3 kpl, joista yksi oli ikäluokan kärkivarsoihin lukeutuva E3-kakkonen Vegan Face
1.10,5/sek 638.500.
E L Titan on käytettävissä pakastespermalla.
Varsamaksu 6 000 (7 440) USD. Lisäksi siemennyskauden kulut.
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Kotimaiset Racing-rehut
turvalliseen kasvuun
Racing Protein –

Racing Lifeguard

Kotimainen valkuaisrehu

Enemmän vastustuskykyä

• Kasvaville varsoille, siitostammoille
ja -oreille.
• Sisältää aminohappokoostumukseltaan
erinomaista kotimaista perunaproteiinia.
• Lysiiniä 50g/kg.
• Suoliston hyvinvointia tukevaa Progut®
-suolistoparannetta.

• Varsan ja imettävän tamman
vastustuskyvyn tukemiseen.
• Sisältää Progut®-suolistoparannetta.
• Käyttö aloitetaan tammalla 3 viikkoa
ennen varsan syntymää.
• Tukee varsan kasvua ja kehitystä.
• Edistää tamman palautumista
varsomisesta.
6 kg

20 kg

Meiltä myös sopiva
kivennäinen kaikkiin tarpeisiin.
Racing Junior Pro
Kaikki tarvittava yhdestä säkistä
• Täysrehu 3-12 kk ikäisille varsoille.
• Runsaasti varsan kasvulle välttämättömiä
aminohappoja.
• Alhainen tärkkelyspitoisuus.
• Tärkeää K-vitamiinia tasapainoiseen
kasvuun.
• Patentoitua Progut®-suolistoparannetta
ruoansulatuskanavan hyvinvointiin.

25 kg

20 kg

20 kg
8 kg

Kehitys. Menestys. Hyvinvointi.
Hankkijan myymälöistä ja hyvin varustetuista alan liikkeistä.

www.racing.fi
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Varsamaksu

*Myös tuoresiirto

Alv 0

sis alv

Kuvaus

Tuontioriit 2021

Andover Hall

1.09,4

$ 875.047

Garland Lobell - Amour Angus - Magna Force

usd 6 000

7440

Yksi maailman parhaista siito

Bold Eagle

1.08,4

€ 4.923.617

Reay Cash - Reethi Rah Jet - Love You

eur 15 000

18600

Ilmiömäinen kilpahevonen. Vo

Canepa
Hanover*

1.09,1

$ 338 906

Muscle Hill - Cressida Hanover - Mr Lavec

sek 35 000

43400

Samasta emästä kuin Glidemas

Classic Photo

1.08,9

$ 1.447.004

SJ's Photo - Classic Winner - American Winner

sek 20 000

24800

Huippujälkeläisiä sekä Pohjoisparas 4-vuotias Mosaique Face

Credit Winner

1.10,6

$ 1.495.295

American Winner - Lawn Tennis - Armbro Goal

usd 4 800

5952

Usa:n moninkertainen kärkiori.

Dijon

1.09,0

€ 1.054.762

Ganymede - Sonate d'Aunou - Coktail Jet

eur 3 000

3720

Varhainen lahjakkuus, joka deb
Championatin sekä kirsikkana

El Titan

1.10,7

$ 600 147

Muscle Hill - Courtney Hall - Garland Lobell

usd 6 000

7440

Maailman kuumin suku. Kuului

Enterprise

1.09,6

$ 389 282

Chapter Seven - She´s Gone Again S J ´s Caviar

eur 3500

4340

Tämän hetken kuumimman jen
menestyksekkäästi. Pitkärunko

Eridan

1.10,3

€ 661.113

Ready Cash - Topaz d'Atout - Coktail Jet

eur 3 500

4340

Heti Ranskassa täyteen varattu
Voitti mm 5-vuotiaiden Kriteriu

Fabulous
Wood

1.12,7

€203 190

Ready Cash - Qualita Bourbon - Love You

eur 5 000

6200

Superlahjakas varsa, joka voitti
Time Bourbonin tasoa. Suku ku

From Above

1.10,1

sek 8.344.820

Zoot Suit - A Gift From Heaven - Armbro Goal

sek 30 000

37200

Elitloppet-voittaja, Championmiljonääriä. Varsat kevyitä ja va

Igor Font

1.09,9

€ 1.204.993

Andover Hall - Gologne Kosmos - SJ*s Photo

eur 2 700

3348

Loistava kilpahevonen, joka kil
Font. Hintalaatusuhde erinoma

Ken
Warkentin*

1.10,0

$ 893.735

Yankee Glide - Jambo - Tagliabue

sek 25 000

31000

Linjajalostettu modernin suku
sa Heavy Sound 09,2 719 613€

Love You

1.10,2

€ 1.416.537

Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant

eur 7 000

8680

Moninkertainen Championori

Maharajah*

1.10,3

sek
18.957.453

Viking Kronos-Chili Khan-Giant Chill

sek 85 000

105400

Prix de Amerique-voittaja 2014
käin. Erittäin hyvä sperma

Nuncio*

1.08,7

sek
28.373.230

Andover Hall - Nicole Isabelle - Lindy Lane

sek 75 000

93000

Jo 2-vuotiaana ikäluokan kärki
rin tammalinjoilta oleva Andov

Panne De
Moteur

1.08,9

sek 8.707.500

Credit Winner - Jalopy - Donerail

sek 40 000

49600

Credit Winnerin jalo poika, voit
useammasta varsasta kuuluu h

Quite Easy*

1.11,4

$ 409.365

Andover Hall - Marita's Victory - Valley Victory

sek 22 000

27280

Andover Hallin poika todella tu

Readly
Express*

1.08,9

sek
21.832.855

Ready Cash - Caddie Dream - Viking Kronos

sek 105 000

130200

Raedycashilainen superlahjakk

Repeat Love

1.13,3

e 287.080

Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant

eur 2 000

2480

Love Youn täysveli, josta J-P Du

Timoko

1.09,1

€ 5.006.731

Imoko - Kiss Me Coulonces - And Arifant

eur 3 900

4836

Ranskan voitokkain ravurin kau
Siitosura on ollut menestyksek

Twister Bi*

1.08,4

sek 11 748
276

Varenne - Lorraine Bi - Lemon Dra

eur 4 500

5580

Loistava kilpahevonen, ollessaa
Trotin ja meni silloisen 800 me

Up And Quick

1.11,5

€ 2.307.674

Buvetier d'Aunou - Fichtre - Quiton du Coral

eur 4 900

6076

Elegantti Prix’d Amerique-voitt

Villiam

1.12,0

sek 4.155.000

Muscle Hill - Gold Strike - Striking Sahbra

sek 55 000

68200

Ruotsin Kriteriumin ylivoimain

Victor Gio

1.09,0

usd 177.947

Ready Cash - Ilaria Jet - Pine Chip

sek 30 000

37200

Muscle Hillin poika Suur-Hollol

Who’s Who

1.11,1

sek 6.964.759

Maharajah - Reality Pride - From Above

sek 30 000

37200

Isänsä jalanjälkiä seuraava Mah
1 milj kr. Voitti Ruotsin Derbyn

Village Mystic

1.11,1

eur 844 420

Love You - Netchka d'Orgeres - Full Account

eur 3 500

4340

Erittäin kova kilpahevonen itse
Jättänyt mm Gr1-voittajat Eye O

Wishing
Stone*

1.09,2

$ 2.359.150

Conway Hall - Meadowbranch Magic - Valley
Victory

eur 4 500

5580

Hambokolmonen, Kentucky Fu
Davidia Hanover Jälkeläiset alo
riumnelonen Wishing Dreams

Zagon Gio

1.09,3

€ 1.334.966

Ruty Grif - May Glade Font - Yankee Glide

eur 5 000

6200

Huippuyksilö, Italiassa loistava
missä jätti taakseen mm Atlant

Tuontioriit, joille haettu lupaa. Lista on alustava, oikeudet muutoksiin pidätetään. Hinnat ovat alustavia, oikeudet muutoksiin pidätetään. Hintaan
lisätään arvonlisävero, joka määräytyy laskutushetkellä voimassa olevan verokannan mukaan(1.1.2021 24%). Maksuihin lisätään siittolan ja eläinlääkärin palkkiot sekä tuoresiirroissa rahtikulut. Tuoresperman saatavuutta ei voida taata. Hinnoittelu tarkemmin callela.net /palveluhinnasto

osoriista kautta aikojen ja edelleen Suomen isäoritilaston ykkönen. Jo siitosoripojatkin oritilastojen kärjessä. Pitkälle siitosuralle ei näyt loppua.

oitti mm Kriteriumin. Ensimmäiseen ikäluokkaan heti Aetos Kronos 1.10,0- 813 367€ (5v). Ruotsin kolmivuotistilaston ykkönen 2020.

ster. Huutokauppahinta 300 000 dollaria. Hambofinalisti, lukuisia Stakes-voittoja, Mohawkin rataennätys. Jättää hienoja täysverityyppisiä varsoja, vanhimmat 3v 2021.

-Amerikassa että Euroopassa. Usa:ssa neljä dollarimiljonääriä, mm t. Classic Martine 1.09,1, Zoomig 1.09,0, Take My Picture, Classic Son. Ruotsissa ME-hevonen Euroopan
e, Elitloppet-voittaja Riongostar Trebb 1.08,2. Suomessa Arctic Modell jne

. Eliittiori Ruotsissa. Jälkeläisiä mm Devious Man, Jewels In Hock, Panne De Moteur, Crazed, Chocolatier, Seabiscuit. Varsat kevyitä ja jaloja, usein mustia. Nyt edullinen!

bytoi ylivoimaisin voitoin jo kaksivuotiaana. Kilpailu-ura jatkui menestyksekkäästi ikäluokan huipulla tuoden joka vuosi useamman Grup I-voiton, mm 5-vuotiaiden Eurooppa
kakussa 6-vuotiaana Elitloppetin voiton!

i kolmivuotiaan Pohjois-Amerikan kolmen kärkiravurin joukkoon. Huutokaupoissa huippuhinnat varsoista!

nkkioriin Chapter Sevenin poika erittäin hyvästä SJ’sCaviar-emästä. Hambokarsinnan voittaja, finaalin kolmas. Siirtyi 4v-kaudella Eurooppaan ja kilpaili ykköstasolla
oinen ori, jonka luonne erinomainen.

u Ready Cashin poika loistavalta emälinjalta, ei Coktail Jet, eei Viking’s Way
um Continentalin (Gr I) ja on kuulunut ikäluokkansa ehdottomaan kärkeen koko kilpailu-uran ajan

i 9 ensimmäisestä startistaan 8. Ppolvivamma lopetti uran lyhyeen ja ori syndikoitiin 3-vuotiskauden lopulla 5,4 milj eurolla! Monen asiantuntijan mielestä ehdottomasti Face
uin Kiinan keisarilla; emänä Mara ja Sam Bourbonin sisko, ei Love You.

-ori Ruotsissa, joka jättää Elitloppet-tason varsoja mm Marshland, Orecchietti ja tuoreimpana 2019 vuoden Finlandia-ajon voittanut Pastore Bob 1.09,6. Jättänyt jo 35 kruunuarhaisia, myös tammat pärjäävät.

lpaili Euroopan huipulla useamman vuoden voittaen useamman suurkilpailun, myös Finlandia-ajon. Hyvältä emälinjalta, hyvästä SJ’s Photo-emästä, josta myös täysveli Lexus
ainen

uinen ori. Varhainen, voittaen mm 2v. Breeders Crownin. Jättänyt mm. Random Destinyn 658 314 usd, jonka poika Walner on Usa:n mielenkiintoisimpia nuoria oriita. Ruotsis€, Suomessa Global Option. Sekä oriit että tammat pärjäävät. Edullinen.
Euroopassa, yksi maailman parhaista. Viimeisimpänä tähtenä Prix d’Amerique ja Prix de Paris 2019-voittaja tamma Belina Josselyn

4, dominoi täysin ikäluokassaan. Viking Kronoksen paras jälkeläinen, sekä nopea että vahva. Siitosuran aloitus ollut huikea, täyteen varattu Ruotsissa jo viidettä vuotta peräk-

ivarsoja. Kahden kivenkovan Usa-vuoden jälkeen ori jatkoi vielä menestyksekkäästi Euroopassa 4- ja 5-v voittaen mm Elitloppetin 5-vuotiaana. Meriittilista on pitkä. Hanovever Hallin poika astui heti täyden kirjan siirryttyään siitokseen 2018.

tti Elitloppet-karsinnan ajalla 1.08,7. Ensimmäinen 10 varsan ikäluokka syntyi 2016 ja niistä starttasi heti 2-vuotiaana 3 kpl. Seuraavatkin ikäluokat ovat pienehköjä, mutta
hyvä, Kirkkaimpana tähtenä ikäluokassa on 6/8 startistaan kolmevuotiaana voittanut superlahjakkuus, Kriteriumkakkonen, Derbyn ennakkosuosikki San Moteur 12,5.

uottavasta tammaperheestä. Jättänyt huippuhevosia joka puolelle Eurooppaa; Moving On, Deimos Racing, Poet Broline, Venice, Quite An Avenger, Callela Lisbeth sekä Coksti

kuus vahvalta emälinjalta. Voitti mm Ruotsin Kriteriumin maailmanennätysajalla 1.12,6/2640m ja sen jälkeen vaikka mitä, mm Prix d’ Ameriquen. Täyteen varattu 2019.

ubois sanoo: ”Sama kapasiteetti kuin Love Youlla!” Samoja geenejä edullisesti. Ranskan kovassa markkinassa Cresta Rossa 1.11,9 201 403€, Croix du Buisson 1.12,3 231 510€

utta aikojen. Menetyksen resepti oli ilmiömäinen lähtönopeus yhdistettynä vahvuuteen ja kovuuteen.
käs ja Timoko on edelleen Ranskan isäoritilastojen kärkipäässä. Kirkkaimpana tähtenä on Dreammoko 1.09,4 € 551.854 .

an parhaimmillaan oli maailman kovimpia kilpahevosia. Melkein puolet 55 startistaan voittoja, voittanut useita suurkilpailuja. Voitti myös Usassa Yonkersin International
etrin ratojen ME:n 1.10,7. Tienasi viisivuotiskauden aikana yli 10 milj kruunua ja meni ennätyksen 1.08,4! Fenomenaalisen Varennen poika Lemon Dra-emästä

taja, joka oli sekä nopea että vahva; todisteena mm 3000 m ME 11,5.Buvetier d’Aunoun poika loistavasta periyttäjäemästä

nen voittaja ME-ajalla 1.12,0/ 2 640m. Nelivuotiaana voitti mm Uet Grand Prixin Pariisissa.

la-voittajaemästä Gold Strike 1.10,9 sek 1.940 708, erittäin kovaa Super Bowlin emälinjaa.

harajahin poika kovalta emälinjalta; ee Euroopan parhaimpiin tammoihin kuulunut Elitloppa, joka jättänyt kovan sisarussarjan, yhtenä Who is Whon emä Reality Pride 11,6, yli
kilpailun ennätysajalla ja jatkaa edelleen kilpailemista tähtäimenä Euroopan suurimmat kilpailut.

e. Voitti jo kolmevuotiaana puolet starteistaan, nelivuotiaan oli ikäluokkansa voitokkain. Tienaisi urallaan 844 420 euroa.
Of the Storm 1.13, € 366 450 ja Epatante 1.13, € 172 570. Varsat hyvärakenteisia ja hienoja. Ranskan isäoritilaton kärkihevosia, Ruotsissa sai arvion korkea jalostusarvo.

uturityn ja Copenhagen Cupin voittaja, kärkitiloja lukuisissa suurkilpailuissa Conway Hallin poika erittäin tuottoisasta emästä, josta myös mm Make It Happen. Kolmas emä
oittaneet hyvin Euroopassa. Pieniin ikäluokkiin heti Tanskan derbykakkonen Donatello Garbo, Italiassa syntynyt Zinco Jet ja Suomen kolmeen kilpailuikäiseen varsaan Krite-

asti menestynyt kilpahevonen, joka voitti Lotteria-ajossa myös itsensä Face Time Bourbonin kävi kilpailemassa rapakon takanakin Yonkersissa voittaen International Trotin,
tan, Lionelin ja Marion Marauderin Varennen pojanpoikana erisukuinen vaihtoehto

Kallelan
Oriasema

KASVATT

WWW.CALLELA.NET

1. Ruoki ja hoida tamma oikein
2. Rokota tamma
kantoaikana

Tiineyden kaksi ensimmäistä kolmannesta kantavaa
tammaa ruokitaan normaalisti niin kuin tyhjääkin
tammaa liikunnan ja käytön mukaan. Vasta viimeisellä
kolmanneksella sikiön kasvusta johtuva valkuaisen tarve
lisääntyy ja kivennäis- ja hivenainelisään voi olla tarvetta
tehdä muutoksia. Myös kaikenlaisen stressin välttäminen
kantoaikana on tärkeää.

Kantavalle tammalle olisi hyvä
antaa aina rokotus virusaborttia
vastaan (3), 5, 7 ja 9 kuukautta
kantavana sekä influenssa- ja
tetanustehoste noin kuukautta
ennen varsomista.

3. Eristä kantava tamma
nuorista ja kilpahevosista
Tarttuvien tautien, kuten virusabortin ehkäisyssä
tärkeää on pitää kantava tamma erillään sekä
nuorista varsoista että kotitallin ulkopuolella käyvistä
muista hevosista, kuten kilpailevista tallikavereista.
Eri tallirakennus on riittävä eristys, kunhan muistaa,
että hoitajan vaatteissa ja käsissä voi myös
taudinaiheuttajat siirtyä hevosesta toiseen.

4. Vahdi varsominen
Eläinsuojelullisista syistä varsominen tulee aina
valvoa ainakin kohtuullisella tarkastusvälillä.
Myös varsan henkiinjäämisen kannalta
ongelmatilanteissa apu pitää saada hyvin nopeasti.

I Kallelan Oriasema

5. Varmista vasta-aineiden saanti ja
seuraa varsan kehitystä
Varsan tulee saada ternimaidosta sille elintärkeät
vasta-aineet. Siitä syystä ternimaidon laatu tulisi
aina testata ja sen lisäksi varmistaa, että varsa juo
sitä riittävästi ennen kuin suolen läpäisevyys noin
vuorokauden iässä sulkeutuu. Tämän jälkeen vastaaineita saadaan varsaan vain plasmaa suoneen
tiputtamalla. Varsan vasta-ainepitoisuus onkin
hyvä tarkistaa verinäytteellä varsan ollessa 1-3
vrk:n ikäinen ainakin aina silloin, jos yhtään epäilee
maidon laatua tai varsan juoman maidon määrää.

I Hannu Nivola puh. 0500 717 442 I
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6. Seuraa jälkeisten
tuleminen tarkasti
Istukan eli jälkeisten tulee irrota noin kuuden
tunnin sisällä. Mikäli jälkeiset eivät ole irronneet,
tulee eläinlääkäri kutsua paikalle. Kiinni jääneet
jälkeiset altistavat vakavalle kohtutulehdukselle
ja kaviokuumeelle ja ne tulee siksi aina hoitaa
ajoissa.

7. Seuraa varsan jalka-asentoja
tarkasti koko ensimmäisen
puolen vuoden ajan
Monella varsalla jalka-asennot eivät heti syntyessä
ole aivan korrektit. Moni lievempi vinous korjaantuu
ensimmäisen kahden viikon aikana, kun lihakset
voimistuvat ja varsa pääsee ulos kohdun ahdingosta.
Mikäli kahden viikon iässä varsan jalat ovat vielä
kovasti vinot, kannattaa paikalle kutsua asiantunteva
seppä tekemään tarvittavat toimenpiteet.

9. Älä vieroita varsaa liian aikaisin
Hyvä varsan vieroittamisikä on noin puoli vuotta
ja hyvin voi pitää varsan emänsä alla tästäkin
pidempään, jos tamman kunto sen sallii. Vieroitus
on varsan elämän yksi suurimmista stresseistä ja
kaikki mahdolliset toimenpiteet vähentämään
tätä stressiä kannattaa tehdä (tamma aluksi
vähän aikaa esim naapurikarsinassa, joku kaveri
vierotuksen yhteydessä, esim toinen saman
ikäinen varsa yms.)

I
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8. Muista antaa varsalle
säännölliset loishäädöt
Vaikka aikuisten hevosten loishäätösuosituksia on
muutettu radikaalisti, varsoille pitää edelleen antaa
matolääkkeitä säännöllisesti. Pikkuvarsan merkittävin
ja suurimpia vaaroja aiheuttava loinen on suolinkainen.
Sen häätäminen varsasta kannattaa aloittaa noin 10
viikon iässä. Lisäksi ympäristön suolinkaispainetta
kannattaa vähentää säännöllisesti tallien pesujen ja
tarha- ja laidunhygienian avulla.

10. Pidä varsa ensimmäinen talvi
ikätovereiden porukassa, mutta
käsittele varsaa silti
Pihattokasvatuksen suosio ei ole turhaa kasvanut.
Kasvavalle varsalle on tärkeää, että se saa liikkua
mahdollisimman paljon ja lauma on sille muutenkin
luontainen kasvuympäristö. Pihatossa on kuitenkin
huolehdittava oikeasta ja riittävästä ruokinnasta
sekä siitä, että varsoja käsitellään sen verran, että ne
oppivat tietämään, että lauman johtaja on ihminen.
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Mascate Matchin
ensimmäiseksi sulhoksi
on valittu Maharajah,
joka nauttii Pekka
Korven arvostusta.

Anu Leppänen

“Juoksijoita ja jaloja, mutta hevosia, joille pitää antaa
vähän tilaa olla oma persoona, jopa taiteilija...”
Kallelan orilistoilla on useita oriita, joilla on jälkeläisiä
radoilla ja ammattivalmentajien talleissa. Vaikka kukin
hevonen on yksilö, ammattilaiset näkevät joidenkin
oriiden jälkeläisissä toistuvia ominaisuuksia ja piirteitä.
Andover Hall nauttii suomalaisten valmentajien
luottamusta. Riina Rekilä kommentoi:
– Riskejä, hyväfysiikkaisia ja ravureita. Sopivat myös
Suomeen. Myös tammat menevät. Joidenkin mielestä ne
ovat kuumia, mutta minä en ole törmännyt siihen.
– Vaikka Andover Hall on jo vanha, se nauttii arvostusta
myös Usa:ssa, Riina Rekilä kertoo.
Rekilällä on myös saman emänsuvusta olevan E L
Titanin(i.Muscle Hill) varsoista kokemusta. Ori oli myös
itse hänen valmennuksessaan.
– Ne ovat juoksijoita ja jaloja, herkkiä hevosia. Niillä on
myös hyvä moottori ja hyvä juoksutekniikka. Sanoisin,
että ne ovat kuitenkin hevosia, joille pitää antaa vähän
tilaa olla omia persoonia, jopa taiteilijoita. Niitä ei saa
nujertaa. Sellainen se isäkin on, kiltti ja herkkä, mutta
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radalla taistelija.
Ken Warkentin on Riina Rekilän mielestä ori, jonka
jälkeläiset sopisivat Suomeen.
– Varsat ovat aikaisia ja ravi on helppoa. Niitä on helppo
valmentaa, ne menevät sekä nuorena että vanhana.
Minä astuttaisin sillä tamman, jonka voi olettaa jättävän
reilun kokoisia jälkeläisiä.
Rekilän omista hevosista ME-ori Walnerin emä Random
Destiny 10,6 vs, 558 599 euroa on Ken Warkentinista.
RIIna Rekilällä on talliissa Ruotsissa suositun Nuncion ensimmäistä nyt 2-vuotiasta ikäluokkaaa edustava varsa.
– Se on raamikas, riski ja fiksu varsa ja raviurheilu käy
sille oikein hyvin, joka tilanteessa.
Suomalaisissa ikäluokkakilpailuissa vuodesta ja
vuosikymmenestä toiseen kärjessä keikkuva Markku
Nieminen nimeää suosikkioriikseen Love Youn.
– Ne ovat minulle mieleisiä helppoja hevosia, jotka kestävät treeniä. Kuten olen aikaisemminkin todennut, ne
tarvitsevat hyvää hoitoa ja se meillä Suomessa osataan.
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Zola Boko jälkeläisiä on Niemisen tallissa ollut useita ja ne
ovat myös menestyneet.
– Varhaiskypsiä, menevät heti kovaa. Niillä on hyvä ravi
ja myös tammat pärjäävät. Ja mitä tulee niiden luonteeseen, niin kyllä niiden kanssa kaikki tulee toimeen.
Pekka Korven Vermon tallissa kaksivuotiaita valmentaa
Ilkka Korpi. Joukosta erottuu edukseen yksi Village Mysticin (i. Love You) muutamasta suomalaisesta jälkeläisestä. Pekka Korpi aikoo siementää Mystic Villagella myös
tänä vuonna.
– Se on erityisen miellyttävä ja yhteistyöhaluinen
hevonen, jolla on ranskalainen jakso ja hyvä rakenne.
Ruotsissa Journey-hevosia valmentavan Marko Korven
tallissa on ollut useampi Ready Cashin varsa. Vaikka ori ei
itse ole Kallelan listoilla(ei toimiteta pakasteena), niin sen
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veri ja pojat ovat erityisen mielenkiintoisia.
– Kaikilla on hyvä moottori. Hiukan ne ovat häässäviä ja
on taipumusta kuumua. Sopivat mielestäni sellaiseen
perinteiseen treenisysteemiin, jossa ajetaan vähän ja
usein. Niiden kanssa ei kannata ajautua hankauksiin,
osaavat olla silloin karskejakin.
Ready Cashin poikia Kallelan listalla on useita. Suurimman huomion on luonnollisesti saanut Suomessa vaikuttava Friendy Bourbon, jonka varauslistalla on mm. useita
Pekka Korven ja Härmälän perheen tammoja.
Maharajah saa kehuja Korven suvulta.
– Tykkään kovasti. Tuntuu että kaikki menevät, pienet ja
isot, Marko Korpi sanoo– Hyvä jakso ja moottori, kilpahevosen mieli. Ovat
monennäköidiä ja värikkäitäkin, Ilkka Korpi muotoilee.
– Se on huippuori, Pekka Korpi tiivistää.

info@callela.net
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Huutokauppa on paras paikka myydä ja ostaa laaturavuri
Huutokaupassa on valmentajan kannalta parasta se mahdollisuus nähdä paljon varsoja yhtä aikaa ja muodostaa
mielipide koko ikäluokasta, eri oriiden jälkeläisistä,
Emma Väre arvioi.
Emma Väre on ostanut huutokaupasta hevosia sekä
toimeksiannosta että itselleen, myös heräteosotoksena.
– Katson listan läpi heti kun se ilmestyy. Siitähän näkee
lähinnä sen, minkä sukuisia varsoja on tarjolla. Sitten lähden
katsomaan videoita ja kuvia. Minulle ne ovat todella tärkeitä
ja luovat parhaiten mielikuvaa siitä millainen varsa on kyseessä. Yksilöä kuitenkin ollaan ostamassa.
Videoihin ja kuviin panostaminen on Väreen arvion mukaan
kasvattajalle kannattavaa. Niiden kanssa kannattaa myös
olla ajoissa. Kuvien jakaminen huutokauppasivuston lisäksi
sosiaalisessa mediassa kerää hienolle varsalle huomiota.
– Kyllä se vaikuttaa omaan mielikuvaan, kun joku hieno varsa
osaa silmiin vähän väliä. Se vaan jää siitä mieleen ja on mielessä sitten huutokauppapäivänä.
Toisaalta huonosta materiaalista on enemmän haittaa kuin
hyötyä.
– Senkin muistaa että joku ei näyttänyt hyvältä. Vaikka se
sitten huutokaupassa näyttäisi, niin isossa tarjonnassa jää

helposti sivuun. Eniten huomiota kiinnitän yleensä niihin
varsoihin, jotka olen aikaisemmin merkinnyt kiinnostaviksi.
Varsan yleiskunto on enemmän kuin tärkeä asia
huutokaupassa. Varsojen pitää olla kiiltäviä, lihaksikkaita ja
hyvin kehittyneitä.
– Varsojen on oltava todella hienossa kunnossa sekä kuvissa.
että huutokauppapaikalla. Varsinkin ulkomailla varsat on sen
lisäksi tosi hienoksi laitettuja. Se vaikuttaa myös varmasti
hintaan, Väre toteaa.
Emma Väreen omassa valinnassa huomioidaan kaikki asiat,
mutta tärkeintä on kuitenkin ilme.
– Sen pitää on fiksu, rohkea ja rauhallinen. Pidän myös
pitkistä korvista.
Kallelan varsat myydään jälleen huutokaupassa. Käytäntö
on ollut voimassa jo jonkun aikaa ja toimii hyvin. Varsat
päätyvät valmentajille oikeaan aikaan ja kilpailu on rehtiä.
Kuvauttamisista, videoista ja itse huutokauppapäivästä
valmistautumisineen on vaivansa, mutta samalla koko
ruljanssi tapahtuu kertarytistyksellä. Hevoshuutokauppa on
paras paikka sekä myydä että ostaa laaturavuri.

Huutokaupassa myytävät Callela- varsat
o/t Varsa
o

Callela Vipline

Synt.

Isä

Emä

Emän isä

13.5.

Quite Easy

Vienna

Sierra Kosmos

Superhieno hyvärakenteinen ja kiltti Venicen lähisukulainen
o

Sale

15.5.

Kilun-Peedro

Tarjatar

Turo

Huippusukuisen, varhaisen ja nopean isän poika Fiilingin emästä,
virheetön rakenne
t

Callela Xplosion

24.5.

Explosive Matter

Xanadu Hoss

SJ's Photo

Kevyt korkeajalkainen ja sporttinen tamma, emä Villiamin emän sisko
o

Callela Blackbelt

27.5.

El Titan

Binjamy Savage

Love You

Isänä hienon siitoalun El Titan, tuottoisalta emälinjalta, josta mm Brad
de Veluwe
t

Callela Karin

3.6.

Ken Warkentin

Kiss My Turku

Express It

Nopean isän kevyt ja kaunis varsa, emän puolelta tämäkin Bradin
tammaperheestä
t

Callela Evelyn

10.6.

El Titan

El Gingernut

Love You

Laakkosen perheen kivikovien sukujen yhdistelmä, yksilönä ihastutava
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Vetcare E-vitamiini

HUIPPUVALIKOIMA
HEVOSTARVIKKEITA
Luonnollinen suoja soluille
YHTÄ LÄHELLÄ KUIN
PUHELIMESI
Hevonen
saa E-vitamiinia luonnollisesta ruoastaan
tuoreesta laidunruohosta.
Sisäruokintakaudella E-vitamiinin säilyvyys kuivassa
heinässä on heikkoa ja sitä tulisi lisätä jokaisen
hevosen ravintoon.

ANNOSTELU

Sisäruokintakaudella kaikille hevosille
- 3 pumpun painallusta (720 IU) vrk

Lue lisää hevosen E-vitamiinitarpeesta
hevosesihyvaksi.fi tai
facebook.com/vetcarefinland.

Öljyruokinnalla olevat hevoset laidunkaudella
- Jos öljyruokinta 1-3 dl/vrk, tällöin
E-vitamiinia 1 pumpun painallus (240 IU) vrk
- Jos öljyruokinta > 3 dl/vrk, tällöin
E-vitamiinia 2 pumpun painallusta (480 IU) vrk

Saatavana eläinlääkäreiltä ja jälleenmyyjiltä;
kts. hevosesihyvaksi.fi

Siitostammat
- Ennen viimeistä tiineyskuukautta
3 pumpun painallusta (720 IU) vrk

UUSI RIITTOISA
PAKKAUSKOKO!
500 ml

- Viimeisen tiineyskuukauden ajan
5 pumpun painallusta (1200 IU) vrk
Nuoret alle 1-vuotiaat
- 4 pumpun painallusta (960 IU) vrk

5.2017

vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
hevosesihyvaksi.fi
facebook.com/Vetcarefinland
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Saara Jalasti treenaa ja kasvattaa ravihevosia Normandiassa

“Ready Cashin veri on tämänhetkinen
hitti - sitä täytyy käyttää pysyäkseen
kartalla”
Saara Jalasti, 32, on vihtiläisyntyinen hevosnainen. Heppajärjestelmä näyttää Saaralle lähes yksinomaan montésta
202 starttia ja 36 voittoa vuosina 2005-2015.
Lähdin 13 vuotta sitten montén perässä Ranskaan
haistelemaan hevoshommia ja edelleen olen sillä tiellä.
Ensin ihastuin maan hevosurheiluun ja siihen perään löytyi
Jean Dubois. Nykyään pyöritetään yhdessä tallia Basse
Normandiassa. Työhön kuuluu oikeestaan kaikki mitä tässä
hommassa vaan voi kuvitella tekevänsä. Ja sen mitä ei ole
kuvitellut tai suunnitellut, oppii tekemällä.
Hevosmäärästä en edes yritä olla tarkalleen selvillä, mutta
eiköhän niitä ole reilu satakunta. Tammoja astutetaan tänä
vuonna 30. Määrä on kasvanut kovasti kun Jeanin suvun
vanhimmat on vähentäneet hevosmäärää niin ollaan saatu
sieltä tammoja ja joka vuosi siirtyy tietysti treenistä muutama
siitokseen. Täytyy yrittää myydä enemmän, jotta ei lähde homma liian isoksi. Varsojen määrä riippuu vuodesta, kakkosia on
treenissä reilut parikymmentä mutta vuotiaita on vähemmän.
Suurin osa pidetään itsellä kilpauran ajan ja parhaat tammat
jää siitokseen. Jonkun verran myydään varsoja, yleensä koelähdön jälkeen. Eli kasvatetaan muutama myös myyntiin, jotta
talous pysyy kunnossa. Näin kaikki ole radalla menestymisen
varassa.
Oriskaala on aika laaja. Yllättäen käytetään paljon Dubois
oreja: Prodigius, Village Mystic, Goetmals, Love You, Singalo.
Follow You ja Fabulous Wood erittäin mielenkiintoisia - niistä
on ehdottomasti hienoimmat vuotiaat! Nyt annettiin taas
muutama tamma omalle Rockfellerille, tämä oli vähän epäonnistunut kun ei osattu aluksi antaa oikeita tammoja. Love Youn
kanssa toimii parhaiten. Allairella käytetään myös ja Guaratolla sen verran miten sattuu sopivia tammoja ja miten napa
kestää.
Itse olen pettynyt Brilliantissimeen ja Bird Parkeriin siihen
nähden miten hyviä tammoja ne on yleisellä tasolla saaneet.
Tänä vuonna isiä ovat Ready Cash, Helgafel ja Django Riff .
Charly du Noyerista pidän, mutta se ei natsannut.
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Odotetuimpien listalle voisin nostaa kaksi ensikertalaista
tammaa Cresta Rossa (Prodigius) ja Cats de la Ferme (Bird
Parker). Nämä olivat minulle mieluisia raamikkaita tammoja,
joilla oli paljon potentiaalia. Odotetaan myös meidän ensimmäistä ruotsalaista See You Soon (Father Patrick) varsaa. Tämä
emälinja kun on aiemmin toiminut parhaiten juuri muiden
kuin ranskalaisten oriiden kanssa.
Minun on vaikea verrata ranskalaista kasvatustoimintaa,
varsottamista ja varsojen hoitoa suomalaiseen, kun kun en
tiedä oikein mitään Suomen toiminnasta. Tämä on niin kova
hevosmaa ja etenkin meidän huudit, että kaikki on käden ulottuvilla ja ollaan varmaan ajan hermolla. Suurin ero varmasti
on siinä, ettei täällä pelata siirroilla tai pakasteilla vaan tammat
käytetään siittolassa, jossa oriit hyppää. Vaikea verrata kun
lähtökohdat on niin erilaiset.
Orivalinnat tehdään nykyään yhdessä. Välillä suomalainen
jääräpää ei ole samaa mieltä kuin ranskalainen jääräpää.
Pelin voittaa se, joka osaa paremmin argumentoida. Jean on
kyllä keulassa tässä. Viime aikoina olemme kääntyneet vähän
jenkkioriiden suuntaan.
Readyn veri on tämänhetkinen hitti. Sitä täytyy käyttää
pysyäkseen kartalla. Kaikki kehittyy jatkuvasti. Ranskalaisilla
pääsee tänä päivänä pääsee kovaakin, eivät ole enää niin
maantiejyriä. Muistuttavat enemmän jenkkiä, vaikka ero onkin
vielä huomattava.
Ensimmäinen asia, jonka muuttaisin ja lopettaisin, olisi varsamaksujen maksaminen etukäteen. Readyn ja sen poikien
osakkaat alkoivat myydä myydä astutuksia, jotka piti maksaa
varausten yhteydessä. Nyt siihen ovat lähteneet muutkin.
Mietin myös sitä mitä tapahtuisi, jos stud-bookista
päästettäisiin läpi yksi tai kaksi jenkkioria vaikka erittäin rajoitetulle tammajoukolle? Toisaalta kunnioitan ranskalaista ja
haluan varjella tätä rotua. Tällä hetkellä Love You - Ready Cash
on halutuin yhdistelmä, mutta milläs tämän sitten astuttaa?
Me vietiin Ruotsiin Maharajahlle.
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Saaran kännykän kuvasatoa: vas.ylh: Lost In
Part(Fabulous Wood-Belle Liberte), ylh.oik. uittoalla on
Saaran suosikki ja alh.vas. Jean ja Saara sekä ratsailla
Stella ja Luca.

HUIPPUVALIKOIMA
HEVOSTARVIKKEITA
PUHELIMESSASI

En varmasti elä muiden hevosnaisten unelmaa, mutta omaani
kyllä. Olen huomannut että ainainen kiire sopii minulle. Välillä
kyllä harmittaa, kun lapsille jää vähemmän aikaa. Kiitos Jeanin,
voin tehdä tässä hommassa paljon asioita, jotka jossain muussa
elämässä jäisi tekemättä ja oppimatta. Voisi olla kyllä vielä paremmat unelmoinnit, kun alkaisi tuottaa työ tulosta. Mutta tässä
lajissa pitää elää uskoen menestyksen
olevan tulossa.
Ranska on ihana! Ihanan makuinen ja tuoksuinen.
Suomalaisen ravituristin kannattaa ehdottomasti tulla kesällä
Normandiaan. Piknikille ruohoradan tunnelmaan tai laskuveden

Pappa Duboisin
tyttären miniä
Saara Jalastin puoliso ja lasten., Lucan, 5 vuotta ja Stellan, 11
kuukautta , isä Jean Baudron on kuuluisan Pappa-Duboisin eli
Jean-Pierre Duboisin tyttären Veronican poika. Suku on täynnä
hevosalan huippuammattilaisia, jotka vaikuttavat vähintään
siitosoriidensa kautta kaikkialla raviurheilevassa maailmassa.
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Myymäläautomme palvelevat raveissa
Ari Kiikonen 0400 937458
verkkokauppa:
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YHTEISTYÖSSÄ KANSSAMME KAUDELLA 2021
Tuorespermaa Kallelassa astuvista oriista lähetämme kaikille
hyväksytyille siemennysasemille sekä siementäville eläinlääkäreille kotisiemennyksiin.
Ulkomaan tuorespermaa ja pakasteita välitämme sopimuksen
mukaan hyväksymillemme asemille ja eläinlääkäreille.
Edellytämme siementävältä asemalta tuontisperman käytön
vaatimaa riittävää osaamista ja sitoutumista.

Oriasema Lohilahti
Ii

Kallelan välittämää pakastespermaa on saatavilla
seuraavilla asemilla:
l Leena Väihkönen, Orimattila
l Ylivieskan Oriasema, Ylivieska
l Varsakujan Tila, Rautalampi
l Ordenojan Oriasema, Pöytyä
l Ell Anne Niemi, Vöyri
l Oriasema Lohilahti
l Ell Marjaana Konttinen, Joensuu
l Oriasema Kotalan talli, Kiuruvesi
l Ell Anna Färkkilä-Dojka, Hämeenkoski
l Muut hyväksymämme pakastesiemennysasemat

sopimuksen mukaan.

PORI

ti
Valta

Varsakuja tila
Rautalampi

Ell Anne Niemi, Vöyri
Ordenojan Oriasema
Pöytyä

LAITILA
65 km

KALLELA

Leena Väihkönen
Orimattila

Kallelan Oriasema
Isonummentie 212,
23600 Kalanti, Uusikaupunki

7 km
3,5 km

Ell Anna Färkkilä-Dojka
Hämeenkoski

KALLELAN ORIASEMA
UUSIKAUPUNKI

40 km

e8

UUSIKAUPUNKI

Ylivieskan Oriasema

EURA

80 km

Ell Marjaana Konttinen
Joensuu

TURKU

Oriasema Kotalan talli
Kiuruvesi
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