Kallela
2017

KATALOGI HEVOSKASVATTAJILLE

Kallelan
Oriasema
W W W. CALLELA. NET

Kallelan
Oriasema
WWW.CALLELA.NET

Kohti uutta nousua!
Hevostaloudessa on tapahtunut paljon hyvää viimeisen
parin vuoden aikana ja raviurheilun ystävät ovat vihdoinkin saaneet vuosikausien vaikeuksien jälkeen kuulla
taas positiivisiakin uutisia. Palkintotason nousu on nyt
taattu ainakin muutamaksi vuodeksi ja myös raviradoille
on tulossa korvamerkittyä rahaa paikkojen saattamiseksi nykypäivän vaatimusten mukaisiksi.
Suurin uhka lajille on tällä hetkellä omistaja- ja hevospula. Nyt jo on ajoittain suuria vaikeuksia saada täysiä
lähtöjä, mikä on pelivaihdoille ja sitä kautta pelituotoille
katastrofaalista. Kasvattajille hevospula on tietysti myös
positiivinen asia; takavuosien ylituotantotilanne on
nopeasti kääntynyt tilanteeksi, missä hyville varsoille
on kysyntää. Valmentajilta kuuluu jo viestiä, että varsat
pitää käydä katsomassa ajoissa, jotta ei jää nuolemaan
näppejään.
Suurimmat ponnistukset pitäisi nyt kohdistaa hevosenomistajuuden houkuttelevuuden nostamiseksi. On
tärkeää sekä pitää huolto jo lajin parissa olevista omistajista että kaikin mahdollisin keinoin houkutella uusia
kilpahevosen omistajia tämän maailman hienoimman
urheilu- ja vapaa-ajanviettolajin piiriin. Kilpahevoset
ovat aina olleet ihmisten rakkaus, intohimo ja ihailun
kohde eikä se asia ole miksikään muuttunut. Pitää vain
löytää ne kanavat ja toimintatavat, joilla nykyihminen
pystyy lajia näissä muuttuvissa yhteiskuntaoloissa harrastamaan.

Avainasemassa tässä työssä ovat valmentajat, raviradat ja keskusjärjestö, mutta ponnistuksia vaaditaan
myös ihan kaikilta muilta lajin parissa olevilta tahoilta.
Tuodaan positiivisessa mielessä joka paikassa lajin hienouksia sitä tuntemattomien tietoon. Yhteisöllisyys ja
kosketus hevoseen ovat tietysti suurimpia valtteja mutta myös lajin urheilullisuus ja kilpailu voitosta ovat monelle se tärkeä juttu. Ja se, että lajia voi harrastaa iästä,
kokemuksesta, yhteiskuntaluokasta, kimppahevosten
muodossa jopa varallisuudestakin riippumatta ihan jokainen. Ja jokaisen lajin sisällä olevan tulisi ponnistella
myös sen eteen, että lajille ajoittain tyypillinen sisäänpäinlämpiävyys ja negatiivisuus saataisiin kokonaan
kitkettyä pois ja jokainen uusi harrastaja ja lajiin sisään
pyrkivä otettaisiin avosylin vastaan.
Hevosenomistajuuden kiinnostuksen lisäämisessä tärkeintä on omistajien arvostaminen ja huomioiminen
joka tilanteessa. Edelleen usein näkee voittajaesittelyjä
ja haastatteluja, missä päähuomion saa kuski, hevosta
huomioidaan melko kiitettävästi, mutta omistaja (ja
kasvattaja) unohdetaan kokonaan. Ja myös valmentajien olisi entistä paremmin osattava ja jaksettava kaiken
kiireen keskellä panostaa asiakassuhteiden hoitamiseen
ja omistajien huomioimiseen. Omistajat ovat koko lajin
elinehto ja pääasiallinen rahoittaja. Moneen kertaan
on laskettu, että jokaista pelistä tulevaa euroa kohti
omistajat laittavat hevostalouden rahoittamiseen lähes
kymmenen euroa!
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Kansikuvassa Callela Eliza
Kausi 2016 oli kasvatustoiminnallemme ainutlaatuinen:
Kallelassa syntynyt ja puoliksi kasvattamamme Venice
voitti Suur-Hollola-ajon, Callela Leonard voitti Kriteriumin ja Callela Eliza kasvattajakruunun. Näistä ikäluokkatähdistä Eliza koristaa myös katalogin kantta.

Kiitos! Viime kausi oli meille kasvattajina uskomaton ja kruunattiin tammikuun Ravigaalassa
Vuoden Kasvattaja -palkinnolla.

Hevostaloudessa on monta liikkuvaa osaa ja se pyörittää
yhteiskunnassa ihan kohtuullisen kokoista ratasta.
Kasvattajien rooli tässä paletissa on tärkeä sekä lajin
säilymisen ja arvostuksen että yhteiskunnan näkökulmasta. Kasvatustoiminnassa pyörii iso raha ja
sen työllistävä vaikutus on myös suuri. Suomessa on
hyvät olosuhteet kasvattaa ravihevosia ja meillä on
riittävästi korkean ammattitaidon omaavia ammattilaisia opettamaan, valmentamaan ja kilpailuttamaan
hevosia. Meillä on paljon hyviä tammoja ja pakastesperman ansiosta käytössä maailman parhaat
oriit. Nyt kun vielä Suomessa syntyneiden varsojen
kilpailumahdollisuudet isoista rahoista ovat parantuneet entisestään kasvattajakilpailujen palkintotason
nostojen myötä, hyväsukuisen Suomessa syntyneen
varsan myynti pitäisi tulevaisuudessa olla suhteellisen helppoa.
Haastammekin kaikki kasvattajat toimiin Suomen
ravitalouden saattamiseksi uuteen uskomattomaan
nousuun. Haluamme uskoa, että vielä nähdään
Suomessa syntynyt hevonen Elitloppet- ja Prix de
Amerique-voittajana!			
Kaisa, Hannu ja muu Kallelan väki
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Menestyksen takana on satoja tunteja ammattilaisten
tinkimätöntä työtä, satsausta laatuun, uskoa omaan
asiaan ja hiukan onneakin - kuten useimmilla, jotka menestyvät raveissa. Voimme siis kiitollisena todeta,
että resepti on oikea: laatujalostuksella tuloksiin.

Mitä kaikki maksaa?
Paikan päällä olevien oriiden siemennyskauden maksut ja
varsamaksut on ilmoitettu kunkin oriin omassa ilmoituksessa.
Siemennyskauden maksuina Kallela laskuttaa kaikista Kallelassa astuvien elävien oriiden tammoista siemennyspaikasta
riippumatta 210 e + alv (260,40 e) / kausi siittolan palkkiona
(siittolamaksu) ja siirroissa lisäksi kulukorvauksena 48 eur +
alv (59,50 eur)/ lähetys. Lisäksi tammanomistaja maksaa siemennysaseman ja/tai eläinlääkärin taksan mukaiset siemennyspalkkiot, jotka tammanomistaja sopii siementävän aseman/eläinlääkärin kanssa. Kallelassa tämä maksu on 170 eur
+ alv (210,80 eur) / kausi.
Tuontiorilistassa on ilmoitettu vain varaus- ja varsamaksun
suuruus, lisäksi tammanomistajan maksettavaksi tulee, siittolan ja eläinlääkärin palkkiot sekä tuoresiirroissa rahtikulut.
Tamman oleskelusta siittolassa ja mahdollisista hoidoista ja
lääkityksestä laskutetaan erikseen.
Kaikkiin ilmoitettuihin maksuihin lisätään laskutushetkellä voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero
(1.5.2017 24%). Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Lisätietoja www.callela.net.
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Tuontioriit maailman huipulta
Muscle Hill

Andover Hall

1.09,4
875 047 USD
EUR 520 / USD 8 000
Garland Lobell - Amour Angus - Magna Force

Muscle Hill on monen mielestä
tämän hetken maalman paras
siitosori. Jälkeläisinään Mission
Brief 08,6, Resolve 08,6, Trixton 08,7,
Propulsion 08,9, E L Titan 09,2 ja
2016 Triple Crownin voittaja Marion
Marauder 09,4.vs. 1 766 518 USD,

- yksi maailman parhaista siitosoriista kautta aikojen, jollei paras. Pitkälle siitosuralle ei näyt loppua,
uusia tähtiä syntyy sekä nuoriin että maailman
huipulle edelleen jatkuvasti.

Broad Bahn*

1.10,2 1. 547. 988 USD EUR 570 /SEK 29 000
Broadway Hall- Madonarail - Donerail
- Hambovoittaja. Keräasi eniten voittoja 3-vuotiaana ja valittiin vuoden kolmivuotiaaksi Usa:ssa.
Ensimmäinen ikäluokka 3v. 2016; loistava aloitus.

Canepa Hanover*
1.09,1 338 906 USD
EUR 570/ SEK 35 000
Mucsle Hill - Cressida Hanover - Mr lavec

- Supermuodikkaan Muscle Hillin poika, Glidemasterin veli. Emälinjalta myös mm Nuncio. Kilpaili 2ja 3-vuotiaana Amerikan absoluuttisella huipulla.
Iso, kaunis, kevyt hienoluonteinen ori, jonka ravi oli
uskomattoman helppoa.

Classic Photo*
1.08,9 1 447 004 USD
EUR 570/ SEK 29 000
S J ´s Photo - Classic Winner - American Winner

- Huippujälkeläisiä sekä Pohjois-Amerikassa että
Euroopassa. Usa:ssa mm Pampered Princes, Ruotsissa ME-hevonen Mosaique Face. Suomessa heti
ensimmäisillä isommilla ikäluokilla tilastojen kärkipäähän: 2015 ykkönen 4-vuotiaissa, niukka kakkonen 3-vuotiaissa.

Creatine

- Usa:n oritilastojen moninkertainen kärkiori. Eliittiori Ruotsissa. Varsoista huippuhintoja huutokaupoissa, mm Harrisburgin kalleimmat 2013 ja 2014.
Jälkeläisiä mm Panne De Moteur, Crazed, Chocolatier, Seabiscuit.

E L Titan
1.10,7
600 147 USD
EUR 520 / EUR 6 000
Muscle Hill - Courtney Hall - Garland Lobell

- Todellinen varhaislahjakkuus Usa:ssa, voitti mm
Breeders Crownin, Kentucky Futurityn ja Hambon
karsinnan. Jatkoi 5-vuotiaana vielä korkeimmalla tasolla Euroopassa ja kävi Suomessakin voittamassa St Michelin. Muodikkaasti sukuyhdistelmää
Andover Hall-Muscles Yankee. Hintalaatusuhde
kohdillaan!

Credit Winner
1 495 295 USD EUR 520 / USD 8 000

From Above*
1.10,1
8 344 820 SEK EUR 400 / SEK 30 000
Zoot Suit - A Gift From Heaven - Armbro Goal

- Elitloppet-voittaja, Champion-ori Ruotsissa, joka jättää elitloppet-tason varsoja mm Marshland,
Orecchietti. Jättänyt jo 21 kruunumiljonääriä. Varsat kevyitä ja voitontahtoisia, myös tammat pärjäävät.

Ken Warketin*
1.10,0

893 735 USD

EUR 570 / SEK 25 000

- Maailman kuumin suku. Kuului kolmivuotiaan Yankee Glide - Jambo - Tagliabue
Pohjois-Amerikan kolmen kärkiravurin joukkoon. - Mielenkiintoisesti linjajalostettu modernin sukuinen
Täyteen varattu 2016.
ori. Oli itse tosi varhainen voittaen mm 2v. Breeders Crownin. Oli Kanadassa ykköoreja ja myös
Ruotsissa jälkeläiset aloittivat heti hyvin. Sekä oriit
Explosive Matter
1.09,9
1 510 542 USD EUR 760 / USD 7 500 että tammat pärjäävät. Edullinen.
Cantab Hall - Fireworks Hanover - Muscles Yankee

1.09,1 2 182 168 EUR 		
EUR 520 /USD 4 500
Andover Hall - BerryNice Muscles - Muscles Yankee

1.10,6

American Winner - Lawn Tennis - Armbro Goal

- Ehdottomasti huippuhevonen kilparadoilla.
Voitti Hambon karsinnan ja oli finaalissa toinen
Muscle Hillin jälkeen. Nyt kovin aktuellin Cantab Hallin nopein ja rikkain poika, jo emänisänä
Muscles Yankee. Loistava aloitus siitoksessa, jälkeläisiä mm Hambo- ja Kentucky Futurity-voittaja
Pinkman.

Formula One

Love You
1.10,2
1 416 537 EUR EUR 850 /EUR 8 000
Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant

- Yksi halutuimmista siitosoreista tällä hetkellä.
Moninkertainen Championori Euroopassa.

Lucky Chucky
1.08,9
2 099 973 USD
EUR 570 / USD 5 500
Windsong´s Legacy - Aerobics - Muscles Yankee
-Varhaislahjakkuus kilparadoilla, valittiin vuoden

1.9,8
4 384 941 SEK EUR 520 / SEK 15 000
kaksivuotiaaksi Pohjois-Amerikassa.Voitti mm
Yankee Glide - Ferrari Of - Credit Winner
Hambon karsinnan, finaalissa toinen. Windsong’s
– Kilpahevosena Euroopan huippua. Moder-

ni suku, emänisänä Credit Winner. Edullinen.

Legacyn poikana erisukuinen. Jälkeläisim mm 2vtähdet Dog Gone Lucky, Non Stick.

Linkit oriiden omille sivuille löydät osoitteesta www.callela.net
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Maharajah

Maharajah*
1.10,3
23 488 4423 kfr
EUR 520 /SEK 65 000
Viking Kronos - Chili Khan - Giant Chill

Maharajahin ensimmäinen ikäluokka oli viime vuonna Ruotsissa
3-vuotias. Varsat menestyivät
erinomaisesti, kärkenään kolmivuotiseliitin
voittaja Makethemark
11,8, 1 875 500 kr.

-Prix de Amerique-voittaja 2014 . Dominoi täysin
ikäluokassaan. Viking Kronoksen paras jälkeläinen,
ranskalaisamerikkalaisena sekä nopea että vahva.
Siitosuran aloitus ollut huikea. Kuuma nimi siitosorimarkkinoilla tällä hetkellä!

Muscle Hill
1.08,5
3 273 342 USD EUR 1200 / USD 30 000
Muscles Yankee- Yankeee Blondie - American Winner

- Yksi kaikkien aikojen parhaista kilpahevosista, 21
starttia - 20 voittoa, voitti kilpaurallaan lähes kaiken.
Vakuuttanut siitoksesa yht paljoin kuin kilparadaööa:
heti ensimmäiseen ikäluokkaan superhevoset Tristan ja El Titan. Viime vuoden kolmivuotiaissa Marion
Marauder USD 1-908.588 ma Southwind Frank USD
2.116.999

Muscle Mass

The Bank
Readly Express
1.12,8
2 810 000 SEK EUR 700 / SEK 60 000
Ready Cash - Caddie Dream - Viking Kronos

1.08,9
1 214 895 USD
EUR 630 / SEK 50 000
Donato Hanover -Latern Kronos - Vking Kronos

- Maailman nopein kolmevuotias 2015. Moderni suku,
Donato Hanoverin poika, Viking Kronos jo emänisä- Readycashilainen suurlupaus, voitti mm Ruotsin
- 2v. ME-ori, joka voitti kaikki 7 starttiaan kaksivuo- Kriteriumin maailmanennätysajalla 1.12,6/2640m. nä. Ruotsin orilautakunnan arvio: ennuste jalostuktiaana. Pine Chipiläisestä huippuemästä (emästä Astuu rajallisen määrän tänäkin vuonna, täyteen sessa erittäin korkea! Astui täyden määrän (150) Ruotsissa 2016.
myös Muscle Massive), tammaperhe tämän hetken varattu 2016 ja 2017.
yksi parhaista ja kaupallisimmista. Pohjois-Amerikan
kärkioreja, Euroopassakin pienessä määrässä mm.
Weingartner*
ME-tamma Massive Babe. Varsoilla korkea starttiin- Repeat Love
1.11,1
293 203 USD
EUR 520 / SEK 25 000
tuloprosentti.
1.13,3
287 080 EUR
EUR 570 /EUR 2 000

1.10,7
196 750 USD
EUR 650 / USD 6 500
Muscles Yankee - Graceful Touch - Pine Chip

Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant

Muscles Yankee
1.09,9
1 424 938 USD
EUR 520 / USD 9 000
Valley Victory - Maiden Yankee - Speedy Crown

- Siitosori isolla S:llä, viisinkertainen isäorichampion
Pohjois-Amerikassa. Kolmen Hambletonian-voittajan
isä! Myös Mr Muscleman 3,6 milj. dollaria

– Love Youn täysveli, josta J-P Dubois sanoo: ”Sama
kapasiteetti kuin Love Youlla!” Samoja geenejä
edullisesti. Varsat aloittaneet todella lupaavasti.

Sam Bourbon
1.11,7
229 500 EUR
EUR 520 / EUR 3 000
Goetmals Wood - Etta Extra - Florestan

Panne De Moteur*

- Kevyehkö täysverityyppi, joka jättää myös var1.08,9
8 707 500 SEK
EUR 520 / SEK 40 000
soihinsa samaa eleganssia. Goetmals Woodin
Credit Winner - Jalopy - Donerail
- Jalosukuinen Credit Winnerin poika, emänä varsa- poika loistavalta emälinjalta. Sekä oriit että tamtähti Jalopy (1.10,7). Kilpaili useamman vuoden aivan mat menestyvät. Varsat hyvällä prosentilla starttiin.
Ruotsin huipulla, Ruotsinennätysori (1.08,9), Ruotsin Ranskan johtavia oreja tällä hetkellä.
voitokkain 4-vuotias ori, Elitloppet-karsintavoittaja ja
finaalin toinen. Erittäin korkea jalostusindeksi (126).
S J ’s Photo
1.10,2
1 495 946 USD
EUR 520 / EUR 3 500
Photo Maker - Sassy Jane - Kawartha Mon Ami

Prodigious

- Huippuhevosten periyttäjä vuodesta toiseen, hyvä
starttiintuloprosentti. Kestäviä kilpahevosia, jotka
kestävät kaikenlaista treeniä. Kevytrakenteisia, hytä 4-vuotiaissa. Suvussa yhdistyvät Ranskan parhaat väluonteisia ja hyväpäisiä kilpahevosia, jotka sopiisät hyvään emälinjaan. Saanut kovan suosion myös vat erinomaisesti Euroopan systeemeihin.
Ruotsissa.
Texas Charm

1.11,1
644 130 EUR
EUR 700 / EUR 3 500
Goetmals Wood - Imagine d´Odyssee - Buvetier d´Aunou
- Moninkertainen tilastojen kärkiori sekä 2v, 3v et-

1.11,0
1.093.295 USD EUR 520 / EUR 3 000
Gygnys d´Odyssee - Kamela Charm - Coktail Jet

Quite Easy*
1.11,4
409 365 USD
EUR 570 / SEK 30 000
Andover Hall - Marita’s Victory - Valley Victory

- Monen mielestä Ranskan lahjakkain hevonen
kautta aikojen. Kilpailee Ranskan ykköstasolla.

Donato Hanover - Inspided Society - Self Possessed

- Huutokaupassa 170.000 $:iin arvostettu hyvärakenteinen Donato Hanoverin poika erittäin hyvältä emälinjalta. Huippulahjakas varsatähti, voitti mm. Peter Haughton Memorialin. Sisko voitti 2-vuotiaana
Breeder’s Crownin. Mielenkiintoinen vaihtoehto varsinkin tähän hintaan!

Wishing Stone
1.09,2
2 359 150 USD
EUR 520 / USD 3 500
Conway Hall - Meadowbranch Magic - Valley Victory

- Kuului ikäluokkansa parhaisiin Usa:ssa sekä 2-, että
3-vuotiaana voittaen mm Kentucky Futurityn ja Matron stakesin. 4-5-vuotiaan kilpaili Euroopan absoluuttisella huipulla. Hyvä tiinehdyttäjä.

Zola Boko*
1.11,6
1 950 214 SEK
EUR 520 / SEK 35 000
Goetmals Wood - Big Blue Kitten - Pine Chip

- Superlahjakkuus, juoksi mm 3-vuotiaana ME:n.
Goetmals Woodin poika eliittitammaemästä, josta
myös Yarrah Boko. Päivän kuuma orinimi. Varattiin
Ruotsissa nopeasti täyteen 2015 ja 2016.

*Myös tuorespermaa

- Andover Hallin poika todella tuottavasta tammaperheestä. Jättänyt huippuhevosia joka puolelle Eurooppaa; Moving On, M.T.Harmony, Poet Broline, Venice,
Quite An Avenger
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N.H.L. QUALITY BREEDING

CLASSIC 10,6
RESPONSE
$ 162 419 22: 6–4–2 Korkeus 160–160 cm Pituus 167 cm
Yankee Glide 11,6
Valley Victory 11,8
			
		
Gratis Yankee 16,4
			

Baltic Speed 11,2
Valley Victoria 15,0
Speedy Crown 12,8
Yankee Flight 18,1

Classic Winner 12,6
American Winner 10,0
			
		
Classic Somolli 16,2
			

Super Bowl 12,3
Lawn Tennis 14,5
Speedy Somolli 11,5
Gypsy C 16,6

Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu
Kallela 380 (471,20) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
Siirrot 210 (260,40) eur/kausi + 48 (59,52) eur/lähetys				
				
						Varsamaksu: 1500 (1 860)

STAR-RACING OY & STOETERIJ MERETT

CLASSICO MERETT
665 000 €

105: 49–11–10

Korkeus 162–162 cm

10,3

Pituus 166 cm

Coktail Jet 10,7
Quouky Williams 14,2
			
		
Armbro Glamour
			

Fakir du Vivier 14,8
Dolly Williams 19,7
Super Bowl 12,3
Speedy Sug TT 17,2

Salima OM
Indro Park 13,6
			
		
Hy Dilly 14,1
			

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

Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu
Kallela 380 (471,20) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
Siirrot 210 (260,40) eur/kausi + 48 (59,52) eur/lähetys
			

		

Varsamaksu: 1200 (1488) eur

STOETERIJ MERETT

OTHELLO KEMP
32 225 €

Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu
Kallela 380 (471,20) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
Siirrot 210 (260,40) eur/kausi + 48 (59,52) eur/lähety

21: 14–1–2

Korkeus 165–164 cm

13,0

Pituus 169 cm

Coktail Jet 10,7
Quouky Williams 14,2
			
		
Armbro Glamour
			

Fakir du Vivier 14,8
Dolly Williams 19,7
Super Bowl 12,3
Speedy Sug TT 17,2

Noisy Lobell 14,6
Speedy Crown 12,8
			
		
Noble Bustle 15,6
			

Speedy Scot 12,6
Missile Toe 17,9
Noble Gesture 14,1
Bustle

Varsamaksu: 1 000(1240) eur
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Kallelassa
kaudella 2017

MARAT
151 680 €

158: 27–23–20

20,1

Korkeus 153 cm -153 cm Pituus 160 cm

Hovi Ari 23,3
Suikku 24,3
			
		
Marilla
			

Vekku-Lento 26,7
Aritar 40,2
Eri-Matti 28,1
Erilon-Tähti 35,8

Marjus 34,9
Ventti-Vieteri 23,4
			
		
Marilla
			

Vieteri 21,6
Tuuletar 52,3
Eri-Matti 28,1
Erilon-Tähti 35,8

Kuvankaunis I palkinnon kantakirjaori Marat avaa siitosuransa Kallelan oriasemalla 2017. Tuulennopean oriin suku on erinomainen:
isä on nuorena menestynyt huippusiitori ja derbyvoittaja Hovi-ari
ja emä Marjus edustaa komeasti Kari-Markku Karjalaisen jalostusta.
Marat on linjattu kaikkien aikojen ainutlaatuisen huippuhevoskaartin tuottaneeseen tammaan Marillaan. Marillaan ja sen varsojen jälkeläisiä ovat mm. siitosoriit ja kilpahevoset Turo 23,8, Teme 23,2, Tino
21,2, Hovi-Ari 23,2 ja Suikun Rilla 22,5.
Kilpahevosena Marat on ollut lahjakas, nopea ja varhaiskypsä: se
voitti ikäluokkansa ensimmäisen suurkilpailun, Biofarm Cupin 4-vuotiaana. Läpimurtonsa suomenhevosten parhaimmistoon Marat teki
viime vuonna: se juosi ennätyksen 20,1 ja pyöri tärkeimpien kilpailujen kärkikahinoissa: Nordin King 3., Suurmestaruus 2. ja Turun Kuninkuuskisan mailin 3.
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Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu
Kallela 380 (471,20) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
Siirrot 210 (260,40) eur/kausi + 48 (59,52) eur/lähety
Varsamaksu: 600(744) eur
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Hautalan tutkimus
kohdistuu noin
1-3 - vuotiaisiin
lämminverisiin.

Suolinkaistutkimus käynnistymässä
Hevosiin perehtynyt tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri Katja Hautala on aloittanut väitöskirjatyön
Helsingin yliopistossa.

suolinkaisten esiintyminen niissä. Nyt kerätään tietoa suolinkaisen elintavoista ja siitä millä matolääkkeillä ja miten
loista kannattaa häätää”, Hautala kertoo.

”Tutkimukseni liittyy hevosten sisäloisiin ja merkittävä osa
työstäni käsittelee suolinkaisia. Suolinkainen on varsojen
vaarallisin loinen ja sen aiheuttamia kuolemantapauksia on
todettu myös madotetuilla yksilöillä. Tutkimuskohteenani
ovat Suomessa syntyneet 1–2-vuotiaat lämminverivarsat ja

”Olen saanut väitöskirjatyölleni erinomaisen ohjaajan Yhdysvalloista. Martin K. Nielsen Kentuckyn yliopistosta on
aiheen kansainvälisesti arvostetuin asiantuntija. Mukana on
myös ohjaaja Helsingin yliopistosta ja yhteistyökumppaneita Ruotsista ja Norjasta.”

Tutkimuksen kulku
Kaikista tutkimukseen osallistuvista hevosista otetaan vähintään
yksi lantanäyte. Jos lantanäytteessä ei todeta suolinkaisen munia,
niin tutkimus ei jatku tämän hevosen osalta. Hevoset, joilla todetaan
suolinkaisen munia, matolääkitään joko heti ensimmäisen lantanäytteen oton jälkeen tai kaksi viikkoa myöhemmin. Suolinkaisen munia
erittävistä hevosista otetaan toinen lantanäyte kaksi viikkoa ensimmäisen näytteen jälkeen. Niistä hevosista, jotka lääkitään vasta toisen
näytteen jälkeen, otetaan

Katja Hautala kertoo tarvitsevansa varsoilta
yhteensä noin 260 lantanäytettä. Tutkimustyö
polkaistaan käyntiin tänä keväänä, mutta suurin osa näytteistä kerätään todennäköisesti vasta tulevana syksynä. Tutkimukseen osallistuvia
varsoja ei saa madottaa kahteen kuukauteen
ennen näytteenottoa.
”Eri matolääkkeiden tehoa suolinkaiseen testataan ja siten kartoitetaan mahdollisen lääkeresistenssin esiintymistä Suomessa. Aiemmassa
meillä tehdyssä tutkimuksessa suolinkaisilla on
jo todettu vastustuskykyä ivermektiiniä (esim.
Ivomec, Noromektin) kohtaan ja nyt tarkastel-
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laan kahden muun lääkeaineen, fenbendatsolin (Axilur) ja
pyranteelin (Strongid P ja Nematel) tehoa. Maailmalla suolinkaisella on todettu resistenssiä jo kaikkia käytettävissä
olevia loislääkkeitä kohtaan ja tilanne
on siksi erittäin huolestuttava”
Hautala toivoo näytteitä varsoista ympäri Suomen ja
kasvattajilta myötämielisyyttä tutkimukseen. Lantanäytetutkimukset eivät maksa hevosenomistajille mitään ja
suolinkaislääkitystä tarvitsevat varsat myös lääkitään ilmaiseksi. Tutkimukseen otetaan Suomessa kasvatettuja 12 - 30
kuukauden ikäisiä terveitä lämminverivarsoja. Varsoista
otetaan 1-3 lantanäytettä kahden viikon välein ja omistajien pitää täyttää kyselykaavake, jossa selvitellään muun
muassa hevosen matolääkityshistoriaa ja talliolosuhteita.
Kyselykaavake
on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi
ja nopeaksi täyttää.
”Eläinlääketieteen opiskelija Oili Kauppinen on tutkimusryhmässä mukana ja hän hoitaa osaltaan yhteydenpitoa
hevosen omistajiin sekä tutkii näytteitä” Hautala kertoo
käytännön järjestelyistä.
Tutkimuksen tuloksena odotetaan lisää tietoa suolinkaistartuntojen merkityksestä yli vuoden ikäisillä lv-varsoilla
sekä näyttöä eri matolääkkeiden tehosta suolinkaisen häädössä.

Tutkimukseen sopiva hevonen on
•

terve

•

12-30 kk ikäinen

•

lämminverinen

•

Suomessa syntynyt ja kasvatettu

•

ei ole saanut mitään matolääkettä kahteen
kuukauteen ennen ensimmäistä näytteenottoa.

Ravihevoskasvattajien
jäsenille huutokauppaetu
Nyt kannattaa liityä Suomen Ravihevoskasvattajien
yhdistykseen ja jäsenenä hyödyntää etu: Suomen
Ravihevoskasvattajien jäsenille hevosen huutokauppaan ilmoittaminen nyt vain 100 e (normaalisti: Ypäjä
150e, nettihuutokauppa 120e). Helpoimmin jäseneksi
liittyminen tapahtuu yhdistyksen nettisivuilla www.
ravihevoskasvattajat.fi. Yhdistys löytyy myös Facebookista - tervetuloa mukaan!

Neuvo 20/20
- Hyvät neuvot eivät
maksa liikaa
Hevosalan yrittäjä voit nyt saada laadukasta neuvontaa
monista tukiehdoista ihan vain arvonlisäveron hinnalla?
Juuri sinun tilallesi sopivan neuvojan löytäminen on tosi helppoa. Klikkaat vain itsesi osoitteeseen
www.mavi.fi/neuvojarekisteri.
Neuvojarekisteristä löydät oman alueesi hyväksytyt neuvojat.
Voit hakea neuvojaa rekisteristä asiasanan, tuotantosuunnan
tai neuvonnan aihealueen mukaan. Kaikki hyväksytyt neuvojat ovat sitoutuneet antamaan laadukasta ja luottamuksellista
neuvontaa. Neuvoja ei saa paljastaa tilasi asioita kolmansille
osapuolille.

Maksat vain verot
Neuvonnan kustannukset ovat 63 euroa tunnilta
sekä matkakulut, mutta neuvoja laskuttaa sinulta
vain arvonlisäveron osuuden neuvonnan kustannuksista.

Voit saada neuvontaa 7 000 euron edestä koko
ohjelmakauden aikana. Esimerkinmukainen käynti
kuluttaa 7 000 euron neuvontapottiasi 272,50 eurolla.
Lisäksi maksat arvonlisäveron osuuden neuvontakuluista.
Huom! Katja Hautala on hyväksytty Neuvo 20/20
kehittämisohjelman neuvojaksi hevosiin liittyvissä asioissa. Yhden neuvontakäynnin enimmäiskustannus
on 1 500 euroa.
Lisätietoja tutkimuksesta: eläinlääkäri
Katja Hautala p. 040 5075067

Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma
2014–2020
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Kasvattajan

$ 296 298 37: 5–7–7 Korkeus 164–165 cm Pituus 170

10 käskyä
1. Ruoki ja hoida tamma oikein
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.

2. Rokota tamma kantoaikana
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 kil-

pailevista 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 kohtuulisella tarkastusvälillä. Samoin varsan henkiinjäämisen kannalta ongelmatilanteissa apu pitää saada hyvin
nopeasti.

5. Varmista vasta-aineiden saanti ja
seuraa varsan kehitystä
Varsan tulee saada ternimaidosta sille elintärkeät vastaaineet. 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 vasta-aineita 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.
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KUVITYS: HEVOSALAN VISUAALINEN OPETUSSUUNNITELMA/IRINA KEINÄNEN

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 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. Useimmiten hoitoon kuuluu myös lepo ja kontrolloitu liikunta eli
selvästi vinojalkaista pikkuvarsaa ei kannata vain laskea laitumelle ja uskoa että luonto ja liikunta korjaavat vinoudet.

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.

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.)

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
ruokinnata sekä siitä, että varsoja käsitellään sen verran, että
ne oppivat tietämään, että lauman johtaja on ihminen.
KAISA NIVOLA
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YKSI MAAILMAN
PARHAISTA SIITOSOREISTA

ANDOVER
9,4
HALL
Huippujälkeläisten pitkä lista
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,
Magic Tonight 9,3 9.526,307 kr ja monta monta muuta. 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 huippukilpailluilla markkinoilla. Vielä nuoret Andover Hallilaiset oriit ovat tulossa ryminällä
myös Euroopan isäoritilastoihin. Ruotsin kilparadoilla Andover Hallin jälkeläiset ottivat asemansa viime kaudella, Nuncio juoksu Elitloppetissa ei jättänyt ketään kylmäksi.
Andover Hall oli itsekin loistava kilpahevonen, joka voitti World Trotting
Derbyn(Group I) ja oli toinen Kentucky Futurityssa(Group I) ja American Nationalissa.

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

Historian muuttanut sisarussarja
Andover Hall kuuluu sisarussarjaan, joka on muuttanut ravihevosten sukutaulut niin USA:ssa kuin euroopassakin, emä Amour Anguksen varsoja ja Andover Hallin täyssisaruksia ovat mm: tamma Emilie Cas El 12,8
2.968.156(jälk. Hambletonian-voittaja Trixton 8,7 $947 057 ja siitosori Archduke Kemp), USA:ssa astuneet huippusiitosoriit Conway Hall 10,5 ja Angus Hall 10,0, Ruotsissa vaikuttanut ja Venäjälle ostettu Adams Hall 10,2 ja
Suomessa astuva E.L.Stewart 12,6.
Andover Hall on käytettävissä pakastespermalla.
Varsamaksu 8 000 (9 920) usd. Lisäksi siemennyskauden kulut.
Andover Hallin pakastesperma toimii erittäin hyvin!
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Riina Rekilä ja EL Titan

Valmentajien suosikkioriit
Kallelan oritarjonta kattaa kymmeniä laadukkaita tuontispermaoriita. Kysyimme muutamalta
kokeneelta suomalaiselta valmentajalta heidän kokemuksiaan näiden oriiden jälkeläisistä
muutoin kuin helposti saatavilla olevien kilpailutulosten osalta.
IRINA KEINÄNEN
Markku Vartiainen on toiminut raviammattilaisena, kasvattajana, omistajana ja valmentaja Ranskassa jo yli kolmekymmentä vuotta. Maan parhaat siitosoriit ovat tuona aikana
edenneet muutaman sukupolven. Tulevaisuuden huippunimeksi hän nostaa Prodigiuksen.
– Prodigius on tosi hyvä ori, nuoremmista oriista maan parhaita. Sillä astuttaisin itse. Sam Bourbonin jälkeläiset ovat
ranskalaisiksi varhaisia ja heti nopeita hevosia. Texas Charm
oli itse todella hyvä kilpahevonen, jälkeläiset ovat osin vielä
nuoria. Love Youta ei voi kuin kehua. Täällä ajatellaan, että sillä
kannattaa astuttaa ennen muuta pieni tamma, siitä on hyviä
kokemuksia.
Heikki Korpi on työkennellyt Italiassa ravivalmentajana
pitkään. Viimeisin valmennustalli sijaitsi Bologoniassa, jossa
hevosmateriaali on laadukasta ja isäoreina on sekä amerikkalaisa että ranskalaisia huippuoriita. Korpi arvostaa hevosessa
kovuutta: sekä kykyä ottaa vastaan treeniä että kestää kilpailemista.
– Kun Andover Hallin jälkeläinen on hyvä, niin se on todella
hyvä. Se on minulle mieleinen, varsinkin ori-jälkeläisten osalta. Andoverhallilaiset kestävät ja tykkäävät tehdä töitä.
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” Prodigius on tosi hyvä
ori, nuoremmista oriista
maan parhaita.

MARKKU VARTIAINEN
Hinta-laatusuhteessa Heikki Korven valinta on From Above,
jonka jälkeläisiä on Italiassa jonkin verran.
– Ne ovat hieman myöhäisiä siihen systeemiin, eli eivät parhaimmillaan 2-3- vuotiaana, mutta kun niille antaa hiukan
aikaa ne kehittyvät riskeiksi ja voitontahtoisiksi kilpahevosiksi.
Classic Photon, Love Youn ja Credit Winnerin Heikki Korpi toteaa jättävän mukavia ja lahjakkaita hevosia. Hänen treeni- ja
kilpailutussysteemissään kovuttaa saisi olla enemmän.
– Lahjakkuus ja helppous ovat kuitenkin tärkeitä hyviä ominaisuuksia.
S J ´s Photo saa pisteet Heikki Korvelta.
– Luotto-ori, jonka jälkeläisiä on Italiassa runsaasti. Erityisesti
pidän oriista, jotka ovat mukavia hevosia ja rehtejä työmiehiä.
Heikki Korven lempiori on vuodesta toiseen kuitenkin

I Siittolapäivystäjä puh. 040 520 0522 (vain siitoskauden aikana)

Muscles Yankee.
– Suosikkini, vaikka onkin jo vanha. Jälkeläiset ovat juuri
niin kovia kun minä haluan. Kaikki parhaat ovat olleet kotona laiskanpulskeita ja rentoja – kilpailussa juoksun kulkua
pelkäämättömiä ja matkaamittaamattomia taistelijoita, jotka eivät lannistu. Niillä minä olen saavuttanut eniten, Heikki
Korpi toteaa ja muistelee erityisellä lämmöllä ori Chiadia.
Suosikkioriinsa pojan Muscle Hillin jälkeläisillä Korpi ei ole
päässyt kilpailemaan, mutta ehti treenata paria viime syksynä. Kokemus oli positiivinen.

”

Siinä hevosessa on
minun mielestäni kaikki
kohdallaan siitosoriiksi:
karisma, rakenne ja
kilpailu-ura.
HEIKKI KORPI MAHARAJSTA
– Erityisiä hevosia: liikkuivat uskomattoman kevyesti ja fysiikka oli erinomainen. Työnteko oli niille mielekästä.
Maharajah on Heikki Korvelle mieleinen yksilö.
– Siinä hevosessa on minun mielestäni kaikki kohdallaan
siitosoriiksikin: karisma, rakenne ja kilpailu-ura. Seuraan sen
jälkeläisiä erityisellä mielenkiinnolla.
Markku Nieminen nostaa hinta-laatu-suhteeltaan parhaaksi oriiksi Kallelan listalta Quite Easyn.
– Quite Easyn jälkeläiset ovat mukavia ja helppoja hevosia.
Ne voittavat lähtöjä kaikilla tasoilla, ihan tavallisista raveista
suurkilpailuihin. Myös Love Youn varsat sopivat meidän talliin hyvin. Ne kestävät ja tarvitsevatkin paljon treeniä, mutta
ovat toisaalta herkkiä hevosia joita pitää hoitaa hyvin. Sen
meidän henkilökunta osaa.

”

Quite Easyn jälkeläiset
ovat mukavia ja helppoja
hevosia. Ne voittavat
lähtöjä kaikilla tasoilla,
ihan tavallisista raveista
suurkilpailuihin.
MARKKU NIEMINEN

Nieminen on saavuttanut urallaan lukuisan määrän suomalaisten ikäluokkakilpailujen voittoja. Kriteriumin voiton
on tuonut jopa kahdesti S J ´s Photon poika. Viime vuonna
Callela Leonardo ja jo vuosia sitten Belmonte.
– S J ´s Photon varsat ovat hyväpäisiä ja kestäviä kilpahevosia. Osa niistä on pieniä, mutta yritteliäisyytensä vuoksi
se ei haittaa läheskään niin paljon kuin monen muun oriin
kohdalla.
Niemisellä on oma readycashiläinen nuori tamma. Hänellä
on jo nyt, ennen kilpailu-uraa, mietteitä sen astuttamisesta.
– Haaveilen, että voisin astuttaa oman tamman Muscle
Hillillä. Siitä täytyy kuitenkin keskustella pankinjohtajan
kanssa.
Riina Rekilä valmensi amerikan vuosinaan useiden tuontioristalta löytyvien oriiden jälkeläisiä. Erityisen mieleisiä
hänelle ovat Andover Hall ja sen pojat.
– Andover Hallin jälkeläiset ovat hyviä ja hyvänkokoisia
tyylikkäitä hevosia ja niillä olen menestynyt parhaiten. Se
näyttää toimivan erityisen hyvin myös isänisänä.

”

Olen käyttänyt
sitä itse tänä vuonna
kolmelle tammalle.
Viime vuonna syntyi
yksi, joka ostettiin
takaisin Amerikkaan.
RIINA REKILÄ E L TITANISTA
Kaikkein parhaiten Rekilä on tullut tutuksi ikäluokkansa
maailman parhaisiin kuuluneen E L Titanin(i.Muscle Hill)
kanssa, johon uskoo vakaasti myös siitosoriina.
– E L Titanin varsat, jotka olen nähnyt, ovat hienoja, tyylikkäitä ja jaloja. Radalla on myös lyönyt kaikki yhä vaikuttavat
huippuhevoset, kuten Nuncion. Olen käyttänyt sitä itse tänä
vuonna kolmelle tammalle. Viime vuonna syntyi yksi, joka
ostettiin takaisin Amerikkaan.
– Muscle Massin varsat ovat aikaisia, teräviä, hyväravisia
hevosia. Niillä on kyky mennä lujaa. Hevosina ne ovat killttejä ja nöyriä.
– Canepa Hanover on iso komea hevonen, mutta ei ehkä
ihan minun mieleiseni. Ihan huippusuku sillä on ja ulkonäkö.
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Lannankierrätyspalvelu
hoitaa homman ja tuo
uutta turvetta tilalle
Hevostalous on monella tavoin
perinteisesti toimiva ala. Maailma
ympärillä kuitenkin muuttuu. Se mikä
oli ennen “ihan tavallista maalaiselämää”
saattaa tänään olla naapureiden häirintää
tai jopa ympäristörikos. Lanta on silti läsnä
jokaisen tallin arjessa ja kaikki mikä sen
käsittelyä helpottaa on tervetullutta.
IRINA KEINÄNEN
Palveluntarjonta on lähtenyt kehittymään tarpeiden
viitoittamaa tietä. Erityisesti taajamissa tai muuten
rajoitetussa ympäristössä toimiville talleille on lähdetty
kehittämään lantahuoltopalvelukokonaisuuksia. Kotimainen kuiviketurpeen toimittaja Vapo tarjoaa lannankierrätyspalvelua ja kuivikekonttia – eli varastoa, joka
tulee kuivikkeen mukana.

hävikin ja pitää pihan siistinä. Oleellisena osana kontin käyttöä
Vapon kuljetuspalvelu vaihtaa sen aina tarvittaessa täyteen,
turvetta ei kipata tai muuten siirretä pihassa.
Lannankierrätyspalvelu on toistaiseksi saatavilla Uudellamaalla, Pirkamaalla ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

HYVÄSTÄ OLOSTA SE
HEVONENKIN NAURAA
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.

– Asiakkaat ovat ottaneet nämä muutokset vastaan
tyytyväisinä. Toimiva lantahuolto säästää aikaa, rahaa
ja ehkäisee stressiä joka pykälien ja määräysten selvittämisestä tulee, Myyntipäällikkö Niko Nevalainen
Vapolta vakuuttaa.
Lannankierrätyspalvelu toimii siten, että asiakas solmii
Vapon kanssa lannankierrätyssopimuksen, jolloin
lantala tyhjenee puhelinsoitolla. Vapo toimittaa lannan
jatkokäyttöön, kasvinviljelyyn tai polttoaineeksi.
Vapon kanssa tehty sopimus toimii viranomaisen
suuntaan todisteena lannan asianmukaisesta käsittelystä. Ison yrityksen resursseilla työ voidaan tehdä
asiakkaan tarpeen mukaan, esimerkiksi maanviljelyssä
olennaista vuoden kiertoa huomioimatta.
Meiltä saat irtoturvetta

Kuivikekontin tavoitteena on tarjota kuivikkeen
säilyttämiseen sopivaa lisätilaa, joka minimoi turpeen

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

I

info@callela.net

I

callela.net

I Siittolapäivystäjä puh. 040 520 0522 (vain siitoskauden aikana)

RANSKALAIS-AMERIKKALAISET
DUBOIS-HUIPPUORIIT SUOMESSA

REPEAT LOVE

LOVE YOU

e. Coktail Jet-Mara Bourbone. And Arifant
13,3 287 080 euroa

e. Coktail Jet – Guilty Of Love e. And Arifant
1.10,2 – 1.416.537 euroa
Suurkilpailuvoittajia koko Euroopassa!

2 000 euroa(2 480)

8 000 euroa(9 920)

PRODIGIOUS

e. Goetmals Wood - Imagine D´Odyssee
e. Buviter d´Aunou
(4) 1.11,1m – 644.130 euroa
Ranskan 3-vuotiaiden isäoritilaston ykkönen
3 500 euroa (4 340)

Kunkin oriin alla varsamaksu, jonka
jälkeen suluissa 24% arvonlisäveron
sisältävä summa.
Muut kulut: www.callela.net
Kaisa Nivola 0500-788 977
Hannu Nivola 0500-717 442
Puh. (02) 874 422
info@callela.net

SAM BOURBON

TEXAS CHARM

e. Goetmals Wood – Etta Extra e. Florestan
(3) 1.11,7 – 373 430 euroa
Qualita ja Mara Bourbonin veli!

e. Gygnys d´Odyssee - Kamela Charm
e. Coktail Jet
1.09,9 – 1.176.533 euroa

3 000 euroa (3 720)

3 000 euroa(3 720)

www.duboishingst.eu

Kallelan
Oriasema
WWW.CALLELA.NET

Tiedot ja kyselyt keinoemoista ja orpovarsoista:
Heli Lepo 050 309 7555

ORPOVARSA

kasvattajan painajainen
KAISA NIVOLA

Vaikka tamma on hyvä varsoja, aina silloin tällöin
kauan odotettu iloinen perhetapahtuma päättyykin surullisesti ja joko tamma tai varsa, pahimmassa tapauksessa molemmat kuolevat synnytykseen
tai kovin pian sen jälkeen. Kun kasvattajalle jää
pieni orpovarsa, hätä on yleensä suurin.
Ensimmäiseksi varsomisessa emänsä menettäneen vastasyntyneen varsan kanssa tulisi varmistaa, että se saa riittävästi ternimaitoa. Usein kuolleelta tammalta pystytään
lypsämään tarvitut 1-2 litraa ternimaitoa. Tamman utaretta
kannattaa vähän pyyhkiä puhtaaksi ennen lypsämistä ja
lypsetty ternimaito on hyvä suodattaa esimerkiksi sidenharson läpi, jotta suurimmat epäpuhtaudet saadaan pois. Vastasyntyneelle juotetaan mahdollisimman pian pieni määrä
terniä, jotta suolistoon muodostuu paikallinen immuniteetti. Juuri syntynyt varsa jaksaa yleensä ensimmäisellä kerralla
juoda noin desilitran. Loppumaidon voi säilyttää jääkaapissa niin kauan, kun sitä riittää juotetavaksi. Kerralla voi antaa
niin paljon kuin varsa jaksaa juoda. Maito kannattaa lämmittää kädenlämpöiseksi varoen kuitenkin liikaa kuumentamista, jotteivat vasta-aineet tuhoudu.
Tammanmaidon vastiketta kannattaa hankkia heti varmuuden vuoksi. Nykyään on hyviä kaupallisia yleensä jauhomaisia maidonvastikkeita, joihin vain lisätään vesi. Kunhan
varsa saa ternimaidon vasta-aineet, sen jälkeen se pärjää
ravinnon puolesta mainiosti kaupallisilla tammanmaidonvastikkeilla.
Varsan keinoruokkiminen on kuitenkin erittäin työlästä ja
lisäksi varsaoilla tulisi olla lajitoveri käyttäytymismallina, jot-

tei se leimaudu ihmiseen liikaa. Niinpä varsalle tulisi pyrkiä
järjestämään keinoemo mahdollisimman pian. Suomessa
SHKL ylläpitää keinoemovälitystä, mikä on erittäin hienoa
palvelua yhdistykseltä. Varsan henkiinjäämisen kannalta hyvää keinoemoa voi odottaa kyllä jonkun päivän, jos sopivaa
ei löydy, mutta mitä nopeammin keinoemo saadaan, sen
helpompaa yhdistäminen ja imemään oppiminen yleensä
ovat.
Varsan vasta-aineiden saanti pitää aina varmistaa ja jos ternimaidon laadusta ja/tai juodusta määrästä ei olla varmoja,
varsan vasta-ainetaso kannattaa määrittää noin vuorokauden iässä verinäytteillä. Jos vasta-aineiden määrä on liian
alhainen, varsa tarvitsee plasmaa suoneen. Samoin siinä
tapauksessa, jos ternimaitoa ei ole ollenkaan saatavilla,
varsalle tulee antaa plasmaa suoneen mahdollisimman
nopeasti syntymän jälkeen, jottei varsa sairastu tappavaan
varsahalvaukseen.
Viime vuosina on tullut paljon uutta tietoa orpovarsan ja
keinoemon yhdistämisestä ja hormonilääkkeellä keinoemo
saadaan yleensä ottamaan vieras varsa alleen kivuttomasti
ja nopeasti. Keinoemovälityksestä ja hevoseläinlääkäreiltä
saa neuvoja tilanteessa. Hormonipistoksen voi antaa vain
eläinlääkäri ja yhdistämistilanteessa kannattakin olla ajoissa
yhteydessä paikalliseen mahdollisesti päivystävään eläinlääkäriin, jotta pistoksen anto onnistuu yhdistämistilanteessa.
Hoitokäytäntö on myös melko uutta tietoa ja kaikilla varsinkaan sellaisilla eläinlääkäreillä, jotka eivät tee normaalisti
hevospraktiikkaa, ei välttämättä ole tietoa siitä, miten kuuluu
menetellä. Eläinlääkärille pitäisikin varata aikaa selvittää ohjeistusta, mikäli se ei ole hänellä itsellään tiedossa.

Kallelan Oriasema I puh. 02 874 422 I Hannu Nivola puh. 0500 717 442 I

Kaisa Nivola puh. 0500 788 977

Vetcare E-vitamiini
Luonnollinen suoja soluille

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

20 kg

6 kg

VARSASI TÄRKEÄT RAKENNUSAINEET

PROTEIN & LIFEGUARD
Turvaa syntyvän varsasi valkuaisen saanti Racing
Protein -valkuaisella. Tutkittu ja turvallinen Racing Protein takaa hyvänlaatuisteen aminohappojen oikean määrän varsan tärkeimpien kasvukausien aikana.
Emätamman lisäruokinta Racing Proteinilla:
• 1 l/pv 3 viimeistä tiineyskuukautta • 2 l/pv
imetysaikana laidunkauteen asti

Racing Lifeguard
• Tukee varsan vastustuskykyä
• Tukee imettävän tamman vastustuskykyä
• Edistää tamman palautumista varsomisesta.
• Parantaa tiinehtyvyyttä.
• Tukee myös aikuisten hevosten
vastustuskykyä.

Tamman tiineysaika

!

25 kg

Varsan syntymäpaino

50 kg

MUISTA
KIVENNÄISET!
Hevosten Mineral Plus
tai Racing Mineral

Kehitys. Menestys. Hyvinvointi.
racing.fi

YHTEISTYÖSSÄ KANSSAMME KAUDELLA 2017
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.

Kallelan välittämää pakastespermaa on saatavilla
seuraavilla asemilla:
l Hevosklinikka Orivet, Orimattila
l Ordenojan Oriasema, Pöytyä
l Saharan Ravitalli, Keuruu
l Ell Anne Niemi, Vöyri
l Ell Katja Lahdenvuo / Koivulan Hevostila, Sipoo
l Muut hyväksymämme pakastesiemennysasemat

sopimuksen mukaan.

PORI

t
Valta

UUSIKAUPUNKI

Ell Anne Niemi, Vöyri
Ordenojan Oriasema
Pöytyä

Kallelan Oriasema
Isonummentie 212,
23600 Kalanti, Uusikaupunki

7 km

40 km
LAITILA

3,5 km
65 km

Hevosklinikka Orivet
Orimattila

KALLELAN ORIASEMA
UUSIKAUPUNKI

EURA

80 km

ie 8

Saharan Ravitalli,
Keuruu

KALLELA

TURKU

Ell Katja Lahdenvuo /
Koivulan Hevostila, Sipoo

puh. 02 874 422
Hannu Nivola puh. 0500 717 442
Kaisa Nivola puh. 0500 788 977
info@callela.net www.callela.net
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