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Hevostalous on uinut viime vuodet kovin syvissä vesissä 
ja hyviä uutisia ei ole juuri kuultu. Nyt keväällä kuiten-
kin vihdoin saimme vähän tulevaisuuden uskoa tuovan 
viestin Hippoksesta. Ravikilpailujen palkintoihin luvattiin 
merkittävä summa lisää rahaa. Myös yhteiskunnan ylei-
sen taloudellisen tilanteen alamäen uskotaan vihdoin 
taittuneen ja talous toivon mukaan lähtee pikku hiljaa 
virkistymään pitkän lamakauden jälkeen.

Hevostaloudelle nämä ovat enemmän kuin toivottuja 
uutisia. Hevosen omistaminen vaatii taloudellista pa-
nostusta ja uusien hevosenomistajien houkutteleminen 
lajin pariin edellyttää uskottavaa palkintokehitystä. Jo-
kainen ymmärtää, että hevosenpito ei ole yleensä busi-
ness ja hevosenomistajuuteen kuuluu paljon muutakin 
kuin rahan ansaitseminen. Mutta selvää on, että suurin 
osa hevosenomistajista haaveilee siitä isopalkintoisesta 
Derby- tai jopa Elitloppet-voitosta ja tärkeää on myös 
hevosta ostaessa uskoa, että suurimmalla osalla laaduk-
kaista hevosista on edes jonkinlaiset mahdollisuudet 
juosta kaurarahansa.

Hevostalouden päättäjät ovat nyt myös uuden edessä. 
Ravipelien markkinointi siirtyy uudelle peliyhtiölle ja 
Hippoksen tehtäväksi jää lajin markkinointi ja edun-
valvonta eri suuntiin. Edunvalvontaa on ensiarvoisen 
tärkeää hoitaa asiantuntevasti sekä peliyhtiöön että 

yhteiskunnan päättäjien suuntaan. Jatkossa taistelem-
me resursseista samalla viivalla hyväntekeväisyysjärjes-
töjen, urheiluseurojen, kulttuuriyhdistysten yms kanssa. 
Vaikka uudesta yhtiöstä on alkuvuosiksi luvattu kiinteä 
siivu tuotosta hevostaloudelle, syytä ei ole jäädä le-
päämään laakereillaan. Jatkossa tulee entistä tärkeäm-
mäksi osata osoittaa hevostalouden yhteiskunnallinen 
merkitys työpaikkoina, virkistys- ja hyvinvointiarvoina, 
palveluiden ja rehujen käyttäjänä, maaseudun elävänä 
pitäjänä ja monena muuna tärkeänä yhteiskunnan rat-
taita pyörittävänä toimialana.

Hevoskasvatukselle uudet tuulet luovat myös uusia 
mahdollisuuksia.  Varsakauppa lähtee yleensä heti käyn-
tiin, kun palkintotaso koetaan järkeväksi.  Hevosenomis-
tajuus pysyy kiinnostavana ja uusia hevosenomistajiakin 
yleensä ilmestyy heti, kun vain yhteiskunnan yleinen 
taloustilanne lähtee nousuun. Hevostalous on nyt saa-
massa vakaampaa rahoitusta ainakin lähivuosiksi. Nyt 
tarvitaankin rohkeita ja ennakkoluulottomia kasvattajia, 
jotta meillä on koko ajan markkinoilla tarpeeksi Suo-
messa syntyneitä varsoja kysyntää täyttämään. Varsoja 
ei myyntiin saada yhtäkkiä, viive on aina pari vuotta.  

Olosuhteet meillä Suomessa ovat erinomaiset kasvattaa 
maailmanluokan hevosia ja suomalaista hevosmies-
taitoa arvostetaan ympäri maailmaa. Suomalainen 

kasvatustyö onkin tehnyt uskomattoman nousun 
ja tänä päivänä parhaat suomalaiset ravurit eivät 
laadussa häpeä enää missään seurassa. Määrä on 
vain niin pieni, että näkyminen maailman huipulla 
on satunnaista. Me Kallelassa olemme ylpeitä siitä, 
että olemme omalta osaltamme olleet rakentamassa 
tätä laatua tuomalla jo parinkymmenen vuoden ajan 
maailman parhaita oriita suomalaisen kasvattajan 
käyttöön. 

Ravikilpailuissa alkaa olla jo pelottavia merkkejä 
hevospulasta. Pelivaihdot ovat kovin riippuvaisia läh-
töjen hevosten määrästä ja ravipelien tuotto tietysti 
riippuvainen vaihdoista. Jonkin verran ehkä pysty-
tään lisäämään olemassa olevien hevosten kilpailut-
tamista, mutta tärkeintä olisi pitää huoli siitä, että 
hevosenomistajuus säilyy houkuttelevana ja ostajille 
riittää hyviä myytäviä hevosia. Ruotsissakin alkaa jo 
olla hevospulaa eikä sieltä hevillä saa enää laadu-
kasta hevosainesta Suomeen. Pidetään huoli, ettei 
Suomesta tule kelvottomien ylijäämähevosten kaato-
paikkaa vaan meillä riittää suomalaisia laatuvarsoja 
myyntiin myös tulevaisuuden varsanostajille. 

Yhdessä voimme pitää suomalaista hevostaloutta ja 
kasvatustoimintaa pystyssä tuottamalla myös tule-
viksi vuosiksi riittävän määrän laadukkaita kilpahe-
vosia ravikilpailujen pelikohteiksi sekä hevosurheilua 
intohimonaan harrastavien nykyisten ja uusien hevo-
senomistajien tarpeisiin!

Hyvää astutuskautta! 

  Kaisa, Hannu ja muu Kallelan väki

Paikan päällä olevien oriiden siemennyskauden maksut ja  
varsamaksut on ilmoitettu kunkin oriin omassa ilmoituksessa. 

Siemennyskauden maksuina Kallela laskuttaa kaikista Kalle-
lassa 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 sie-
mennysaseman ja/tai eläinlääkärin taksan mukaiset siemen-
nyspalkkiot, jotka tammanomistaja sopii siementävän ase-
man/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 va-
rausmaksu, siittolan ja eläinlääkärin palkkiot sekä tuoresiir-
roissa rahtikulut.

Tamman oleskelusta siittolassa ja mahdollisista hoidoista ja 
lääkityksestä laskutetaan erikseen.

Kaikkiin ilmoitettuihin maksuihin lisätään laskutushetkel-
lä voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero 
(1.5.2016 24%). Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Mitä kaikki maksaa?
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Vihdoinkin hyviä uutisia!

Myynti:
Vapo tilauskeskus
puh. 020 341 400 / tel. 020 341 300
tilauspalvelu@vapo.fi 
www.vapo.fi 
myyntipalvelu@vapo.fi
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Tuontioriit maailman huipulta
Andover Hall 
1.09,4         875 047 USD                   EUR 510 / EUR 8 000
Garland Lobell - Amour Angus - Magna Force  
- yksi maailman parhaista siitosoriista kautta aiko-
jen, 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 560 /SEK 29 000 
Broadway Hall- Madonarail - Donerail 
- Hambovoittaja. Keräasi eniten voittoja 3-vuoti-
aana ja valittiin vuoden kolmivuotiaaksi Usa:ssa. 
Ensimmäinen ikäluokka 3v. 2016; loistava aloitus.

Classic Photo* 
1.08,9  1 447 004 USD                 EUR 560/ SEK 29 000
S J ´s Photo - Classic Winner - American Winner 
- Huippujälkeläisiä sekä Pohjois-Amerikassa että 
Euroopassa. Usa:ssa mm Pampered Princes, Ruot-
sissa ME-hevonen Mosaique Face. Suomessa heti 
ensimmäisillä isommilla ikäluokilla tilastojen kär-
kipäähän: 2015 ykkönen 4-vuotiaissa, niukka kak-
konen 3-vuotiaissa.

Coktail Jet
1.10,7     1 896 773 EUR  EUR 610 / EUR 5 000
Quouky Williams - Armbro Glamour - Super Bowl   
- Ranskan kaikkien aikojen oritilaston voittaja, 
moninkertainen championi. Kymmeniä siitosori-
poikia monessa maassa. Myös tämän hetken Eu-
roopan ykkösoriin Love Youn isä. Nyt todella edul-
linen!

Credit Winner 

1.10,6 1 495 295 USD     EUR 510 / USD 10 000
American Winner - Lawn Tennis - Armbro Goal 
- Usa:n oritilastojen moninkertainen kärkiori. Eliit-
tiori Ruotsissa. Varsoista huippuhintoja huutokau-
poissa, mm Harrisburgin kalleimmat 2013 ja 2014. 
Jälkeläisiä mm Panne De Moteur, Crazed, Choco-
latier, Seabiscuit.

E L Titan 

1.10,7 600 147 USD     EUR 510 / EUR 5 500
Muscle Hill - Courtney Hall - Garland Lobell 
- Maailman kuumin suku. Kuului kolmivuotiaan 
Pohjois-Amerikan kolmen kärkiravurin joukkoon. 
Täyteen varattu 2016.  

Explosive Matter 
1.09,9 1 510 542 USD        EUR 760 / USD 7 500
Cantab Hall - Fireworks Hanover - Muscles Yankee  
- Ehdottomasti huippuhevonen kilparadoilla. 
Voitti Hambon karsinnan ja oli finaalissa toinen 
Muscle Hillin jälkeen. Nyt kovin aktuellin Can-
tab Hallin nopein ja rikkain poika, jo emänisänä 
Muscles Yankee. Loistava aloitus siitoksessa, jäl-
keläisiä mm Hambo- ja Kentucky Futurity-voittaja 
Pinkman.

Formula One 

1.9,8  4 384 941 SEK     EUR 510 / SEK 15 000
Yankee Glide - Ferrari Of - Credit Winner
– Kilpahevosena Euroopan huippua. Moderni suku, 
emänisänä Credit Winner. Edullinen. 

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, jo-
ka jättää elitloppet-tason varsoja mm Marshland, 
Orecchietti. Jättänyt jo 21 kruunumiljonääriä. Var-
sat kevyitä ja varhaisia, myös tammat pärjäävät. 

Ganymede
1.11,6 762 477 EUR      EUR 610 / EUR 4 000
Buvetier d’Aunou - Udames - Quioco  
- Vuodesta toiseen Ranskan oritilastossa 5 parhaan jou-
kossa, 2008 jopa ykkösenä. Myös Italiassa hyvin menes-
tynyt ja huippusuosittu. 

Kadabra 
1.09,4              1 916 021 USD    EUR 510 /USD 12 000
Primrose Lane - Quillo - Trottin’ Happy 
- Hyvärakenteinen, hyvänkokoinen, vähän erisu-
kuinen hyvää työmoraalia jättävä huippuori. Py-
sytellyt jatkuvasti Pohjois-Amerikan oritilastojen 
kärkipäässä. Lunastanut paikkansa ykkösperiyttä-
jien joukossa.

Ken Warketin*
1.10,0 893 735 USD      EUR 560 / SEK 25 000
Yankee Glide - Jambo - Tagliabue
- Mielenkiintoisesti linjajalostettu modernin sukuinen 
ori. Oli itse tosi varhainen voittaen mm 2v. Bree-
ders Crownin. Oli Kanadassa ykköoreja ja myös 
Ruotsissa jälkeläiset aloittivat heti hyvin. Sekä oriit 
että tammat pärjäävät. Edullinen.

Love You 

1.10,2 1 416 537 EUR        EUR 950 /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 510 / USD 5 500
Windsong´s Legacy - Aerobics - Muscles Yankee 
-Varhaislahjakkuus kilparadoilla, valittiin vuoden 
kaksivuotiaaksi Pohjois-Amerikassa.Voitti mm 
Hambon karsinnan, finaalissa toinen. Windsong’s 
Legacyn poikana erisukuinen. Jälkeläisim mm 2v-
tähdet Dog Gone Lucky, Non Stick.

Maharajah* 

1.10,3               23 488 4423 kfr     EUR 510 /SEK 65 000
Viking Kronos - Chili Khan - Giant Chill
-Prix de Amerique-voittaja 2014 . Dominoi täysin 
ikäluokassaan. Viking Kronoksen paras jälkeläi-
nen, ranskalaisamerikkalaisena sekä nopea että 
vahva. Siitosuran aloitus ollut huikea. Kuuma nimi 
siitosorimarkkinoilla 2016!

Manofmanymissions 
1.09,7            1 213 603 USD  EUR 610 /USD 5 500
Yankee Glide - Armbro Vanquish - Garland Lobell
- Nuori superlahjakkuus, joka kesti täydet kak-
si kautta ennen siirtymistä siitokseen. Voitti mm. 
2v. Breeders Crownin ja 3v. Kentucky Futurityn se-
kä monta muuta suurkilpailua. Tämänhetkisen 
Pohjois-Amerikan championin Yankee Gliden poi-
ka huippuemälinjalta, jota pidetään yhtenä ravi-
maailman tuottoisimmista. Emänisänä kovuutta 
ja voimaa tuova Garland Lobell. Ensimmäinen ikä-
luokka 2v 2015; heti huippujälkeläinen Celebrity 
Eventsy 1.10,9 (2v).

Muscle Hill 

1.08,5 3 273 342 USD      EUR 510 / USD 25 000
Muscles Yankee- Yankeee Blondie - American Winner 
- Yksi kaikkien aikojen parhaista kilpahevosista, 21 
starttia - 20 voittoa, voitti kilpaurallaan lähes kai-
ken. Unelmayksilö; lähes täydellinen rakenne, us-
komaton kilpailupää, mahtavat liikkeet.  Ensim-
mäisessä ikäluokassa superhevoset: Trixton ja E L 
Titan! USA:n ykkösori!

Muscle Mass 

1.10,7 196 750 USD             EUR 660 / USD 6 500
Muscles Yankee - Graceful Touch - Pine Chip
- 2v. ME-ori, joka voitti kaikki 7 starttiaan kaksivuo-
tiaana. Pine Chipiläisestä huippuemästä (emästä 
myös Muscle Massive), tammaperhe tämän hetken 
yksi parhaista ja kaupallisimmista. Pohjois-Amerikan 
kärkioreja, Euroopassakin pienessä määrässä mm. 
ME-tamma Massive Babe. Varsoilla korkea starttiin-
tuloprosentti.

Muscles Yankee
1.09,9 1 424 938 USD            EUR 760 / USD 12 000
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

Password 

1.14, 22.373 USD                     EUR 640 / EUR 3 000
Goetmals Wood - Feraine d´Odyssee - Workaholic 
- Ranskan isäoritilastojen nousija. Jälleen yksi Goet-
mals Woodin poika, jonka jälkeläiset menestyvät 
Ranskan vaativissa kilpailuissa. Varsat varhaisia ja tu-
levat hyvällä prosentilla starttiin.

Pine Chip* 

1.09,0 1 710 858 USD             EUR 510 / SEK 40 000
Arndon - Pine Speed - Speedy Somolli
-Yksi suurimmista, elävä legenda, myös suomalaisten kesto-
suosikki. Onnistuu kaikessa: jättää huippukilpahevosia, -siito-
soriita ja -siitostammoja!

Prodigious
1.11,1  644 130 EUR                EUR 780 / EUR 3 000
Goetmals Wood - Imagine d´Odyssee - Buvetier d´Aunou
- Moninkertainen tilastojen kärkiori sekä 2v, 3v et-
tä 4-vuotiaissa. Suvussa yhdistyvät Ranskan parhaat 
isät hyvään emälinjaan. Saanut kovan suosion myös 
Ruotsissa. 

Quite Easy* 
1.11,4 409 365 USD                 EUR 560 / SEK 29 000
Andover Hall - Marita’s Victory - Valley Victory 
- Andover Hallin poika todella tuottavasta tammaper-
heestä. Jättänyt huippuhevosia joka puolelle Euroop-
paa; Moving On, M.T.Harmony, Poet Broline, Venice, 
Quite An Avenger

Raja Mirchi* 
1.08,9   8 726 632 SEK           EUR 510 /SEK 35 000

Viking Kronos - Dame Lavec- Quito de Talonay 

- Oli itse uskomattoman hyvä kilpahevonen. Voitti 
mm Breeders Crownin aj Kriteriumini ja valittiin sekä 
vuodne 2v että vuoden 3-vuotiaaksi Ruotsissa. Nou-
si 4-vuotiaana Euroopan huipulle aina Prix de Ame-
rique-finaaliin asti. Ensimmäinen ikäluokka 3v 2015; 
heti Breeders Crown-voittaja!

 
Readly Express
1.12,8 2 810 000 SEK      EUR 700 / SEK 50 000
Ready Cash - Caddie Dream - Viking Kronos  
- Readycashilainen suurlupaus, voitti mm Ruotsin Kriteriu-
min maailmanennätysajalla 1.12,6/2640m. Astuu rajallisen 
määrän 2016, täyteen varattu.  

Repeat Love 

1.13,3 287 080 EUR                EUR 610 /EUR 3 000
Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant 
– Love Youn täysveli, josta J-P Dubois sanoo: ”Sama 
kapasiteetti kuin Love Youlla!” Samoja geenejä 
edullisesti. Varsat aloittaneet todella lupaavasti; 
johtaa ensimmäisellä ikäluokallaan tällä hetkellä 
Ranskan3-vuotistilastoa.

Sam Bourbon   
 
1.11,7 229 500 EUR                   EUR 780 / EUR 3 000 
Goetmals Wood - Etta Extra - Florestan 
- Kevyehkö täysverityyppi, joka jättää myös var-
soihinsa samaa eleganssia. Goetmals Woodin 
poika loistavalta emälinjalta. Sekä oriit että tam-
mat menestyvät. Varsat hyvällä prosentilla starttiin. 
Ranskan johtavia oreja tällä hetkellä.

S J ’s Photo 

1.10,2 1 495 946 USD           EUR 510 / EUR 4 000
Photo Maker - Sassy Jane - Kawartha Mon Ami  
- Huippuhevosten periyttäjä vuodesta toiseen, hyvä 
starttiintuloprosentti. Kestäviä kilpahevosia, jotka 
kestävät kaikenlaista treeniä. Kevytrakenteisia, hy-
väluonteisia ja hyväpäisiä kilpahevosia, jotka sopi-
vat erinomaisesti Euroopan systeemeihin.

Texas Charm
1.11,0 1.093.295 USD     EUR 600 / EUR 3 000
Gygnys d´Odyssee - Kamela Charm - Coktail Jet  
- Monen mielestä Ranskan lahjakkain hevonen kautta aiko-
jen. Kilpailee Ranskan ykköstasolla. 

Oriin nimeä seuraavan rivin lopussa 
varausmaksu ja varsamaksu. Molemmat 
hinnat ovat arvonlisäverottomia ja  
niihin lisätään laskutushetkellä voimassa-
olevan arvonlisäverokannan mukainen 
vero.

Weingartner* 

1.11,1 293 203 USD           EUR 510 /  SEK 25 000
Donato Hanover - Inspided Society - Self Possessed
- Huutokaupassa 170.000 $:iin arvostettu hyvärakenteinen 
Donato Hanoverin poika erittäin hyvältä emälinjalta. Huip-
pulahjakas varsatähti, voitti mm. Peter Haughton Memoria-
lin. Sisko voitti 2-vuotiaana Breeder’s Crownin. Mielenkiintoi-
nen vaihtoehto varsinkin tähän hintaan!

Wishing Stone
1.09,2 2 359 150 USD           EUR 510 / USD 3 500
Conway Hall - Meadowbranch Magic - Valley Victory 
- Kuului ikäluokkansa parhaisiin Usa:ssa sekä 2-, että 3-vuo-
tiaana voittaen mm Kentucky Futurityn ja Matron stakesin. 
4-5-vuotiaan kilpaili Euroopan absoluuttisella huipulla. Hy-
vä tiinehdyttäjä. 

Zola Boko* 

1.11,6 1 950 214 SEK          EUR 510 / 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 täyteen jo syksyllä. 
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Linkit oriiden omille sivuille löydät osoitteesta www.callela.net *Myös tuorespermaa

ZOLA BOKO

Menhammarin Zola Boko oli 
jo viime vuonna suosittu ori 
sekä Suomessa että Ruotsissa.  
Sen sperma toimii hyvin sekä 
tuoreena että pakasteena. 
Kuva: Menhammar Stuteri



DUPOIS
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N.H.L. QUALITY BREEDING

CLASSIC 
RESPONSE

$ 162 419  22: 6–4–2 Korkeus 160–160 cm  Pituus 167 cm

Yankee Glide 11,6 Valley Victory 11,8 Baltic Speed 11,2
   Valley Victoria 15,0 
  Gratis Yankee 16,4  Speedy Crown 12,8
   Yankee Flight 18,1

Classic Winner 12,6 American Winner 10,0 Super Bowl 12,3
   Lawn Tennis 14,5
  Classic Somolli 16,2 Speedy Somolli 11,5
   Gypsy C 16,6

Isäoritilaston vakiintuneita kärkinimiä

Classic Responsen jälkeläiset jatkoivat voitokasta kulkuaan Suomen 
raviradoilla voittaen vuonna 2015 yhteensä 91 kertaa. 
Suomen ykkössarjojen kestomenestyjänä jatkaa viime kaudel-
la Malja-ajon, Joensuu-ajon ja kauden viimeisen Kultadivisioonafi-
naalin voittanut kaksinkertainen Suomen mestari ja SE-ori Surpri-
se Lord 9,9 382 590 e. Valtakunnallinen voittokone Asante 11,6 
135 765 e porskuttaa sekin avoimissa sarjoissa. Kovimman statis-
tiikan omaa  pääasissa Ruotsissa vaikuttanut huippulahjakas, vuo-
den 2012 Suur-Hollola -voittaja Up-Date Hoss  10,3 398 066 e. 

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: 1800 (2232) eur

Classic Responsen jälkeläiset  
ovat kovia kilpahevosia, jotka 

voittavat Suomen radoilla  
päivittäin. Jos tahti jatkuu, tänä 
vuonna juhlitaan 1000. voittoa  

 

10,6

Classic Responsen isä Yankee Glide on yksi maailman parhaista sii-
tosoreista, jolla on jopa kymmenen 1.10,0 tai kovempaa juossutta 
jälkeläistä, Nopein on tamma Mystical Sunshine 8,7  $ 1 799 755. 
Suomalaisten muistissa on  ME-tamma Skully Gully 10,2 2 601 
464 SEK. 
Emä Classic Winner oli itsekin Stakes-luokan huipputamma. Sen ja 
koko emälinjan tuotto on ollut tasaisen vakuuttavaa, tähtenä sekä 
kilpahevosena että siitosoriina huippuyksilö Classic Photo 8,9 $ 1 
447 004.   
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PARAS SUOMESSA

MAGIC TECHNIQUE 

TÄNÄ VUONNA PAIKAN PÄÄLLÄ KALLELASSA! Dubois-ori

 15,0 Korkeus 162–161 cm  Pituus 170 cm

Andover Hall 09,4 Garland Lobell 11,8 Abc Freight 12,5
   Gamin Lobell 15,8
  Amour Angus 16,6  Magna Force
   Kenwood Scamper

Mara Bourbon 10,4 And Arifant 16,5 Sharif di Iesolo 15,0
   Infante d’Aunou
  Etta Extra 18,0 Florestan 15,0
   Une Crown 19,4

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 1 400 (1 736) eur

Fantastinen suku!
 
Isä Andover Hall ono edelleen monen mielestä maailman 
paras siitosori. Sen emä on aikansa tähtitamma Mara Bour-
bon, joka voitti mm Oslo Grand Prixin ja Copenhagen Cu-
pin. Emän sisarussarjan veroista ei kilpailu- eikä jälkeläis-
näytöiltään ole montaa; veli siitosori Sam Bourbon, toinen 
veli siitosori Racer Bourbon, sisko loistava kilpahevonen, 
1,5 milj euroa tienannut Quality Burbon, joka jättänyt jo 
mm Tast Of Bourbonin 1.11,6 (3), 2.019.265 DKK, toinen sis-
ko Kamera Bourbon, joka jättänyt jo mm Scala Bourbonin 
1.10,5 626.258 €. Magic Technique on siis muodikas hybridi, 
jossa yhdistyy amerikkalaisen rodun varhaisuus ja ravivar-
muus ranskalaiseen fysiikkaan ja voimaan! Yksilönä se on 
upea: Isänsä näköinen, musta ja komea!
 
Magic Technique starttasi vain yhden kerran kaksivuotiaa-
na ja meni 1.15,0, mutta loukkaantui startissa. Pitkän sairas-
tauon jälkeen, juuri koelähdön alla ori joutui ähkyleikkauk-
seen ja siirtyi suoraan siitokseen.  Valmentaja Sten Juulin 
kommentti oriista: ”Korkean kapasiteetin omaava luokka-
hevonen”.
 
Magic Techniquella siemennettiin jo 2013 valmentau-
tumisen ohessa 34 tammaa, joista 33 tiinehtyi ja 30 var-
soi.  Varsat ovat vakuuttaneet omistajansa, kommentteja 
”tamman hienoin varsa”, ”aivan täydellinen”,  ”ei voisi olla 
hienompi”  kuullaan säännöllisesti. Ensimmäisen ikäluo-
kan varsojen(tänä vuonna 2-v.) valmentajilta kuuluu myös 
erittäin hyvää. Ensimmäinen Magic Techniquen varsoista 
2-vuotias tamma G.K.A Magic Millie  juoksi jo keväällä koe-
lähdön jalla 1.25,8/2140 volt  med Börje S.Johansson!

Magic Techniquen Suomen  
vuosi kannattaa hyödyntää nyt 

– ensimmäisen ikäluokan  
otteet voivat hyvinkin viedä 

sen ensi vuodeksi taas  
Ruotsiin.
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KAISA NIVOLA

Siitostamman pitäminen ehkä varsomisaikaa lukuun ottamatta on 
aika leppoisaa. Kantava tamma, kuten hevoset yleensäkin, pitää 
rutiineista ja ensimmäiset kaksi kolmannesta sitä tulisikin hoitaa 
ja ruokkia lähes kuin tavallista joutohevosta. Tietysti hyvä fyysinen 
kunto on aina terveellistä ja kantavan tammankin on hyvä päästä 
päivittäin ulos liikkumaan. Samoin sitä voi käyttää esimerkiksi sellai-
seen kevyeen ratsastukseen ja ajeluun, mihin se on tottunut, melko 
normaalisti lähes tiineyden loppuun asti. Saaliseläimenä sen tulee 
olla kykenevä nopeaan pakoon vielä juuri ennen varsomistakin, joten 
sille on luonnollista liikkua aina.

Ruokinnassa kasvava sikiö pitää huomioida ravinnon tarpeessa vii-
meisen kolmanneksen aikana. Riippuen muusta ruokinnasta ainakin 
lisävalkuainen on yleensä tarpeen. Äkillisiä muutoksia tulee välttää 
niin kuin yleensäkin hevosen ruokinnassa ja tasapainoinen ruokinta 
on tärkeää, jotta varsa saa jo sikiöaikana oikeat urheiluhevosen läh-
tökohdat. Uusimmissa tutkimuksissa on selkeitä viitteitä siihen, että 
mm kasvuhäiriöiden syntymisessä sikiöajan olosuhteilla ja ruokinnal-
la on suuri merkitys.

Tiineysaikana kannattaa välttää kaikkea turhaa stressiä. Hapaiden 
ja kavioiden hoidot ym rutiinitoimenpiteet, jotka voivat olla stres-
saavia tammoille, tulisi suorittaa mieluiten silloin, kun tamma ei ole 
kantava. Kantavat tammat on myös syytä pitää erillään mahdollisis-
ta infektioita kantavista hevosista, kuten tilan ulkopuolella käyvistä 
kilpahevosista ja ennen kaikkea nuorista varsoista. On todettu, että 
esimerkiksi merkittävin ulkopuolinen virusabortin lähde hevostiloilla 
on vieroitetut 1-2 vuotiaat varsat, jotka lähes aina jo ovat piileviä 
herpesviruksen kantajia. 

Tamman normaali tiineysaika vaihtelee runsaasti. Usein tiineysajaksi 
lasketaan 11 kuukautta, kun mietitään, koska tamma varsoo. Kirjal-
lisuudessa tamman kantoajaksi annetaan kovinkin suurta haarukkaa 
320 vrk:sta aina 400 päivään asti. Keväällä tammat kantavat usein vä-
hän pidempään ja valoisaan kesäaikaan varsominen tapahtuu usein 
vähän aikaisemmin. Samoin orivarsaa kannetaan keskimäärin muu-
taman päivän pidempään kuin tammavarsaa. Hevosen varsomista ei 
lähdetä ilman perusteltua syytä käynnistämään, koska useimmiten 
se johtaa huonoon lopputulokseen. Varsa tulee ulos kun se on valmis 
siihen. Varsomiskäsky tulee varsalta, tosin tamma pystyy jonkin ver-
ran säätelemään aikaa. Vanha sanonta on, että varsa päättä päivän 
ja tamma kellonajan. Saaliseläimenä tammat varsovat mieluiten sel-
laiseen aikaan, jolloin on vähiten häiriötä, valvojan kannalta yleensä 
ikävästi keskellä yötä. 

Suurin riski hyvin alkaneelle tiineydelle on yleensä viimeiset pari 
kuukautta. Varsinkin vanhoilla tammoilla kohtalaisen yleinen istuk-
katulehdus voi aiheuttaa luomisia tai heikon varsan syntymistä. On-
gelma syntyy yleensä siitä, että kohdun kaula ei pysy tiiviisti kiinni ja 
bakteereita pääsee lopputiineydessä kohtuun tulehduttaen istukan. 
Kokeneet eläinlääkärit pystyvät ultraäänen avulla tekemään diag-
noosin ja tamma voidaan usein hyvällä menestyksellä lääkitä. Toinen 
yleinen lopputiineyden ongelma on virusabortti, jota voidaan melko 
hyvin ehkäistä rokottamalla tammat vähintään kolmeen kertaan tii-
neysaikana. Koska virus hyvin usein aktivoituu tamman omista imu-
kudoksista, tamman eristäminen muista hevosista ei anna täydellistä 
suojaa, vaan tamma kannattaa aina myös rokottaa. 

Varsa pyörii ja hyörii kohdussa ensimmäiset kymmenen kuukautta 
napanuoransa varassa kelluen. Noin kuukausi ennen varsomista se 
ei enää mahdu kääntyilemään pituussuunnassa ja yleensä (99 pro-
sentissa tiineyksistä) asettuu pää synnytysteihin päin. Joskus kuiten-
kin sattuu niin, että varsa jää jalat synnytysteihin päin, jolloin varsa 
syntyy perätilassa takajalat edellä. Viimeisen kuukauden varsa köllöt-
telee selällään ja kääntyy sitten vasta juuri ennen varsomista vatsal-
leen sukeltaakseen ulos kohdusta.

Varsominen on aina syytä valvoa. On eläinsuojelullisesti arveluttavaa 
jättää tamma varsomaan omin päin. Jos ongelmia tulee, tilanne on 
tammalle usein erittäin tuskainen ja apua pitää saada kohtuullisessa 
ajassa. Valvomiseen on nykyään saatavilla monenlaisia apuvälineitä. 
Kameroiden lisäksi tamman peräpäähän voi ommella hälyttimen, 
joka hälyttää, kun synnytys käynnistyy. Erilaisia makuuasentoon tai 
hikoiluun reagoivia varsomisvöitä tai riimuun kiinnitettäviä hälytti-
miä on myös saatavilla. Ulkomailla isommissa siittoloissa, missä on 
paljon varsovia tammoja, varsavahti on yleensä jatkuvasti tallissa val-
vomassa tilannetta, mutta kohtuulliseksi valvontatiheydeksi voidaan 
varmasti katsoa parin kolmen tunnin välein tilanteen tarkistaminen, 
jos hälyttimiä ei ole käytössä. 

Varsomisajan ennustaminen ei aina ole ihan helppoa. Perinteisiä 
nännien päähän ilmestyviä varsomista ennustavia vahatippoja ei kai-
kille tammoille tule ollenkaan ja toisille niitä tulee jo monena iltana 
ennen varsomista. Varsomisen lähestyessä tamman maha yleensä 
putoaa alaspäin ja hännän molemmin puolin olevat lihakset löysty-
vät. Utare-erite muuttuu kirkkaasta vetisestä eritteestä tahmeaksi ja 
sameaksi tai ihan maidonvalkoiseksi. Myös erilaisia testejä on mark-
kinoilla, joilla maidon kationipitoisuutta mittaamalla voidaan ennus-
taa varsomisajankohtaa.

Hevonen on yleensä hyvä varsoja ja harvemmin ongelmia tulee. 
Mutta jos niitä ilmenee, apua on saatava kiireesti. Istukka irtoaa syn-

Tamman tiineysaika ja varsominen

nytyspoltteiden alettua ja varsa jää hyvin pian ilman happea, jos se ei 
pääse ulos. Normaalisti varsa kääntyy avautumisvaiheen aikana ulos-
tuloasentoon etujalat ojentuneina synnytysteihin ja pää etujalkojen 
päällä turpa noin etupolvien tasossa. Jos varsa on oikeassa asennossa, 
tamman normaalisti voimakkaat synnytyspoltteet työntävät kyllä var-
san ulos. On poikkeuksellista, että varsa on niin suuri, ettei se mahtuisi 
ulos, jos asentovirheitä ei ole. Niinpä jos varsan asennon synnytyksen 
alkaessa toteaa olevan oikea, voi antaa tamman rauhassa itse varsoa 
ja tarkkailla vain etäämmältä, että kaikki sujuu hyvin. Yleensä varsa on 
noin vartissa ulkona. Tamma saattaa nousta välillä ylös, jolloin se saa 
varsan vähän muljahtamaan parempaan asentoon ja normaalisti sit-
ten menee uudelleen maahan ja jatkaa synnytystä. 

Kun varsan rintakehä on ulkona, ei kannata vetää varsaa enempää 
ulos, jotta napanuora pysyy kiinni mahdollisimman pitkään ja kaikki 
veri tulee istukasta varsaan. Tamman on hyvä antaa huilata maassa 
parikymmentä minuuttiakin varsomisen jälkeen. Jälkeiset tulevat 
usein jo tässä vaiheessa ulos ja niiden tuleminen pitääkin vahtia aina 
tarkkaan. Huolellinen varsottaja myös tarkistaa aina jälkeiset, jotta 
voidaan todeta, ettei revenneitä paloja ole jäänyt kohtuun. Jälkeisten 
tulisi tulla mielellään 3 tunnissa ja viimeistään 6 tunnin kuluttua pitää 
kutsua eläinlääkäri, jos jälkeiset edelleen roikkuvat kiinni. Kiinni jää-
neet jälkeiset altistavat kohtutulehdukselle ja kaviokuumeelle ja tam-
ma tulee lääkitä tehokkaasti, jos jälkeisiä ei saada ajoissa irti. 

Vastasyntynyt varsa kannattaa aina tarkastaa, että sillä on kaikki hy-
vin ja suositeltavaa on juottaa sille varovasti vähän ternimaitoa heti 
kun se pystyy imemään. Normaalilla varsalla imurefleksi tulee heti 
syntymän jälkeen ja sen puuttuminen voi olla ensimmäinen merkki 
siitä, että varsalla ei kaikki ole kunnossa. Vastasyntynyt varsa jaksaa 
yleensä juoda noin 100-150 ml ternimaitoa. Tervetuliaismaljasta on 
hyötyä suolen paikallisen vastustuskyvyn luomisessa ennen kuin varsa 
alkaa nuolemaan likaisia tallin seiniä ja tamman kylkeä nisää etsiessä. 
Ja samalla se saa pienen energiapaukun ja pääsee maidon makuun, 
niin nisän löytyminenkin sujuu helpommin. Ternimaidon vasta-aine-

pitoisuus kannattaa myös aina testata ja jos maito on huonolaatuista, 
voi varsalle antaa toisen tamman hyvälaatuista terniä, jos sellaista on 
varastossa. Jos epäilee, että varsa ei ole saanut riittävästi vasta-aineita 
ternimaidosta maidon huono laadun tai hitaasti käynnistyneen ime-
misen takia, varsasta kannattaa ehdottomasti ottaa verinäyte vasta-
ainetestaukseen noin vuorokauden iässä. 

Jos varsomisessa tulee ongelmia, apua pitää yleensä saada nopeas-
ti. Asentovirheiden korjaamisessa kokeneet lehmien poiittajat voivat 
olla korvaamaton apu, jos eläinlääkärin saaminen paikalle kestää liian 
kauan. Hevosella tulee kuitenkin aina muistaa, että limakalvovauriot 
ja kohdunkaulan repeämät syntyvät helposti, minkä jälkeen tamma 
on usein siitoskäyttöön arvoton jatkossa. Niinpä jos eläinlääkärin tulo 
paikalle ei kestä kohtuuttoman kauan, kokemattoman auttajan ei kan-
nata turhaa ärsyttää synnytysteiden herkkää limakalvoa odotellessa, 
jos tuntuu, ettei tarkalleen tiedä mitä pitäisi tehdä. 

Asentovirheiden korjaaminen on usein vaikeaa ja keisarinleikkaus 
olisikin ainoa keino mahdollisesti pelastaa varsa. Tähän ei useinkaan 
käytännössä Suomessa ole mahdollisuutta ja korkeintaan tamma 
saadaan näin pelastettua. Jos varsa on jo kuollut, joskus päädytään 
kuolleen varsan sahaamiseen paloiksi kohdussa ja näin saadaan edes 
tamma pelastettua. Menetelmä on turvallinen ja tehokas, jos eläin-
lääkäri on tottunut toimenpiteeseen esimerkiksi lehmien kanssa. Suo-
messa menetelmää on käytetty melko vähän, mutta jos eläinlääkäri on 
siihen valmis, kannattaa sitä ainakin viimeisenä keinona ilman muuta 
koittaa, jos toinen vaihtoehto on tamman lopettaminen. Joskus pää-
dytään myös varsan leikkaamiseen tamman kyljestä ulos ja tamman 
lopettamiseen, jos varsa on hengissä ja varsan hengen pelastaminen 
on tärkeämpää kuin tamman. Tällöin joudutaan varsa hoitamaan or-
povarsana, mikä on usein työläs urakka. Näissä ikävissä tapauksissa 
kannattaa aina muistaa tyhjentää tamman utare ternimaidosta, jotta 
saadaan juotettua varsalle elintärkeää vasta-ainepitoista ternimaitoa. 
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Tamma on hyvä synny-
ttjä ja pääsääntöisesti 
varsomiset menevät 
hyvin. Kuvassa varso-
massa Arctic Topaz.



BERTO PRIMO
10,2

Varsat voitokkaina radalla

Berto Primon ensimmäisen ikäluokan pienestä joukosta on nous-
sut voitokkaita ja lahjakkaita kilpahevosia: jopa 20 kertaa voittanut   
Berto Vaikko 12,3 28 365 e, Voittajatyyppiä ovat myös   
Make Me Happy 13,2 38 152 e ja Jamieson 12,3 27 015 e.

Berto Primolla on erittäin hyvä sperma, joka soveltuu erinomaises-
ti myös siirtoihin.

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: 1150 (1426) eur

STAR-RACING OY, ESA LAHTINEN, HANNU NIVOLA

Garland Lobell 11,8  ABC Freight TT12,5 Noble Victory 11,8
   A.C.’s Princess 17,4 
  Gamin Lobell 17,7 Speedy Crown 12,8
   Genya Hanover

Secret Choice 16,3(2) Yankee Glide 11,6  Valley Victory 11,8
   Gratis Yankee 16,4
  Secret Alert 13,0 Speedy Crown 12,8
   Bathonia

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

OTHELLO KEMP
32225 €     21: 14–1–2     Korkeus 165–164 cm     Pituus 169 cm

Coktail Jet 10,7  Quouky Williams 14,2 Fakir du Vivier 14,8
   Dolly Williams 19,7 
  Armbro Glamour  Super Bowl 12,3
   Speedy Sug TT 17,2

Noisy Lobell 14,6 Speedy Crown 12,8  Speedy Scot 12,6
   Missile Toe 17,9
  Noble Bustle 15,6 Noble Gesture 14,1
   Bustle

Huippuluonne

Othello Kempin suku on mitä mielenkiintoisin: Ranskassa vastikään  
parhaaksi emänisäksi todettu Coktail Jet yhdistettynä yhteen Amerikan  
kovista, monta siitosorittakin jättäneistä emälinjoista ennustaa onnistu-
nutta siitosuraa Othellollekin.

Yksilönä Othello on ihastuttava musta hurmuri. Rakenteeltaan se on täysi-
verityyppinen korkeajalkainen ja kevyt ja luonteeltaan kiltti ja nöyrä.

Pekka Korpi arvostaa oriin lahjat ja suvun erittäin korkealle ja halusi sääs-
tää oriin siitoskäyttöön. Othello Kempillä kilpailuikäisistä jälkeläistä erot-
tuu Antonio Duo 12,0 217 030 e. 
 

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: 1000(1240) eur

13,8
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STAR-RACING OY & STOETERIJ MERETT
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10,3CLASSICO MERETT
Coktail Jet 10,7  Quouky Williams 14,2 Fakir du Vivier 14,8
   Dolly Williams 19,7 
  Armbro Glamour  Super Bowl 12,3
   Speedy Sug TT 17,2

Salima OM Indro Park 13,6  Sharif di Iesolo 15,0
   Fontola 19,9
  Hy Dilly 14,1 Ayres 12,6
   Heidi Rodney

665 000  €     105: 49–11–10     Korkeus 162–162 cm     Pituus 166 cm

Pekka Korpi pitää Classico Merettiä yhtenä kyvykkäimmistä hevosis-
ta, mitä hän on koskaan valmentanut. Lahjakkuus juontaa sukutau-
lusta: Isä Coktail Jet on jo legenda ja emä Salima Om jättää aina vaan  
uusia juoksijoita. Korven tuorein huippuhevonen Express Duo on  
Salima Omin tyttären poika. 

Pekka Korpi käytti Classico Merettiä siitoksen jo kilpailu-uralla.  Tuol-
loin syntyi  kansainvälisestikin menestynyt  Boulder Classico 12,4  
2 465 441 kr. Nuorempia ikäluokkia edustavat viime kaudella  3-vuotias 
Kasvattajakruununvoittaja(2- ja 3-v) Fashion Duo 12,6 ake 113 053 e. 
Hyviä otteita on esittänyt myös vuotta vanhempi Shameless 15,0 ake 
 24 725 e.

STOETERIJ MERETT

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 

PEKKA KORVEN  
SIITOSORIVALINTA
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Classico Merettiä käytettiin siitokseen jo nuorena, kilpailu-uransa 
alkuvaiheessa. Tuolla ensimmäisellä ikäluokallaan se  osoitti kykyn-
sä jättää huippuhevosia. Pienestä joukosta nousi kansainvälinen 
tähti, suurkilpailuvoittaja ja derbykakkonen Boulder Classico 12,4  
2 465 441 kr. 

Kilpailu-uran jatkuessa avoimelle ja kansainväliselle tasolle siitos-
ura ei mahtunut kuvioihin samaan aikaan. Muutamaa varsaa isom-
piin ikäluokkiin päästiin vasta 2009 eteenpäin. Hyviä kilpahevosia tu-
li esiin heti, mutta uudet tähdet syntyivät 2011. Suurvoittoja tuli jo 
kaksivuotiskaudelta, Fashion Duo voitti Kasvattajakruunun. Samaa 
sankaria juhlittiin myös kolmivuotiaana. Nelivuotiaana Suuressa Suo-
malaisessa Derbyssä juhlittiin Fabrice Duon voittoa. Kaikenkaikkiaan 
nelivuotiskäluokka oli erinomainen. Kaikki 7 varsaa tulivat starttin ja 
ansaitsivat keskimäärin 17 946 e.

Classico Meretin menestyimmät varsat ovat: Boulder Classico 12,4  
2 465 441 kr, Fabrice Duo 13,8 120 305e, Fashion Duo 12,6 119 
283 e, Shameless 14,1 36 380 e, Stella Classico 14,0 30 670 Ja Jessi 
Classico 13,9. 9845 e.

Pekka Korpi pitää Classico Merettiä yhtenä kyvykkäimmistä hevosis-
ta, mitä hän on koskaan valmentanut. Lahjakkuus juontaa sukutau-
lusta: Isä Coktail Jet on jo legenda ja emä Salima Om jättää aina vaan  
uusia juoksijoita. Korven Suur-Hollola-voittaja Express Duo on  
Salima Omin tyttären poika. 

Jo kahden kansainvälisellä 
tasolla menestyneen  
ikäluokkaravurin isä!
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KATJA HAUTALA 
Tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri

Suomessa hevosten sisäloisia on häädetty pitkään yksinkertaisella 
ohjeella – ’neljä matolääkityskertaa vuodessa matolääkemerkkiä 
vaihdellen’. Valitettavasti tämä yksinkertainen ohje ei sovi nykyai-
kaiseen loiskontrolliin. Loisten vastustuskyky loislääkkeitä kohtaan 
lisääntyy hurjaa vauhtia eikä hevosille ole olemassa enää yhtään 
matolääkettä joka tehoaisi varmasti kaikkiin sisäloisiin.

Aikuisten hevosten loishäätötarve arvioidaan lantanäytetutki-
musten perusteella. Keväällä ennen laidunkautta kaikista hevosista 
otetaan näyte, jotta madonmunia erittävät yksilöt osataan lääkitä 
oikealla matolääkkeellä ja laitumien saastumista loisilla ehkäistään. 
Syksyllä kaikille hevosille annetaan heisimatohäätö.

Varsojen tärkein sisäloinen on suolinkainen ja matolääkitykset ko-
hdistetaan ensisijaisesti sitä vastaan. Varsat tarvitsevat säännöllistä 
loislääkitystä ja lantanäytteiden avulla varmistetaan lääkitysten 
teho. 

Tärkeä osa hevosten loiskontrollia on tartuntojen ehkäisy. Hevosen 
elinympäristö tulee pitää sellaisena, että loisilla on huonot mahdol-
lisuudet levitä. Lantojen kerääminen tarhoista ja laitumilta ehkäisee 
loisten leviämistä merkittävästi.

Hevosen sisäloiset

Hevosella voi esiintyä sen iästä, vastustuskyvystä, elinympäristöstä 
ja vuodenajasta riippuen useita erilaisia sisäloisia. Suomessa hev-

osten terveydelle merkittävimmät sisäloiset ovat pienet sukkula-
madot (cyathostominae) ja suolinkaiset (Parascaris spp). Pienet 
sukkulamadot voivat aiheuttaa hevoselle mm. vakavia ripulioireita, 
joskin suurin osa tartunnoista on oireettomia. Suolinkaiset aiheutta-
vat eritysesti varsoille huonokuntoisuutta, hengitystieoireita ja su-
uret loismäärät voivat jopa johtaa suolen tukkeutumiseen. Suuri 
sukkulamato (Strongylus vulgaris) on todennäköisesti lisääntymässä 
ja voi aiheuttaa ähkyjä vaurioittamalla suolen verenkiertoa. Muita 
meillä tavattavia sisäloisia ovat mm. heisimato, kihomato ja käpy-
mato. 

 Hevosille muodostuu yleensä iän myötä jonkinasteista vastustusky-
kyä loisia vastaan ja aikuisista hevosista suuri osa pystyykin pitämään 
loistartunnat kurissa oman vastustuskykynsä ansiosta. Suolinkaisia 
vastaan vastustuskyky alkaa muodostua 6 kk:n iässä ja yli vuoden 
ikäisillä hevosilla immuniteetti on usein jo hyvä. Suolinkainen onkin 
harvinainen yli neljävuotiailla hevosilla. Pieniä sukkulamatoja vasta-
an immuniteetin muodostuminen ei ole yhtä selkeää ja niitä voikin 
esiintyä kaiken ikäisillä hevosilla. 

Matolääkkeistä

Loisten vastustuskyky eli resistenssi loislääkkeitä kohtaan on taval-
lista. Suolinkaisilla esiintyy resistenssiä erityisesti ivermektiiniä (No-
romektin, Ivomec, Eraquell, Hippomectin ym) sekä moksidektiiniä 
(Equest) kohtaan. Myös pyranteeli (Strongid P, Nematel,) on men-
ettänyt tehoaan suolinkaislääkkeenä ja ensimmäisiä havaintoja 
suolinkaisen resistenssistä fenbendatsolia (Axilur) kohtaan on ra-
portoitu. 

Pienet sukkulamadot, jotka ovat aikuisten hevosten yleisimpiä 
loisia, ovat vielä tavallisesti herkkiä sekä ivermektiinille että mok-
sidektiinille. Näidenkin matolääkkeiden vaikutuksen kesto on 
kuitenkin lyhentynyt selvästi. Aiemmin näillä lääkkeillä hoidettujen 
hevosten ulosteet pysyivät puhtaana madonmunista jopa useampia 
kuukausia, nyt madonmunia saatetaan löytää lannasta vain reilu 
kuukausi matolääkityksen jälkeen. Pienillä sukkulamadoilla esiintyy 
melko yleisesti resistenssiä pyranteelia kohtaan ja fenbendatsolin 
teho näihin loisiin on huono. 

Heisimatoon tehoaa pyranteeli kaksinkertaisella annoksella ja 
pratsikvanteeli.

Suuriin strongyluksiin kuuluva Strongylus vulgaris on toistaiseksi 
herkkä kaikille tavallisimmille loishäätölääkkeille eli fenbendatso-
lille, ivermektiinille, moksidektiinille ja pyranteelille.

Lantanäytetutkimukset

Lantanäytetutkimuksen avulla tunnistetaan hevoset jotka erittävät 
madon munia. Lantanäytteiden avulla kartoitetaan myös mahdol-
lista loislääkeresistenssin esiintymistä tallissa. 

Kevät on vuoden tärkein aika lantanäytetutkimusten osalta. Ennen 
laitumelle laskua hevoset on syytä tutkia, jotta madon munia erit-
tävät yksilöt osataan lääkitä oikealla matolääkkeellä ja laitumien 
saastumista loisilla vähennetään. 

Tallin resistenssitilanteen arvioimiseksi hevosista otetaan näyte 
juuri ennen lääkitystä ja kaksi viikkoa lääkityksen jälkeen. Ideana 
on kontrollinäytteen avulla tarkastaa onko käytetty matolääke te-
honnut hevosessa todettuihin loisiin. Matolääkeresistenssi on tal-
likohtaista ja siksi riittääkin että vain osasta hevosia per talli otetaan 
lääkityksen jälkeinen näyte. Resistenssitutkimus tulee tehdä kaikille 
tallilla käytetyille sisäloislääkkeille, jotta nähdään mitkä aineet ko. 
tallissa tehoavat. Matolääkeresistenssin seuraamiseksi riittää että 
lääkityksen jälkeisiä näytteitä kontrolloidaan muutaman vuoden 
välein. Pelkkä lääkityksen jälkeen otettava näyte ei sovellu resistens-
sin esiintymisen arvioimiseen, koska silloin ei voida tietää mitä loisia 
hevosessa alun perin oli vai oliko lantanäyte ehkä puhdas madon-
munista jo silloin kun lääkitys annettiin.

Talliin tulevasta uudesta hevosesta kannattaa aina ottaa lantanäyte. 
Jos hevosella on loisia, annetaan sille matolääke ja tarkistetaan vielä 
lääkityksen teho ennen sen päästämistä samoille ulkoilualueille 
muiden hevosten kanssa. Uusi hevonen on aina riski uusien mah-
dollisesti resistenttien loiskantojen siirtymiselle talliin.

Aikuiset hevoset

Aikuisille hevosille ja yli vuoden ikäisille varsoille annetaan lo-
ishäätölääkitys lantanäytetutkimustuloksen perusteella tarvittaes-
sa. Hevoset, joiden epg-arvo (madon munien määrä grammassa 
ulostetta) on strongylidi-tyyppisten munien osalta yli 200, lääkitään. 
Hevoset, joiden näytteestä löytyy heisimadon, suolinkaisen tai kiho-
madon munia lääkitään aina loismunien lukumäärästä riippumatta. 
Loppusyksyllä laidunkauden päättymisen jälkeen kaikille hevosille 
annetaan heisimatohäätö. Heisimatohäätöön käytettävä lääkeaine 
valitaan lantanäytetutkimuksen perusteella. Jos hevosesta syksyllä 
otettavasta näytteestä löytyy pienten sukkulamatojen munia, niin 
lääkitään hevonen ivermektiini/pratsikvanteeli-yhdistelmällä (esim. 

Equimax, Ivomec Comp, Noropraz). Jos taas syksyn näytteessä 
havaitaan suolinkaisen munia, käytetään heisimatohäätöön pyran-
teelia kaksinkertaisella annoksella. Jos epäillään voimakasta suol-
inkaistartuntaa, niin suolinkaiset häädetään ensin fenbendatsolilla 
ja vasta sen jälkeen annetaan heisimatohäätö. 

Varsat

Suolinkaiset ovat varsojen merkittävimpiä loisia. Pikkuvarsoille an-
netaan ensimmäinen loishäätölääkitys 8-12 viikon iässä suolinkaist-
en varalta. Lääkkeeksi kannattaa valita fenbendatsoli tai pyranteeli. 
Jos varsalla epäillään voimakasta suolinkaistartuntaa, niin pyran-
teelin käytössä pitää olla varovainen, sillä se halvaannuttaa loiset ja 
lisää suolitukoksen riskiä. Jatkossa pikkuvarsa lääkitään suolinkaist-
en varalta noin 8-12 viikon välein (korkean loispaineen ympäristössä 
esim. suuressa varsapihatossa voi tiheämmin toistuva lääkitys olla 
tarpeen) vuoden ikään asti. Jos lantanäytetuloksen perusteella 
varsassa havaitaan merkittävä määrä pienten sukkulamatojen mu-
nia, niin silloin annetaan ivermektiini, mikäli tallilla esiintyy pienten 
sukkulamatojen resistenssiä pyranteelia ja fenbendatsolia kohtaan. 
Loppusyksyllä laidunkauden jälkeen myös varsoille annetaan heisi-
matohäätö. Lantanäytetutkimustulosten perusteella varsan lääki-
tyssuunnitelmaa muokataan tarvittaessa esim. jos varsasta ennen 
suunniteltua lääkitystä otetut näytteet ovat puhtaita eikä lääkityk-
sen jälkeen loisia havaita lannassa, niin lääkitysvälejä voidaan hie-
man pidentää. 

Jos varsalla tai nuorella hevosella ilmenee loistartunnan oireita, 
kannattaa se usein lääkitä suolinkaisen varalta vaikka lantanäyte 
olisi puhdas. Varsassa voi olla suolinkaisen kehitysmuotoja, jotka 
eivät vielä tuota munia ja siksi tartunta jää joskus näytteen pe-
rusteella havaitsematta. Erityisesti 1- ja 2- vuotiaat varsalaitumella 
tai muuten korkean loispaineen ympäristössä olevat varsat voi olla 
hyvä lääkitä suolinkaisen varalta ainakin kerran kesän aikana vaikka 
lantanäyte olisi negatiivinen. Sisäloislääkityksen jälkeen hevosten 
ulosteita kannattaa tarkkailla muutaman päivän ajan, jolloin voi 
usein silmämääräisestikin havaita ne hevoset, joilla suolinkaisia oli 
paljon (näillä yksilöillä immuniteetti suolinkaista vastaan on vielä 
heikosti kehittynyt ja ne voivat tarvita jatkossakin muita useammin 
sisäloislääkityksiä). 

Lääkkeetön loiskontrolli

Tärkeä osa hevosten loiskontrollia on tartuntojen vastustus. Re-
sistenssin lisääntymisen ehkäisemiseksi turhia matolääkityksiä pitää 
välttää. Tutkimuksissa on osoitettu että suurin osa aikuisista hevo-
sista pärjäisi todennäköisesti kokonaan ilman matolääkityksiä. 

Hevosen elinympäristö tulee pitää sellaisena, että loisilla on huonot 
mahdollisuudet levitä. Lantojen kerääminen tarhoista ja laitum-
ilta vähentää hevosten tartuntapainetta merkittävästi. Varsomis-
karsinoiden ja varsapihattojen säännöllinen pesu ja desinfiointi 
vähentävät suolinkaistartuntoja. Laidunalaa täytyy olla riittävästi per 
hevonen ja laitumia tulee hoitaa ja kierrättää säännöllisesti. Varsat 
ja nuoret hevoset kannattaa laittaa mahdollisimman puhtaille lai-
tumille.

Hevosten sisäloiset

Tiedonpäivitys

Katja Hautala  
Kallelan pihatto- 
varsojen parissa.



SAM BOURBON
e. Goetmals Wood – Etta Extra e. Florestan
(3) 1.11,7 – 373 430 euroa
Qualita ja Mara Bourbonin veli!
3 000 euroa (3 720)

GANYMEDE

Suurkilpailuvoittajia koko Euroopassa!
4 500 euroa (5 580)

LOVE YOU
e. Coktail Jet – Guilty Of Love e. And Arifant
1.10,2 – 1.416.537 euroa
Suurkilpailuvoittajia koko Euroopassa!
8 000 euroa(9 920)

PRODIGIOUS

(4) 1.11,1m – 644.130 euroa
Ranskan 3-vuotiaiden isäoritilaston ykkönen
3 000 euroa (3 720)

Puh. (02) 874 422 

Hannu Nivola 0500-717 442

Kaisa Nivola 0500-788 977

info@callela.net

e. Goetmals Wood - Imagine D´Odyssee
e. Buviter d´Aunou

www.duboishingst.eu

RANSKALAIS-AMERIKKALAISET

  

Kunkin oriin alla varsamaksu, jonka 
jälkeen suluissa 24% arvonlisäveron 
sisältävä summa. Muut kulut: www.callela.net

Kallelan 
Oriasema
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MAGIC TECHNIQUE
e. Andover Hall-Mara Bourbone. And Arifant
15,0
 Ainutlaatuinen suku, upea hevonen!

 1 400 euroa(1 736)  

TEXAS CHARM
e. Gygnys d´Odyssee - Kamela Charm 
e. Coktail Jet
1.09,9 – 1.176.533 euroa
3 000 euroa(3 720)

DUBOIS-HUIPPUORIIT SUOMESSA

Suomessa 2016!

PASSWORD
e. Goetmals Wood - Feraine d´Odyssee 
e. Workaholic 
(4) 1.11,1m – 644 130 euroa
3 000 euroa (3 720)
Jälkeläinen top-kolmosessa sekä 2- että 3-vuotiaissa

e. Buvitier d’Aunou -Udames e.Quioco

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

 3 000 euroa(3 720)  

TIINA KAUHANEN 
agronomi

Tiineys ei aiheuta alkuvaiheessa ruokintaan muutoksia. Tammaa ruokitaan 
normien mukaisesti koon, liikunnan ja rasituksen määrän mukaan. Ruokinnan 
perustan muodostaa hyvänlaatuinen karkearehu ja kaura tai teolliset rehu-
valmisteet. Tiineyden alkuvaiheessa parasta rehua tammalle onkin hyväkun-
toinen laidun. Mikäli tammaa ei rasiteta paljoa, väkirehuannokset pidetään 
suhteellisen pieninä. Joutilaille tammoille riittää hyvä heinä/laidun ja kiven-
näinen. Rehujen laadun tulee luonnollisesti olla aina moitteetonta, mutta tii-
neyden alkuvaiheessa rehujen laatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomio-
ta, sillä tiineyden alkuaikana homeiset tai pilaantuneet rehut saattavat lisätä 
luomisten riskiä. Myös ruokinnan muutoksia olisi myös hyvä välttää. Tamma ei 
myöskään saisi lihoa liikaa, liikalihavuus on yleistä myös siitostammoilla. 

Tiineyden viimeisellä kolmanneksella sikiö kasvaa yli 60 prosenttia syntymä-
painostaan. Tämä aiheuttaa luonnollisesti muutoksia tamman ruokintaan. 
Tamman energiantarve kasvaa hieman, jolloin ruokintaan lisätään hieman pe-
rusrehujen määrää. Myös kivennäisten määrää ruokinnassa tulee annostella 
runsaammin. Kivennäisistä tärkeimmät varsan kudosten kehitykseen vaikutta-
vat ovat kalsium, fosfori, magnesium, kupari ja sinkki. Etenkin sisäruokinnassa 
olevan tamma ruokintaan tulee sisällyttää myös ADE-vitamiinit, nämä ovatkin 
usein jo valmiina kivennäis-vitamiiniseoksissa. Valkuaisen tarve kasvaa tiiney-
den loppupuolella myös jonkin verran, sillä sikiö kasvaa nopeasti. Riittämä-
tön valkuaisen saanti tiineyden lopulla saattaa myös vaikeuttaa varsomisen 
jälkeistä maidontuotantoa. Valkuaisen riittävä saanti voidaan turvata hyvälaa-
tuisella heinällä/säilörehulla (raakavalkuaispitoisuus 10-12 %), soijarouheella, 
viherpelleteillä tai teollisilla valkuaisrehuilla. Tiineyden loppuvaiheessa rehu-
jen tulisi myös olla suhteellisen energiapitoisia, sillä sikiö vie kasvaessaan tilaa 
tamman ruoansulatuskanavalta. Väkirehunannoksesta osan voi korvata ener-
giapitoisilla kasvirasvoilla, joiden käytöllä on todettu maitotuotoksen kasvavan 
imetyksen alkuvaiheessa. Tamma tulee myös totuttaa imetysajan rehuihin jo 
tiineyden lopulla. Puutteet tamman ravitsemuksessa saattavat pidentää tii-
neysaikaa ja vähentää varsomisen jälkeistä maidontuotantoa. 

Imettävän tamman ruokinta on vaativaa, maidontuotanto huipussaan 2-3 kk 
varsomisesta, tällöin tamman energiantarve on erittäin suuri, samaa luokkaa 
kilpahevosten kanssa. Rehujen tulee olla laadultaan moitteettomia ja hyvin 
sulavia. Jotta tamman maidontuotanto pysyy riittävänä ja varsa kasvaa hyvin 
tulee tamman saada paljon energiaa, valkuaista, kivennäisiä ja vitamiineja ra-
vinnostaan. Varsominen osuu usein laidunkauden alkuun. Hyvä laidun takaa 
riittävän energian ja valkuaisen saannin imettävälle tammalle ja varsalle. Lisäk-
si tarvitaan kalsiumpitoinen kivennäisseos ja suolaa. Mikäli laidun kuitenkin 

on niukka tai varsa ei kasva hyvin tarvitsee sekä tammalle ja varsalle antaa 
lisärehuja (karkearehu, väkirehu). Mikäli tamma ja varsa ovat sisäruokinnas-
sa ruokinta on haastavampaa, ja tarvittavien rehujen määrät melko suuria. 
Esimerkiksi valkuaisen tarve imettävällä tammalla on erittäin suuri, eikä pe-
rusrehujen valkuainen yleensä riitä vaan tarvitaan jokin valkuaislisä rehuan-
nokseen. Imettävälle tamman ruokintaan sopivat karkearehujen, viljojen ja te-
ollisten rehujen lisäksi myös viherpelletit, porkkana, pellavarouhe, kasvirasvat 
jne., näillä saadaan haluttaessa monipuolisuutta ruokintaan.  Vesi on myös 
tärkeää sekä tammalle että varsalle, myös laitumella. Vesiastian ja automaat-
tien on oltava sellaisia, joita varsakin pystyy helposti käyttämään hukkumatta 
astiaan. Tamman maidontuotannon huipun mentyä ohi, voidaan tamman re-
humäärää hieman vähentää. Ennen vieroitusta kannattaa rehumäärää rajoit-
taa reilummin, jotta maidontuotanto saadaan alenemaan. 

Varsa maistelee emänsä rehuja jo melko pian, viimeistään parin kolmen viikon 
ikäisenä, vaikka sen pääasiallinen ruoka 3 – 4 kk ikään asti on maito. Väkirehu-
ja voi tarvittaessa antaa jo noin kuukauden ikäiselle, tavallisesti varsa syökin 
osan emän rehuannoksesta. Varsa vieroitetaan yleensä noin 6-8 kk:n ikäisenä. 
Varsa tulee totuttaa vieroituksen jälkeisiin rehuihin sekä syömään omasta re-
huastiasta hyvissä ajoin ennen vieroitusta. Rehumäärää lisätään pikkuhiljaa 
vieroitusajankohta huomioon ottaen. Siinä vaiheessa kun varsa vieroitetaan 
sen tulisi pystyä syömään vähintään 3-4 kg heinää ja 0,5-1 kg väkirehua päi-
vässä. Sitten kun varsa on vieroitettu, niin lisätään rehujen määrää pikkuhiljaa 
jotta saavutetaan haluttu (vieroitetun varsan) rehuannos. Varsan ruokinta on 
hyvä suunnitella etukäteen. On makuasia mitä rehuja varsalle antaa, tärkeintä 
on että ne vastaavat tarvetta. Karkearehu, kaura ja/tai teolliset väkirehut ovat 
ruokavalion perusta. Heinäanalyysi olisi hyvä teettää, sen ja laskelmien avulla 
voidaan määritellä lisärehujen tarve. Vieroitetun varsan rehuannos voisi olla 
seuraava: hyvälaatuinen karkearehu, kaura tai teollinen rehu, valkuaislisä, ki-
vennäiset ja vitamiinit (mikäli teollinen rehu ei sisällä niitä jo tarpeeksi). Re-
huannos on varsalla syytä pitää mahdollisimman selkeänä ja yksinkertaisena 
ja antaa lisärehuja vain tarpeeseen. Valkuaisen, kivennäisten ja vitamiinien 
oikeanlainen annostus on ensisijaisen tärkeää, jotta varsa kasvaa häiriöttä. 
Kasvuun tarvitseman energian se saa pääasiassa karkearehusta, minkä tulee 
olla laadultaan ensiluokkaista ja maistuvaa. Varsan kasvua tulee myös seurata, 
onko se energinen, kiiltäkö karva. Lihavuus ja laihuus eivät myöskään kumpi-
kaan ole hyväksi varsalle, tai liian nopea kasvu. Vaikka ruokinnasta huolehdit-
taisiin oikein, pelkät rehut ei yksin riitä. Varsa tarvitsee myös huomattavan 
paljon säännöllistä, vapaata liikuntaa kehittyäkseen kestäväksi, ketteräksi ja 
nopeaksi hevoseksi.

Kirjoittaja työskentelee kehityspäällikkönä Biofarmilla.   

Laaturuokaa ja paljon liikuntaa
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EMP Invest Oy

ANDOVER 
HALL

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

Garland Lobell 11,8 Abc Freight 12,5 Noble Victory 11,8
   A.C.’s Princess 17,4
  Gamin Lobell 15,8  Speedy Crown 12,8
   Genya Hanover

Amour Angus 16,6 Magna Force Florida Pro 11,5
   Rosemary 13,0
  Kenwood Scamper Texas 12,0
   Lindy’s Speedy Lady 16,6Huippujälkeläisten pitkä lista

 
Andover Hall on siitosjätti, jonka huippujälkeläisten lista on pitkä:  
Donato Hanover $3.058.058, Pampered Princess $1.740.605,  
Adrian Chip 10.203.000 kr, Nuncio 8,7 18.132,716 kr, Creatine, 1.09,1 
$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. Suomes-
sa 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 huippukilpailluil-
la markkinoilla. Vielä nuoret Andover Hallilaiset oriit ovat tulossa ryminällä 
myös Euroopan isäoritilastoihin. Ruotsin kilparadoilla Andover Hallin jälke-
läiset ottivat asemansa viime kaudella, Nuncio juoksu Elitloppetissa ei jättä-
nyt  ketään kylmäksi.

Andover Hall on käytettävissä  
pakastespermalla.  
Varsamaksu 8 000 (9 920) eur.  
Lisäksi siemennyskauden kulut.  
 
Andover Hallin pakastesperma  
toimii erittäin hyvin!

Andover Hall oli itsekin loistava kilpahevonen, joka voit-
ti World Trotting Derbyn(Group I) ja oli toinen Kentucky 
Futurityssa(Group I) ja American Nationalissa.

Historian muuttanut sisarussarja

Andover Hall kuuluu sisarussarjaan, joka on 
muuttanut ravihevosten sukutaulut niin USA:ssa 
kuin euroopassakin, emä Amour Anguksen var-
soja 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.  
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Maailmalla Group I -kilpailun  
voittaminen on rajapyykki  

absoluuttiselle huippuyksilölle.  
Andover Hallin jälkeläisissä  

Goup I -voittajia on  
toistakymmentä
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E-vitamiini on elintärkeä vitamiini, jota hevosen 
elimistö ei kykene itse tuottamaan.

E-vitamiinilla on tärkeä rooli monissa elimistön 
toiminnoissa kuten hormonitoiminnassa,  
immuunipuolustuksessa ja lihasten toiminnassa. 
E-vitamiinin lisääminen ruokavalioon on  
erityisen tärkeää silloin, kun hevoset eivät saa 
sitä riittävästi perusravinnostaan, tuoreesta  
laidunruohosta. Siitokseen käytettävien,  
tiineiden ja imettävien tammojen, kasvavien  
hevosten sekä urheiluhevosten E-vitamiinin 
tarve on suurin.
Lue lisää hevosen E-vitamiinitarpeesta netti-
sivuiltamme hevosesihyvaksi.fi tai Facebookista.

Vetcare E-vitamiini
Luonnollinen suoja soluille

vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi

hevosesihyvaksi.fi
 facebook.com/Vetcarefinland

Stella Hagelstam suosittelee



IRINA KEINÄNEN

Riina Rekilä on tunnustettu ammattilainen hevosalalla monessa roolissa. 
Ohjastajan ja valmentajan työn lisäksi hän on kiinnostunut myös kasvatuk-
sesta. Kanadassa Rekilän ja Esa Lahtisen talliin syntyi 5-15 varsaa. Kotimaassa 
Rekilällä on muutama om kasvatti, joista tuoreimpana tämän artikkelin kuvi-
tuskuvan siniverinen varsa. Kallelassa syntyneen tammavarsan isän on Muscle 
Hill ja emä Ranbom Destiny.

 – On ollut hienoa nähdä ja kokea koko hevosen elämänkaari. Tamma on ollut 
itsellä valmennuksessa, myöhemmin astutettu, varsonut ja varsa on kasvanut, 
ollut valmennuksessa itsellä alusta alkaen ja siitä on tullut kilpahevonen. Siinä 
on oppinut paljon kun on itse ollut vastuussa jokaisesta osa-alueesta. 

Siitostamman valinnassa Riina Rekilä pitää tärkeimpänä ominaisuutena su-
kua ja kiinnittää huomiota myös siihen, että tamma on ollut varhaiskypsä. 

  
– Nuorena lahjakas ja nopea tamma on mieleeni enemmän kuin 10 vuotta 
paljon rahaa kerännyt tamma. 

Oriin osalta Rekilä lista kuuluu: suku, kilpailu-ura ja lahjat. 

– Varhainen menestyminen tärkeää. Olen menestynyt myös ajamattoman 
oriin varsoilla, joka tuli meille siitokseen kun oli loukkaantunut vakavasti. Tällä 
oriilla oli huippusuku: Andover Hall isänä. Se on osoittanut jo olevansa hyvä 
isän isä. Hevosen valmentaja sanoi sen olevan ikäluokkansa lahjakkain hänen 
tallissa ja hevonen oli ulkonäöltään hieno ja tyylikäs. Ajoin myös oriin kerran 
ja sillä oli huippuhevosen ohjat. 

– Suuren merkityksen orivalintaan tekee se, onko varsa itselle vai myyntiin. 
Ontariossa itselle jäivät Ontario Sire Stakes -oriiden varsat. Ja päinvastoin pari 
huipputammaa astutettiin huippuoriilla myyntiä varten. 

Rekilällä on eläinlääkärinä ja valmentajana selkeä näkemys myös toivottuun 
kilpahevosen rakenteeseen.

– Tammalla kohdalla painottaisin ravin helppoutta ja kilpailupäätä. Raken-
teen osalta vältän vääriä ja erityisesti huononmallisia kintereitä, jänispatteja, 
sapelijalkaisuutta, lyhyitä vuohissia ja edestä liian leveää runkoa.  

– Hyviä ominaisuuksia puolestaan ovat korkea pitkä säkä, pitkähkö runko, 
hyvät lihakset. Pieni hajavarpaus ei pelota. Tammaa valittaessa tietysti suku 
kilpailunäytöt korvaavat puutteita. Oriilla ei saisi olla samoja vikoja kuin tam-
malla. Olisi hyvä tuntea myös se millaisia jälkeläisiä ori jättää ja toisaalta tun-
tea oma tammansa. 

Suomalainen hevoskasvatus eroaa Kanadalaisesta hevoskasvatuksesta erity-
isesti volyymien osalta. Suomessa hevoskasvatus on pienimuotoista harras-
tusta, Kanadassa ja Amerikassa kasvattajat pääasiassa ovat ammattimaisesti 
toimivia isoja yrityksiä joissa syntyy jopa kymmeniä varsoja.

– Suurilla kasvattajilla on yleensä hyvä tietotaito ja asiat hoidetaan säännöl-
lisesti ja hyvin. Hevosen kasvatuksessa on niin monta asiaa jotka voivat mennä 
pieleen. Tärkeitä asioita kasvatuksessa ovat varsojen jalka-asentojen korjaus 
ajoissa, tamman ja varsan kunnollinen ruokinta, madotukset ja rokotukset. 

Kanadassa ilmasto on pääosin samantapainen tai jopa kylmempi kuin 
Suomessa. Toisin kuin Suomessa myös siitostammat asuvat pihatossa. Rekilä 
pitää tapaa erinomaisena. 

– Meillä tammat ovat  olleet pihatossa. Ja ovat Pohjois-Amerikassa kaikilla 
pihatossa. Ovat terveitä ja hyvinvoivia. Loimitan tammat talvella. Liikkuvan, 
kylmässä asuvan hevosen energian tarve on suurempi kuin tallissa asuvan. 

– Varsoille pihattokasvatus ehdoton, en ostaisi varsaa joka on kasvanut 
karsinassa ja ulkoillut päivän ajan. On myös tärkeää, että varsoja on usempia, 
jotta ne liikkuvat tarpeeksi. Kylmä ei häiritse tervettä hevosta, mutta ruokaa 
täytyy lisätä kylmällä ilmalla. 

–Ostamatta jäisi myös 1-vuotias varsa, jonka mainoksessa lukee “paljon 
käsitelty, ajolle opetettu ja seisoo käytävällä moitteettomasti”. Varsojen pitää 
saada kasvaa hevosena ensimmäinen elinvuosi. Joskus tulee vastaan laiha ja 
alakuntoinen varsa, jolla on hienot riimut ja kaviot lakattu. Tärkein asia on 
unohdettu ja toissijaiset asiat on kunnossa. 

Kasvatuskin kiinnostaa Riina Rekilää 

Riina Rekilän vastasyntynyt kultakimpale: tammavarsa  Muscle 
Hill - Random Destiny.



Tuorespermaa Kallelassa astuvista oriista lähetämme kaikille 
hyväksytyille siemennysasemille sekä siementäville eläin-
lääkäreille 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 Ell Leena Väihkönen / Orimattilan Hevosklinikka, Orimattila
l Silenos-talli/Kaustisten Hevosklinikka, Kaustinen
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.

YHTEISTYÖSSÄ KANSSAMME KAUDELLA 2016

Ell Leena Väihkönen 
Orimattila

Silenos Talli / Kaustisten 
Hevosklinikka
Kaustinen 

Ordenojan Oriasema 
Pöytyä

Ell Anne Niemi, Vöyri 

Kallelan 
Oriasema
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KALLELAN ORIASEMA
UUSIKAUPUNKI
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3,5 km
65 km

40 km
80 km

7 km

Valtatie 8

Kallelan Oriasema 
Isonummentie 212, 
23600 Kalanti, Uusikaupunki

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

Ell Katja Lahdenvuo / 
Koivulan Hevostila, Sipoo

Saharan Ravitalli,
Keuruu


