SRL‐KIMPAN KUULUMISIA 17/2014

18.11.2014

Tervehdys Ypäjältä!
Nykä ulkoili tänään puoliltapäivin kirpeässä marraskuisessa säässä
Ilkka Korven valmennustallin pihassa Ypäjän Hevosopistolla. Se oli
sonnustautunut toppaloimeen ja upouusiin talvikenkiin.
Jää ja liukkaus tekevät tuloaan, joten varsamme kengitettiin eilen
hokkikenkään. Hokit ovat metallinastoja, jotka ruuvataan hevosen
talvikengissä oleviin reikiin pidon parantamiseksi. Hyvä pito helpottaa
liikkumista ja ehkäisee revähdys‐ ja muita vammoja.
Nykän kummassakin etukengässä on kuusi hokkia ja takana
kahdeksan. Sen kengännumero on kolmonen.
Ilkka kertoi, että varsamme kasvaa kohisten. Meneillään on varsoille ja
nuorille hevosille tyypillinen kasvupyräys. Painoa alkaa olla
viitisensataa kiloa ja korkeuttakin on tullut lisää sitten syyskuun.
Tuolloin Nykän säkäkorkeus oli 156 cm ja lautaskorkeus 157 cm.
Takakorkeus lupasi tuolloin lisää kasvua, ja nyt sitä saadaan .
Nykä on ehtinyt taas myös mediaan. Uusimmassa Hippos‐lehdessä
kerrotaan, että kimppaomistaminen yhdistää. Villivarsan verkkosivuilla
kerrataan Nykä‐faktoja:
http://villivarsa.fi/villivarsa/raviliiga‐nelja‐faktaa‐nykasta
Moni kimppalainen on kysellyt Nykän ruokinnasta, eli siitä nyt lisää.
Parasta marraskuun jatkoa kaikille!
Pauliina Raento
SRL‐kimpan vetäjä
srl.raviliiga14@gmail.com

Ypäjällä tarhassa ulkoili tänään reipas ja utelias varsa, joka
tuli heti portille tervehtimään. Se seurasi ohikulkevaa
liikennettä korvat hörössä.

Päivämääriä tapahtumakalenteriin:
Nykä‐tapaaminen Ypäjällä su 14.12.
Suomenhevoskasvatuksen seminaari
Ypäjällä 24.–25.1.
Kerron lisää seuraavassa tiedotteessa!

Ilkka pysähtyi tervehtimään Nykää tänään päivällä tallista tullessaan.

Kuvia Nykästä ja kimpastamme löydät Raviliigan albumista ja Facebookista:
http://www.raviliiga.fi/albumi/srl2014/ & https://www.facebook.com/srlkimppa

MITÄ SE SYÖ?
Nykän perusruokavalio on tyypillinen nuorelle terveelle
ravihevoselle, joka treenaa peruskuntoaan.
Menyyn tärkein osa on korsirehu eli heinä. Nykä syö
vapaasti kuivaa heinää. Aamulla ja päivällä tarjoillaan myös
annos säilöheinää.
Väkirehuna on Groov‐sarjan täysrehu, joka nimensä
mukaisesti on kattava peruselintarvike. Sitä Nykä syö tällä
hetkellä 2 litraa päivässä. Annos tarjoillaan iltatallin
yhteydessä. Täysrehun määrä seuraa rasituksen määrää.
Herkut huuhdellaan alas puhtaalla vedellä. Sitä Nykä
kuluttaa muutaman ämpärillisen päivässä.
Lisäravinteita ovat porkkanat ja kivennäis‐ ja hivenaineseos.

Nykän ruokintaohje 18.11.2014

Varsallamme on ”vapaa heinä” eli sitä tarjoillaan
ruokahalun mukaan. Nykän mielestä maittavuus paranee,
kun ruoan saa levittää matoksi karsinan pohjalle.

