
THORSVIK HEREFORD 
NUORSONNIT 2018

Tervetuloa Thorsvikin sonnihuutokauppaan!

12-13 tulokahvit

13-14 Sonnien esittely ja tar-
jousten tekeminen

14-15 Tarjousten avaaminen ja 
keittolounas

NUORSONNIEN ISÄT

Wirruna Justin J13 HfN 88987

Innilän Made HfN 4610

Woodland Godfather Hf4377

s. 3.3.2015 45 (108) - 364 (118) - 608 (115)
e. Innilän Jade  i. Harvie Dan Hidalgo ET   ei. Innilän Haba ET

s. 6.8.2013 
e. WIRRUNA DOREEN G393  i. MATARIKI HOLY-SMOKE 

s. 1.4.2011 (113) - (100) - (98)
e. Diamond Silk of Woodland   i. Woodland Domino   ei. Lindgaard Napolion 359

Keväällä 2017 syntyivät Maden ensimmäiset jälkeläiset 
Thorsvikin karjassa. Huutokaupan nuorsonneista kuusi on 
Maden jälkeläisiä. Made jatkaa Thorsvikissa myös kesällä 
2018. Periyttää hyväjalkaisia ja elinvoimaisia vasikoita.

Tässä huutokaupassa on tarjolla neljä tämän australialaisen 
komean sonnin jälkeläistä. Jälkeläisilleen se on periyttänyt 
erityisesti hyvät jalat ja tumman silmäpigmentin. 

Tanskasta peräisin oleva Woodland Godfather eli Vito 
vaikutti Thorsvikin karjassa kesät 2014-2016. Vito periytti 
rauhallista luonnetta ja lihakkuutta. Vitolta on myynnissä 
huutokaupassa yksi jälkeläinen.

Tästä esitteestä löydät ensimmäiseltä sivulta sonnien 
isät, keskiaukeamalta myynnissä olevat nuorsonnit ja 

viimeiseltä sivulta päiväkasvut sekä sonnien emiä. 

Kaikki sonneista ovat rakennearvosteltuja ja 
tottuneita käsiteltävänä olemiseen sekä riimuun. 

Thorsvikin kartano kuuluu Nasevaan ja 
Mycoplasma bovis status on A-tasolla. 



Ensimmäiset Herefordit saapuivat Thorsvikiin 

vuonna 1975 Ruotsista. Tästä käynnistyi monen 

vuosikymmenen laadukas jalostustyö 

pihvikarjan parissa. 

Thorsvikista ostava voi olla varma, että saa 

korkealaatuisen eläimen, joka periyttää omat 

hyvät ominaisuuteensa myös uuteen karjaan.
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s. 20.3.2017 49 (115) - 327 (110) - 516 (107)
e. Thorsvik Luna   i. Wirruna Justin J13   ei. Thorsvik Jokunen
Otavalla on ystävällinen ja utelias luonne. Tumma silmänym-
päryspigmentti alentaa silmätulehduksen riskiä. Jykevä sonni, 
joka sopii lehmille.

s. 22.3.2017 48 (104) - 339 (105) - 527 (104) 
e. Thorsvik Juno   i. Wirruna Justin J13   ei. Bondes 1 Charmer
Orionilla on erinomainen rakenne kokonaisuudessaan - Oakin 
kanssa korkeimmat rakennarvostelun kokonaispisteet (85). 
Tasainen kasvu.

s. 22.3.2017 47 (110) - 319 (103) - 527 (104)
e. Thorsvik Maisa   i. Wirruna Justin J13   ei. Woodland Godfather

Otolla on yksi parhaimmista sisäruokintakauden päiväkas-
vuista. Tumma silmänympäryspigmentti alentaa silmätuleh-
duksen riskiä. Lupaava emoindeksi (102).

s. 4.4.2017 46 (101) - 363 (107) - 582 (106)
e. Thorsvik Jyvä   i. Innilän Made   ei. Thorsvik Hidalgo
Oakilla oli yksi reippaimmista kasvuista laidunkaudella ja tämä 
sonni jatkaa kasvua kovaa vauhtia.  Yksi karjan parhaita emo-
linjoja. Lupaava emoindeksi (105) ja yksi parhaista rakennear-
vosteluista (kokonaispisteet 85).

s. 27.3.2017 40 (94) - 383 (102) - 608 (106)
e. Thorsvik Macarena   i. Wirruna Justin J13   ei. Vokslev Eik
One Stepistä on kovat odotukset! Hiehon ensimmäinen vasik-
ka, jolla kova kasvu laidun- ja sisäruokintakaudella, kuitenkin 
matala syntymäpaino- ja indeksi (94). Tumma silmänympärys-
pigmentti. Korkein emoindeksi (110) Ouijan kanssa. Kokonais-
valtaisesti hyvä rakenne.
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s. 4.4.2017 41 (93) - 330 (103) - 529 (102)
e. Thorsvik Joiku   i. Innilän Made   ei. Thorsvik Herkules
Odysseus sopii matalan syntymäpainoindeksinsä (93) puolesta 
erinomaisesti hiehoille. Sarven alut. Toiseksi korkein odotettu 
jalostusarvo (10) sekä erittäin lupaava emoindeksi (109). 

s. 8.4.2017 43 (96) - 361 (107) - 543 (103)
e. Thorsvik Kielo   i. Innilän Made   ei. Thorsvik Iceman
Onnilla on paljon emopotentiaalia: matala syntymäpaino-
indeksi (96) ja korkea emoindeksi (107). Erityisen sopiva hie-
hoille. Hyvä runko (85) ja kokonaisrakenne (82).

s. 8.4.2017 51 (101) - 384 (107) - 565 (104)
e. Thorsvik Amrita   i. Innilän Made   ei. Embracer 2 ET av Brunared

Ouija on erinomainen sonni lehmille. Ouijalta saat hyviä 
emo-ominaisuuksia karjaasi: paras emoindeksi (110) One Ste-
pin kanssa ja korkein laidunkauden päiväkasvu (1667g/pv).

s. 9.4.2017 44 (107) - 352 (115) - 544 (111)
e. Thorsvik Lissu   i. Innilän Made   ei. Thorsvik Jokunen
Onslow’n emänisä Thorsvik Jokunen on periyttänyt isoja jälke-
läisiä – tästä kasvua karjaasi. Sopii parhaiten lehmille. Parhaat 
pisteet (86) jaloista rakennearvostelussa.

s. 9.4.2017 48 (110) - 388 (123) - 587 (121)
e. Thorsvik Lapponia   i. Innilän Made  ei. JJ John Wayne JJE
Obliquella on korkein odotettu jalostusarvo (16) ja potentiaalia 
mahtisonniksi hyvän kasvunsa puolesta. Lupaava emoindeksi 
(103). Sopii parhaiten lehmille. 

s. 14.4.2017 43 (93) - 312 (96) - 508 (94)
e. Thorsvik Irina  i. Woodland Godfather  ei. Thorsvik Aikapommi

Orbison sopii matalan syntymäpainoindeksinsä (93) puolesta 
hiehoille. Hyvä runko (82). Erinomaisen rauhallinen luonne. 
Emänisä Thorsvik Aikapommi pitää hallussaan Thorsvikin 
karjan vuoden painon ennätystä, huikeat 720 kg.



Thorsvik Macarena Thorsvik Maisa

NUORSONNIEN PÄIVÄKASVUT JA RAKENNEARVOSTELUT

NUORSONNIEN EMIÄ

T H O R S V I K I N  K A R T A N O
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T i l a n h o i t a j a 
P a a v o  K u u l u v a i n e n  0 5 0  5 1 7  2 1 8 9

0 2 3 9 0  S a r v v i k

e. T. Kuutar    i. Vokslev Eik    ei. T.Iceman

Macarena on kiltti ja hyväluontoinen lehmä 
vahvasta emolinjasta: emä ja emänemä 
edelleen karjassa. Emoindeksi 119, koko-
naisjalostusarvo 13, rakennearvostelu EX90.

e. T. Idun   i. Woodland Godfather   ei. T. Aikapommi

Maisalla on erittäin hyvä luonne ja se edusti 
vuonna 2016 OKRA-näyttelyssä ja menee va-
sikkansa kanssa taas tänä kesänä näyttelyyn. 
Rakennearvostelun kokonaispisteet 81.

e. T. Eimur   i. T. Herkules   ei. T. Yniold

Jatkaa upeaa emälinjaa: Joikun emä 
edelleen karjassa. Loistava luonne ja vahva 
runko: rakennearvostelun kokonaispisteet 
83 ja runko 87.

Thorsvik Joikus. 16.3.2015 s. 28.3.2015 s. 11.3.2012

Pyrimme jalostuksessa ideaaliin hereford-emoon: lehmä on kestävä, terve ja sen rakenne 

mahdollistaa pitkän ja tuottoisan elinkaaren. Se poikii helposti ilman avustusta virkeän ja 

elinvoimaisen vasikan, ja sen emo-ominaisuudet ovat erinomaiset ja maidontuotos sopiva. 

Jalostuksen todistuksena vuonna 2018 60:stä emolehmästä kymmenen on syntynyt 

vuonna 2010 tai aiemmin: vanhin lehmämme Fortuna on jo 12-vuotias! 


