
Thorsvikin sonnihuutokauppa 2020

Thorsvik Herefordin 1-vuotiaiden sonnien huuto-
kauppa järjestetään tänä vuonna etänä perjantaina 
17.4.2020. Myynnissä on seitsemän sonnia, joista kol-
me on Innilän Maden, kolme Thorsvik Napin poikia ja 
yksi keinosiemennyssonni MfNoWastinTimen jälke-
läinen. Eläimet on rakennearvosteltu 8.4.2020. Kaikki 
sonnit ovat nupoja ja tottuneita ihmisen käsittelyyn. 

Tästä esitteestä löydät sonnien esittelyt sekä 
huutokaupan ohjeet.

Thorsvik Hereford kuuluu NASEVA-järjestelmään, ja 
meillä on Mycoplasma Bovis -bakteerin vastustusohjel-
massa A-status.

OHJEET

thorsvikhereford.fi/sonnihuutokauppa-2020/

• Huutokauppa toteutetaan perjantain 17.4.2020 aikana.
• Myytävien sonnien lähtöhinta on 3300€ (ei sis. alv).
• Tarjoukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen  
   iiris@thorsvikhereford.fi 17.4. klo 14 mennessä. Tarjouksen pitää  
   sisältää tarjoajan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä tarjouksen  
   kohteena olevan sonnin nimi ja tarjottu summa.
• Voit jättää tarjouksen useammasta sonnista tarjouskilpailun  
   varalta ilman, että se sitouttaisi sinut ostamaan kaikki. Jos teet    
   useammasta sonnista tarjouksen, soitamme sinulle klo 14 jälkeen.
• Mikäli yhdestä sonnista tulee useampi tarjous, annetaan kaikille  
   tarjoajille mahdollisuus korottaa tarjoustaan. Alimman tarjouksen  
   tehnyt saa mahdollisuuden korottaa tarjoustaan ensimmäisenä,  
   seuraavaksi alimman tehnyt toisena jne. Korotuskierrokset alkavat  
   klo 14 jälkeen puhelimitse, pidä siis puhelin lähellä. Tarjous- 
   kilpailussa ilman sonnia jäänyt voi vielä tehdä tarjouksen tilan  
   muista myymättömistä sonneista.
• Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen.
• Huudetuista sonneista laaditaan kauppakirjat, jotka lähetetään  
   sähköpostilla ostajalle ja pyydetään lähettämään kopio allekirjoi-   
   tettuna myyjälle.

TERVETULOA SONNIKAUPOILLE

Sonnien esittelyvideo: https://youtu.be/3Blo0a7ZtUk

HUOM! Hyvälaatuiset kuvat löydät sivuiltamme



Thorsvik Nappi HfN 4765 Innilän Made HfN 4610

Sonnien isät

s. 3.3.2015
i. Harvie Dan Hidalgo / e. Innilän Jade  / ei. Innilän Haba ET

Sp 45 kg (113) / 200 pv 364 kg (119) / 365 pv 608 kg (114)
Kok.ja 9 / Emoind. 100

Madea käytettiin Thorsvikin karjassa vuosina 2016-2019.
Sen pojat ovat menestyneet Thorsvikin sonnihuutokaupoissa.  
Maden periyttää jälkeläisilleen reipasta kasvua ja elinvoimai-
sia vasikoita. 

s. 4.3.2016
i. Triara Xcelorator 594X / e. Thorsvik Iita  / ei. Wtk 37a Heston 017d

Sp 42 kg (78) / 200 pv 319 kg (98) / 365 pv 553 kg (103)
Kok.ja 21 / Emoind. 109

Nappia on käytetty Thorsvikin karjassa 2017-2019. Napin 
jälkeläiset sopivat erinomaisesti sekä hiehoille että lehmille 
alhaisen syntymäpainoindeksin ansiosta. 



s. 23.3.2019
i. Innilän Made / e. Thorsvik Neilikka / ei. Thorsvik Leo

Sp 46 kg (103) / 200 pv 370 kg (114) / 365 pv 626 kg (112)
Kok.ja 14 / Emoind. 112

Rakennearvostelun kokonaispisteet 74

Thorsvik Rentukka 1930

Rentukka on hyvä sonni lehmille karjaan, johon kaivataan kovaa 
kasvua. Tämä sonni on kasvanut yli 1,5 kg päivässä syntymästä asti, 
emon alla ja vieroituksen jälkeen. 200 päivän indeksi on myyntison-
neista kirkkaasti korkein, 114. Myös emoindeksi on kunnioitettavalla 
tasolla! Rentukalla on pitkä selkä, 95 cm.

Myytävät sonnit



s. 26.3.2019
i. Innilän Made / e. Thorsvik Kuurankukka / ei. Bondes 1 Charmer

Sp 46 kg (103) / 200 pv 296 kg (110) / 365 pv 592 kg (111)
Kok.ja 12 / Emoind. 96

Rakennearvostelun kokonaispisteet 82

Thorsvik Rambo 1934

Rambo on tyypillinen Maden jälkeläinen, eli kasvanut kovaa vauh-
tia lihaksikkaaksi sonniksi. Rambon vieroituksen jälkeinen päivä-
kasvu on 2019 syntyneiden puhtaiden herefordsonnien korkein, 
1,77 kg päivässä. Syntymäpainoindeksin puolesta Rambo sopii 
parhaiten kerran jo poikineille lehmille. Rambo sai rakennearvos-
telussa joukon parhaat jalkapisteet, 86, ja tämä nostikin myös 
kokonaispisteet korkeimmaksi. 

s. 1.4.2019
i. Innilän Made / e. Thorsvik Jyvä / ei. Thorsvik Hidalgo 

Sp 48 kg (106) / 200 pv 321 kg (104) / 365 pv 580 kg (102)
Kok.ja -2 / Emoind. 104

Rakennearvostelun kokonaispisteet 81

Thorsvik Ruis 1936

Ruis on Maden jälkeläiselle tyypilliseen tapaan hyvä sonni lehmille. 
Vieroituksen jälkeinen päiväkasvu on ollut ikäluokan parhaasta 
päästä, yli 1,5 kg päivässä. Ruissilla on pitkä selkä, 94 cm, ja se 
sai hyvät jalkapisteet rakennearvostelussa, 85. 



s. 13.4.2019 
i. Thorsvik Nappi / e. Thorsvik Lilja / ei. Bondes 1 Charmer

Sp 48 kg (99) / 200 pv 343 kg (112) / 365 pv 587 kg (113)
Kok.ja 18 / Emoind. 96

Rakennearvostelun kokonaispisteet 81

Thorsvik Rocky 1918

Rocky on yhdistelmä alhaista syntymäpainoa ja hyvää, tasaista kas-
vua. Vieroituksen ja vuoden painon indeksit ovat syntymäpainoin-
deksiin nähden erittäin hyvät. Rockylla on harmoninen runko ja 
hyvä selkälinja. Rockylla on ikäluokan korkein kokonaisjalostusar-
vo, 18, Rommin lisäksi. Emänisä Bondes 1 Charmer (eli ”Santtu”) 
tuli Thorsvikin karjaan Tanskasta ja periytti erinomaista rakennet-
ta, lihaksikkuutta ja helppoja poikimisia.

s. 8.3.2019
i. MfNoWastinTime / e. Thorsvik O’Story / ei. Innilän Made
Sp 33 kg (85) / 200 pv 312 kg (97) / 365 pv 533 kg (94)

Kok.ja 5 / Emoind. 112
Rakennearvostelun kokonaispisteet 75

Thorsvik Real Story 1901

Real Story on erityisen hyväluontoinen ja ihmisystävällinen son-
ni. Emänemä Eimurin, 11 vuotta, vaikuttaa vieläkin karjassamme 
ja pitää hallussaan koko karjan korkeinta emoindeksiä, 138, ja 
sen jalostusarvo on 10. Emä O’Story poiki Real Storyn hiehona, ja 
O’Storylla on nyt emoindeksi on 115. Real Storyn ”poikimahelp-
pous isänä” indeksi onkin jo korkealla tasolla, 112. Alhaisen synty-
mäpainoindeksin puolesta Real Story sopii erinomaisesti hiehoille. 



s. 18.3.2019
i. Thorsvik Nappi / e. Thorsvik Menuetti / ei. Woodland Godfather

Sp 43 kg (91) / 200 pv 320 kg (102) / 365 pv 578 kg (105)
Kok.ja 14 / Emoind. 108

Rakennearvostelun kokonaispisteet 81

Thorsvik Rapsodia 1926

Rapsodialla on alhainen syntymäpainoindeksi mutta silti oikein 
hyvä kasvu emon alla ja vieroituksen jälkeen. Sisäruokintakaudel-
la Rapsodian päiväkasvu onkin ollut ikäluokan parhaiden joukos-
sa, 1,5 kg. Alhaisen syntymäpainoindeksinsä puolesta Rapsodian 
voi hyvin laittaa myös hiehoille. Rapsodialla on tasaisen hyvä 
rakenne: runkopisteitä se sai 80 ja lihakkuus- ja jalkapisteitä 81 
rakennearvostelussa. Emoindeksi on myös parhaiden joukossa, 
108. 

s. 3.3.2019
i. Thorsvik Nappi / e. Thorsvik Linda / ei. Wirruna Daffy D1

Sp 31 kg (80) / 200 pv 283 kg (102) / 365 pv 508 kg (101)
Kok.ja 18 / Emoind. 93

Rakennearvostelun kokonaispisteet 78

Thorsvik Rommi 1921

Rommi on kaksonen, jota emo hoiti hyvin eli kasvussa se on py-
synyt erinomaisesti muiden tahdissa. Napin poikana Rommi pe-
riyttää alhaista syntymäpainoa, eli se sopii hyvin myös hiehoille. 
Korkein kokonaisjalostusarvo ikäluokan sonneista Rockyn kans-
sa, 18. 


