Knows Nothing

09,5a 672.796 €

Kadabra – Savvy Yankee – Balanced Image

Vain siirtosiemennys
Hinnat:
1.siirto 150 €, (186 €)
seuraavat siirrot 50 € (62 €)
Varsamaksu 2000 €. (2480 €)
Suluissa hinnat sis. alv. 24%

Knows Nothingissa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla
maailman vahvin suku sekä raudankova luokka.
Knows Nothing on sekä varhaislahjakas, että kestävä kilpahevonen. 3-vuotiaana se starttasi 18 kertaa ja
voitti puolet lähdöistään, mm. The Hambletonianin karsinnan, juoksi ennätyksen 09,7 ja tienasi yli
500.000 dollaria! Vanhempana ori on kilpaillut Ruotsissa hyvällä menestyksellä. Se on startannut
urallaan yhteensä 59 kertaa, joista voittoon on päättynyt 19, kolmen parhaan joukkoon se on sijoittunut
huimat 37 kertaa. Oriin totoprosentti on 63 %! Eikä näitä sijoja ole haettu helpomman kautta, vaan
USA:n vaativista ikäluokkalähdöistä. Niiden jälkeen paluu kilparadoille ja menestyminen Ruotsin
kultatasolla kertoo todellisesta luokkahevosesta! Myös ennätys 09,5(4) on syntynyt voittojuoksussa.

Suku kestää vertailun mihin tahansa
Knows Nothingin isä on ilmiömäinen kanadalaisperiyttäjä Kadabra, joka on viiden dollarimiljonäärin isä
(mm. Bee A Magican 09,0). Pelkkä hyvä isä ei kuitenkaan siitosoriille riitä, vaan emälinja ratkaisee
periyttämiskyvyn. Knows Nothingin emä Savvy Yankee on Balanced Imagen, Pohjois-Amerikan
parhaimman emänisän tytär. Savvy Yankee on jättänyt jo viisi yli $100.000 dollaria tienannutta ja alle
13-aikaista jälkeläistä: Knows Nothingin lisäksi Rocky Balboa (Muscles Yankee) 10,4 $436.000, Muscles
To Spare (Muscles Yankee) 10,3 $323.000, 2-vuotiaana menehtynyt Muscles In Blue (Muscles Yankee)
12,3(2) $134.000 ja Hulk Logan (Muscles Yankee) 12,8 $114.000. Myös toinen ja kolmas emä ovat
jättäneet useita yli $100.000 tienanneita hevosia. Tuoreita osoituksia emälinjan periyttämiskyvystä ovat
Knows Nothingin sisaret, jotka ovat eminä mm. Straight A Studentille 10,6 $147.000, Omnipotentille
10,5a $136.000 ja Genius At Workille 11,3 $111.000.
Knows Nothing itse on kuvankaunis ja hyväkäytöksinen herrasmies. Sen säkäkorkeus on 165cm ja
rungon pituus 167cm. Sitä on käytetty siitokseen kilpailemisen ohella vain yhtenä vuonna, jolloin se oli
Suomen neljänneksi suosituin lämminveriori. Knows Nothingin ensimmäiset varsat ovat nyt
kaksivuotiaita, ja ne ovat erittäin hyvärakenteisia ja -luontoisia, synnynnäisiä ravureita!
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