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Tisztelt Tagtársunk!

November 20-i közgyűlésünkön több fontos témában döntöttünk, melyek közül a legtöbb tenyésztőt a 2005. évi 
tagdíjak alakulása érint. 

Tekintve  a  lótenyésztésben  tapasztalható  költségnövekedésre  és  a  mérsékelt  értékesítési  lehetőségekre 
elnökségünk  javaslatára  a  közgyűlés  úgy  döntött,  hogy  eltörli  a  tenyészlovak  után  járó  1.000,-  Ft/év 
tagdíjkötelezettséget  2005.  évben.  Így  a  tagdíj  ezévben  újságelőfizetéssel  18.000,-  Ft/év,  újság  nélkül  - 
amennyiben arról a tag aláírásával nyilatkozott - 14.000,- Ft/év. 

2005. június 4-5-én ismét megrendezzük az Arab Lovak Fesztiválját,  mely mellett  egyre nagyobb hangsúlyt 
szeretnénk fektetni a tavalyi kiírásoknak megfelelően rendezendő lovasversenyekre. A kiírás készül, nemsokára 
postázzuk. 

Elkészült a törzsmének minősítése. A 2005-ben születendő csikóknál a „törzsmén“ besorolású fedezőmén és a 
„kiváló törzskanca“ vagy „tenyésztésre javasolt“ minősítésű kanca párosításából született csikók bélyegzésének 
rendje az alábbiak szerint változik: 

-          bal nyereghelyen az apa törzsménjele és száma, ez alá a csikószám, jobb oldalra az évszám utolsó két 
számjegye kerül. 

2005. évben a törzsmének száma eggyel gyarapodott: 3437 Gazal XII-4 (Sultan) 1994. évi szürke mén „Gazal 
XX“ törzsszámot kapott. 

3855 Répáspuszta Siglavy Bagdady Mefisztó 1997. évi szürke mén tenyésztési engedélyét ezévtől megvonjuk, 
így jövőre a tőle született csikót nem egyesületünk látja el bélyegzéssel. 

A nagy sikerre való tekintettel ezévben is rendezünk szakmai napot tagságunk és minden érdeklődő számára, 
melyre  2005.  április  16-án  délelőtt  10  órai  kezdettel kerül  sor,  melynek  programja  levelünk  hátoldalán 
olvasható. 

Kérem Tagtársainkat, adójuk 1%-ával, valamint a tagdíj pontos befizetésével segítsék egyesületünk működését. 

Eredményes tenyésztőmunkát kíván: 

Rombauer Tamás 

ügyvezető elnök 

Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 
Szakmai nap 

2005. április 16. szombat 10.00 óra 
Bábolna, Ménesudvar 

10.00   Takarmányozás: Vitaminok és ásványianyagok jelentősége, azok pótlásának lehetőségei.
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            Előadó:    Steiner Beatrix, receptgazdálkodási osztályvezető

                           Bábolna Takarmányipari Kft.

10.30   Szaporodásbiológia: A mesterséges termékenyítés és a vemhességvizsgálat időzítése.

            Előadó: dr. Czimber Gyula, magánállatorvos, Bio-Czinov Kft. Mosonmagyaróvár

            (Ehhez kapcsolódóan az Equidame fantom bemutatása működés közben)

11.00   Várható támogatások, korábbi támogatások eredménye

            Előadó: Kovács Judit – Baranyai Sándor, hivatalvezetők 

            Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

11.30   Elsősegélynyújtás, ellés lefolyása

            Előadó: dr. Horváth Daniella, állatorvos, Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

Ebédszünet

13.00   Törzsmének felvezetése

13.30   A lovardai munka szabályai

            Előadó: Szakál Endre, ménesvezető – Rozmán Ferenc, ménesvezető helyettes

            Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

14.00   A ló mozgásának bírálata

            Előadó: Rombauer Tamás, ügyvezető igazgató, Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

14.20. Lóútlevél 

            Előadó: Bélley Márta, irodavezető, OMMI Lóútlevél Iroda

14.50   Párosítási terv

            Előadó: Prof. Hecker Walter, elnök, MALE

15.20   A lovak szürke színét kialakító/befolyásoló genetikai és környezeti hatások.

            Előadó: Tóth Zsuzsanna, PhD hallgató, Debreceni Egyetem

15.50   Zárszó (Prof. Hecker Walter)


