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Tenyésztés

Ki mint vet, úgy arat. Könnyű a nem-
zetközi fajták tenyésztőinek, mert 
ha valami nem sikerül, külföldről 

javíthatnak, de mit tegyenek a hazai fajták 
tenyésztői? 
Az egyedüli megoldás az, ha sikerül egy 
nemzetközi tapasztalatokon alapuló követel-
ményrendszert felállítani, és azon, ha lehet a 
legkevesebbet változtatva találni olyan bíráló-
kat és színhelyet, akik ezt részrehajlás nélkül 
éveken át következetesen végre is hajtják.
Ez évben a semleges helyszínt a Kaposvári 
Egyetem Pannon Lovasakadémiája, és segí-
tőkész csapata szolgáltatta, ahol minden vá-
lasztható feladatra nemzetközi szintű pálya 
állt rendelkezésre. 
A jelölteknek június 1-ig kellett jelentkezni, 
hogy a felkészülést ellenőrizhessük. A koráb-
bi évekhez képest jóval szerényebben alakult 
a résztvevők száma, tíz shagya arab és két arab 
telivér maradt a listán, melyek közül csak hat 

A piacon sikeres sportló fajták genetikai előrehaladásának záloga az erős szelekció, ami annyit jelent, hogy több száz méncsi-
kó közül csak néhány kap szerepet a tenyésztésben. A hazai tenyésztés számára a ménvizsga a tenyésztő egyesületek fontos 
és mára szinte az egyetlen eszköze, hogy a minőségi lótenyésztés érdekében következetes szelekcióval jelezze, mely méneket 
tartja alkalmasnak arra, hogy a legkevesebb kockázattal használják azt a tenyésztésben.
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Arab lovak ménvizsgája

jelölt volt új, a többiek a már korábban meg-
kezdett vizsgát folytatták. Az Ermitrap Mé-
nes, Parti Imre és a Nakicer Kft, Nagy Ferenc 
tulajdonában három-, illetve két új méncsikó 
felkészítésével szándékukon kívül átvették az 
apaállat előállítás szerepét, miközben az erre 
a célra jövőre 225 éve alapított állami ménes 
egy 9 éves, és két korábban már vizsgára bo-
csájtott jelölttel képviseltette magát. 

Az állatorvosi ellenőrzésnél és méretfelvétel-
nél örömmel nyugtázhattuk, hogy az elmúlt 
két évtizedben kitűzött  egyik fontos célun-
kat, a  marmagasság  növelését  sikerült elér-
nünk, de fontos, hogy az arab ló szépségét, 
kisugárzását ne veszítsük el. A küllemi bírálat 
során (dr Hecker Walter, Baranyai Sándor, dr 
Németh Csaba) a négy bírált jelöltből hármat 
tartott figyelemre méltónak, ám a kemény ta-
lajon bírált lépés és ügetés után az Ermitrap 
Ménes által tenyésztett Koheilan Santos P, 

2009, ( Koheilan XIII –Siglavy Bagdady 
XVI-7 Szolli ) szürke shagya arab mén kapott 
lehetőséget a tenyésztésben. (A többiek még 
kétszer megpróbálhatják a jövőben, hogy te-
nyésztési engedélyt szerezzenek.)

Az idomító lovaglás feladatát O’ Bajan Gon-
dolat, 2009, pej mén  (O’Bajan XXIV – 
Shagya Gina) nyerte 6.39 ponttal, ( Nakicer 
Kft, Tiszaföldvár) Koheilan Fadd P (6.23) és 
Koheilan Santos P (5.95) előtt.  A Magyar 
Ágnes -  Balázs József -  Kövy András összeté-
telű zsűri a négyből mindössze egy  ménjelölt  
feladatát tartotta kevésnek, majd a díjugratás 
feladat következett, ahol a feladatot O’Bajan 
XXII-3  pej mén 6.83 ponttal magabiztosan 
nyerte a rutinos Szentirmai Péterrel nyer-
gében, őt követte Kemír VI-3, (6.44 pont), 
mindketten Bábolnáról, de a Rencsár Kál-
mán tenyésztette Siglavy Bagdady Bendegúz 
szürke  mén (6.27 pont) feladatát is elfogadta 
a dr. Németh  – dr. Hecker – Kövy összeté-
telű zsűri és a két tesztlovas, Varga István és  
Kiss Szabolcs. 

A cross pálya a legkényesebb igényeket is ki-
elégítette, a szakközépiskola diákjai állandó 
rádiókapcsolattal segítették a vizsgát. Sajnos 
csak két bábolnai jelölt választotta idén ezt 
a vizsgát, O’Bajan XXII-3  9 éves pej-, és 
O’Bajan Pagát fia, O’Bajan XX-6-3  szürke 
mén, (mindketten Szentirmai Péterrel nyer-
gében) nagy biztonsággal, jó kondícióban 
eredményesen fejezték be a feladatot.
A ménvizsgán felvezettek két shagya arab 
mént, melyek már más országban már ren-
delkeznek tenyésztési engedéllyel.  A Siglavy 
Bagdady törzsből származó Barbell  (2004, 
szürke mén) Norvégiából érkezett, és három 
évig áll Magyarországon, Pilisjászfalun,  tu-
lajdonosa tanulmányai miatt, míg Koheilan 
XXXIX- 5 (1996, sötétpej mén) Radautzban 
született, és Rédicsen kap lehetőséget. 
A jelenlévők elfogadták a döntést,  ami to-
vábbi biztatás, hogy következetesen betart-
suk, amire tagságunk felhatalmazott: a cél a 
minőségi lótenyésztés! R. T.

Barbell szürke shagya arab mén


