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ÍGÉRETES MÉNJELÖLTEK
vizsgáztak Bábolnán

istráng

Összeállított a: Dr. Kummer Luca
Fotózta: Haga Zsuzsanna

2021. október 28-án tartott ák Bábolnán az arab lovak ménvizsgáját. Az eseményen 
16 ménjelöltet mutatt ak be korának, felkészített ségének megfelelően különböző 
feladatokban. Az arab ló sokoldalúsága szükségessé teszi, hogy az alkatának, vér-
mérsékletének megfelelően, egyes részfeladatokban bizonyítsa teljesítményét. A vizsga 
két részből áll, egy küllemi és mozgásbírálatból, valamint egy teljesítményvizsgából. 

Az 
előbbi gyakorlatilag a beugró, az utóbbi pedig 
több részfeladatból tevődik össze. Az idomító 
lovaglás minden ménjelölt számára kötele-
ző, míg a további részfeladatok az egyedhez 
mérten választhatók (díjugratás, fogathajtás, 

cross, galopp, távlovaglás, távhajtás). „Az arab lovak teljesítmény-
vizsgálati szabályzatának kidolgozását megelőzően szinte minden 
európai ország tapasztalatát próbáltuk ötvözni” – tájékoztat Rom-
bauer Tamás, a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének 
elnöke. „Hogy ez sikerült, az jelzi, hogy 2005 óta szinte változatlan 
formában értékeljük a shagya-arab méneket. Az arab telivérek ese-
tén a tulajdonosok kérésére enyhített ünk a vizsga feltételein, nekik 
a küllemi vizsga után a hét választható  feladatból csak kett őt kell tel-
jesíteni, míg a shagya-araboknál ez három. Eredményt csak követke-
zetességgel érhetünk el. A vizsga inkább a készséget  veszi górcső alá, 
hiszen a teljesítmény vizsgálatához hosszabb idő és nagyobb terhe-
lés adna eredményt, de ezt a tulajdonosok nem tudják fi nanszírozni. 
Örömünkre szolgál, hogy – annak ellenére, hogy a mének előállítá-

sa egy nehezen megtérülő beruházás–, reményt keltő méncsikókat 
látt unk az ez évi ménvizsgán.  Köszönet érte a tenyésztőknek!”

RÉSZBEN A MÉNCSIKÓNEVELÉS A TITOK NYITJA
„Magyarországon szerencsére a shagya-tenyésztőink azon része, 
aki mének nevelésére adja fejét, megfelelő területt el és tudással 
rendelkezik” – folytatja az elnök. „Tyúkudvarnyi kifutóban nem 
lehet mént nevelni, de csikót sem tartani. Sajnos egyre több 
olyan ló kerül a nemzetközi piacra – jellemzően főleg az arab 
teli véreknél –, ahol a ló egy ragyogó istállóban nő fel, ez azon-
ban rögtön szembetűnik, ha a lábszerkezetre tekintünk. 

AZ EGÉSZSÉGES, EDZŐ FELNEVELÉS FELTÉTELEI 
TŐLÜNK NYUGATRA CSAK RITKÁN ADOTTAK. 

Jó lenne tehát, ha ezt a hazai előnyünket érvényesíteni tudnánk 
a nemzetközi piacon.” 

SHAHIM DES CHARMES (GAZAL GOLYÓ X AMURATH SZIENA), 
SZÜL.: 2011. TENY. ÉS TUL.: EDDA HAAS (FR)

KEMIR VII-4 (KEMIR VII X 294 O'BAJAN BASA), 
SZÜL.: 2015. TENY. ÉS TUL.: BÁBOLNA NEMZETI MÉNESBIRTOK. 

FRISSÜL A MÉNPARK
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SHAGYA-REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT
Ami a jobb minőségű utánpótlás előállításának gátja, az leg-
többször mégis a forráshiány. A tenyésztők korábban gyakran 
nem engedhett ék meg maguknak, hogy kancájukat a hozzávaló 
ménhez vezessék, inkább a legközelebb elérhető mént választot-
ták. Ezen segített  ebben az évben az Agrárminisztérium pályáza-
ta, amit a shagya-arab fajta rekonstrukciójára nyert el az egyesü-
let. Ennek eredményeképp a MALE egyebek mellett  átvállalta 
a tagoktól a fedeztetési díjat, mellyel igen sokan éltek is. 

2022-BEN A JAVÍTÓ HATÁSÚ MÉNEK HASZNÁLATA 
MIATT A SZÜLETENDŐ CSIKÓK ESETÉBEN JELENTŐS 
MINŐSÉGI JAVULÁST VÁRNAK. 

A pályázat lehetőséget ad kiváló ménektől fagyasztott  sperma 
előállítására, melyet kedvezményesen fognak a tagok rendelkezé-
sére bocsátani. „A siker záloga, hogy – mint felelős állatt artó – ne 
bocsátkozzunk kísérletbe. Olyan kancát fedeztessünk, amelynek 
várhatóan piacképes csikója születik,  és olyan mént használjunk, 
amely már bizonyított a örökítő képességét.  Ami minden tenyész-
tőt reménnyel tölthet el, hogy az alapfokon kiképzett , jó természe-
tű, sérüléstől mentes hátasló iránt megnőtt  a kereslet, így szeren-
csés esetben  az eléri az előállítási árat” – összegzi a szakember.

A 2021-ES MÉNVIZSGA
A felkészítés sok időt, pénzt és szakértelmet igényel, ami a méntar-
tóknak csak kivételesen térül meg. A MALE évek óta nagy erőfeszí-
téseket tesz, hogy az apaállat-előállítás területén pótolja azt az űrt, 
melyet az innen kivonuló állam maga után hagyott , ezek közül a leg-
fontosabb, hogy a vizsga díja jelképes. A támogatások eredménye, 
hogy az elöregedő ménparkot sikerül frissíteni – nem csak Bábol-
nán. A shagya-arabnak  és az arab telivérnek sincs tenyészkörzete, 
az egész országban szétszórtan minden megyében található jelentős 
tenyészet, így a magánmének kiemelten fontos szerepet játszanak. 
Sajnos a fagyasztott  sperma használata, de a friss sperma forgalma-
zása sem elérhető sokak számára, főleg annak költsége miatt .

A korábbi évekhez képest az idei ménvizsgára érkező 16 ló mi-
nőségére nem lehet panasz. Mind a tesztlovas, mind a bírálók 
és bírók jelentős javulásról számoltak be a korábban tapasz-
taltakhoz képest, ami a felkészítő lovasok munkáját dicséri. 
Az idei ménvizsgán elbírált 8 ménjelölt közül 4 felelt meg, me-
lyek mindegyike ígéretes. 

„A küllemi bírálaton bemutatott  mének közül két fedezőmén jelöl-
tet emelnék ki – tájékoztat Dr. Németh Csaba bíró. „Shagya Zahir 
és Shahim Des Charmes a fajtajellegében, típusában, mozgásában 
elérte a kívánatos szintet, ezért, ha a jövőben a további teljesítmény-
vizsgálati feladatot is sikeresen teljesítik, akár a shagya fajta legjobb 
fedezőménjei közé emelkedhetnek”. 

IDOMÍTÓ LOVAGLÁS
Idén négy arab mén jelentkezett  díjlovaglásra. A lovakat saját lova-
sával és tesztlovassal láthatt uk a 20x40-es négyszögben. A díjlovas 

programot csikókantárral, csuklós zablával, sarkantyú nélkül kell 
bemutatni. „Az idomító lovaglás alapját kell képezze egy belova-
golt lónak” – mondja Wagenhoff erné Magyar Ágnes díjlovas 
bíró. „Azt, hogy ezt sikerült-e elérni, a ménvizsgán bemutatott  
feladatok végrehajtásánál lehet értékelni. A tenyésztőnek nagyon 
fontos az általa reprezentált arab ló legelőnyösebb bemutatása, 
amihez elengedhetetlen a rendszeres és következetes felkészítő 
munka. Ebben az évben látszott  a felkészítő lovasok igyekezete, de 
sajnos a négy lóból az egyiknek nem sikerült a vizsga. A ponthatár 
6,5 pont, ami egy átlagos teljesítményt tükröz. Az első helyezett  ló 
7,41 pontot ért el, aminek a  teljesítménye már jó volt: kellemes, 
szép, harmonikus képet mutatott .  

AZ ARAB LOVAK JELLEMZŐEN KÉSŐN ÉRŐK, ÉRZÉ-
KENYEK, INTELLIGENSEK, EZÉRT JÓ ÜLÉSŰ, FINOM, 

"KÖNNYŰKEZŰ" LOVASOKAT KELL VÁLASZTANI 
A LOVAGLÁSHOZ ÉS BEMUTATÁSHOZ. 

Ezért fontos, hogy a tenyésztő a már megszületett , szép küllemű, 
jó mozgású lovát értő kezek alá adja!  Ha sikerül alkalmas lovast 
találnia, aki az idomítást komolyan gyakorolja, akkor nem csak 
a díjlovaglásban, de a lovassport bármely ágában eredményes 
lesz” – állítja a szakember. 

DÍJUGRATÁS ÉS CROSS 
„Mindkét versenyszámban három ménjelölt vett  részt – folytat-
ja Dr. Németh Csaba. „Kemir VI-3, Kemir VII-4 és O’Bajan Bak-
csó egyaránt könnyen teljesített e a megmérett etéseket. Dinami-
kusan ugró, gyors lovak. A tereppálya sem okozott  nehézséget 
nekik, sőt azt tapasztaltuk, hogy a hosszú vágtamunka vége felé 
egyre elasztikusabbá vált a mozgásuk, ami a shagya-arab hosszú-
távú teljesítőképességét igazolja.

Az elmúlt évek eredményei és ez a ménvizsga is alátámasztott a, 
hogy a fajta kiváló fedezőménekkel rendelkezik, de véleményem 
szerint a fajta minőségi fejlődése, típusának homogenizációja 
érdekében a törzsmén szintű mének jobb kihasználását a tagság 
kancaállományának okszerű párosításával javítani lehetne.”

SHAGYA ZAHIR (SHAGYA II-13 X EL SBAA SZOLGÁLÓ), 
SZÜL.: 2017. TENY.: VARGA TIBOR. TUL.: BAUMANN LAJOS
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