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Kaposvárra 19 ménjelölt jelentkezett be, és kezdte meg vizsgá-
ját. A ménjelöltekből a bíráló bizottság négy egyedet küllemi 
bírálat során alkalmatlannak ítélt meg, így 15 egyed folytatta a 
készségvizsgával a feladatok teljesítését. (Fogatkipróbálás, in-
dítási próba.)
A 15 ménjelölt közül 1 egyed nem tudta teljesíteni az indítási 
próbát. Így Kaposváron 14 ménjelölt tett eredményes vizsgát.
Az eredményes vizsgát tett ménjelöltek közül:
•	elit minősítést 1 egyed
•	I. osztályú minősítést 6 egyed
•	I/II. osztályú minősítést 5 egyed
•	II. osztályú minősítést 2 egyed szerzett.
Elit minősítést Hobol-51 Fáraó kapott, amely 2015. március 
28-án született Hobolban, Bisztricz Lajos tenyésztette és ő a 
tulajdonosa is a fiatal, B-13 ménvonalat képviselő ménnek.
A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület által 
2018. április hónapban megrendezett ménvizsgákon, a két 
helyszínen 34 ménjelölt vett részt. Ezek közül 25 egyed tett 

eredményes vizsgát. A vizsgázott egyedek közül 2 egyed szer-
zett elit minősítést, mindkettő a B-13 ménvonal képviselője.
Ezeket a méneket Bisztricz Lajos tenyésztette Hobolban.
Örvendetes, hogy az idei vizsgákon több, a fajtát alapító mén-
vonal fiatal képviselője jelent meg. Ezek a következők:
Péterhida: 1 egyed, A-1: 2 egyed, B-6: 1 egyed, B-13: 6 
egyed, B-25: 2 egyed, B-26: 1 egyed, B-28: 2 egyed, B-36: 
1 egyed, B-60: 2 egyed, B-66: 1 egyed, P-1: 5 egyed, P-16: 
1 egyed.
A ménvizsgákon megjelenő ménjelöltek felkészítésével kapcso-
latban még vannak tennivalók. A tenyésztők a vizsgákon töre-
kedtek ugyan lovaikból a maximumot kihozni, de azoknál az 
egyedeknél, melyeknél egy jelöltre kevesebb felkészítési idő 
jutott, a készségvizsgákon megmutatkoztak a hiányosságok. 
A ménvizsgára való felkészülés időigényes – fontos a fokoza-
tosság elvének betartása.
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Tenyésztés

A tiszaföldvári homokréti ménvizsga után 2018. április 26-án Kaposváron rendezte idei második 
ménvizsgáját a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület.

Tiszaföldváron kezdődött,
Kaposváron folytatódott
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