Magyar hidegvérű csikók kerültek kalapács alá Bőszénfán
Immár második ízben rendezték meg a hidegvérű tenyészállat jelöltek aukcióját a Kaposvári
Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpontjában, Bőszénfán.
Az Egyetem és a Magyar Hidegvérű Lótenyésztők Országos Egyesületének szervezésében
2017. november 11-én, 15 különböző évjáratú csikó és egy magánmén került az aukción
felvezetésre. Az árverés látogatottsága jelentős volt, közel száz érdeklődő, több nagyhírű
tenyésztő és sok szimpatizáns jelent meg a programon. Közülük tizennégyen váltották ki a
licitálás jogát.

„Viselkedj rendesen, különben nem licitál rád senki!” Horváth Erik, a ménes munkatársa és
Uszka, a fél éves kancacsikó.
Hagyomány teremtés
A szép őszi idő ellenére jól esett a forralt bor és zsíros kenyér, amelyjel fogadták a tájközpont
munkatársai a vendégeket. A szervezők feltett szándéka, hogy évente egy alkalommal,
nyilvános árverésen méressék meg az értékesítésre szánt egyedeket. A világ számos
országában sikeresen alkalmazzák ezt a módszert, amely hazánkban nem terjedt még el, de
több szempontból előnyös egy-egy fajta tenyésztése és fenntartása szempontjából.
Árverés szabályai
Az árverés szabályait, részleteit, az értékesítésre szánt egyedek fotóját és származási adatait a
Vadgazdálkodási Tájközpont honlapján tíz nappal az árverés előtt közzétették a szervezők. Az
árverés napján az érdeklődők megtekinthették az értékesítésre szánt egyedeket és tájékoztatást
kaptak kérdéseikre. A felvezetés során a ménes udvarán található négyszögben
szemrevételezhették a csikók mozgását, küllemét. Baranyai Sándor az egyesület társadalmi
elnöke - mint az aukció levezetője - bemutatta a felvezetett egyedeket és közölte a kikiáltási
árat, majd megindult a licit. A kikiáltási árral a tenyésztő, a licitálás menetével - végső soron a
vételárral - a vevők minősítik a felvezetett egyedeket.

Eszmecsere és üzlet
Az árverés nemcsak az értékesítésről szól, közösségformáló erején kívül kiváló alkalom arra,
hogy az érintett szakemberek, tenyésztők és az érdeklődők találkozzanak egymással,
véleményt cseréljenek, beszélgessenek és információt cseréljenek. A fajta iránt egész évben
érdeklődő tenyésztőknek és lótartóknak ezen a rendezvényen van lehetősége vásárlásra.

A nap egyik favoritja Párta volt, a 2017-es születésű kancacsikó lázba hozta a vevőket - végül
420 000 Ft-ért kelt el.
Eredményes licit
A bőszénfai árverésen 13 alkalommal hangzott el az "elkelt" kijelentés, csupán három ló nem
találta meg új gazdáját. Öt esetben a kikiáltási ára alatt, négy esetben a kikiáltási áron keltek
el a felvezetett egyedek, továbbá négyszer a vételárnál magasabb összegért vásárolták meg a
kiszemelt lovat a vevők.

Pereked -101 Király tenyészmént gazdája, Rajczi Balázs vezette fel.

Folyt. köv.
Összességében a vártnál jobb értékesítési árak születettek, az eredmények felülmúlták a
szervezők várakozásait. A sikeren felbuzdulva a szervezők 2018-ban is tervezik a hidegvérű
aukció megtartását.
Kiss Krisztina

