Kínában folytatja karrierjét a magyar hidegvérű tenyészmén
Mokány a 11 éves magyar hidegvérű tenyészmén történelmet írt. Ez az export már a
harmadik, amióta Magyarországról Kínába lovakat szállíthatunk, de fajtájában ő az első ló,
akit a távol-keleti országba értékesítettek. Az előzményekről, az exportról és persze magáról a
lóról kérdeztük az eladót, Nagy Ferencet és a tenyésztőszervezet elnökét, Baranyai Sándort.
MÁL: Mit lehet tudni az előzményekről?
Baranyai Sándor: Több évvel ezelőtt a Magyar Lovas Szervezetek Országos Szövetségének
(MLOSz) közreműködésével megkezdődött a Kínába irányuló lóexport előkészítése, amely során
hosszú ideig akadályokba ütköztünk elsősorban a karantén-feltételek biztosítása, valamint az
állategészségügyi feltételek terén. Szerencsére ezek a problémák mára megoldódtak. Eddig két
alkalommal történt lóexport Kínába, ezek shagya arab, nóniusz, hucul és fríz lovak voltak. A
magyar hidegvérű lovat tenyésztők álmukban sem gondolták, hogy szeretett fajtájuk is eljuthat
Kínába. Történelmi pillanat a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesülete és a fajta
életében egyaránt, hogy magyar tenyésztésű hidegvérű tenyészmén juthatott el a távol-keleti
országba.
MÁL: A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesületnek milyen szerepe volt az export
megvalósulásában?
Baranyai Sándor: Az egyesület közvetlenül nem vett részt az adásvétel bonyolításában, de
természetesen a tagságot tájékoztattuk az export lehetőségről. Örömteli, hogy ilyen távoli és
hatalmas országban is érdeklődnek a fajtánk iránt. Ez az értékesítés komoly lehetőség, ami
bizakodóvá tesz bennünket, de arra is felhívja a figyelmet, hogy csak jól előkészített, minőségi lovat
lehet a kiválóan fizető piacokon eladni. A minőségre egyébként is folyamatosan törekedni kell.
Bízom benne, hogy az első hidegvérű ló, amelyet Kínába szállítottunk jó reklám lesz a fajtának és
további kiszállításokra is sor kerül.
MÁL: A ló immár csak egykori tulajdonosaként hogyan látja Mokányt?
Nagy Ferenc: A kifejezett fajta és ivari jelleg jól megfigyelhető az állaton, szépen fejlett, arányos,
tömeges mén. Kiváló a nyaka, erős a törzse, jó felsővonallal, mély és dongázott a mellkasa,
terjedelmesek az ízületei, jó mozgás és kiváló munkakészség jellemzi.

MÁL: Milyen eredményeket ért el a ló tenyészállat-kiállításokon?
Nagy Ferenc: Mokány a 2014 évi Kaposvári Állattenyésztési Napok Nagydíjasa volt és tavaly az
OMÉK-on első díjat szerzett.
MÁL: Hogyan sikerült kapcsolatot létesíteni a kínaiakkal? Hová került a ló és mire használják?
Nagy Ferenc: Közvetítőn keresztül érkezett hozzánk a kínai üzletember, aki egy lovasparkba
szeretett volna kiemelkedő küllemi adottságokkal rendelkező egyedeket vásárolni. A megvett
fedezőmént ki fogják állítani, de a tenyésztésben is részt vesz majd.
MÁL: Milyen áron sikerült eladni Mokányt?
Nagy Ferenc: Az eladással nagyon elégedett vagyok. A magyarországi viszonyokhoz képest jóval a
piaci ár felett sikerült értékesíteni a kiváló fedezőmént.
MÁL: Vannak-e további tervei a kínai vagy más piacokon?
Nagy Ferenc: Természetesen a későbbiekben is szívesen értékesítenénk hasonló helyekre magyar
hidegvérű lovakat a fajta népszerűsítése céljából.
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