Tenyésztés

Hidegvérű Ménvizsga Tiszaföldváron
A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület Nagy Ferenc tenyészetében, 2018. április 12-én
rendezte idei első ménvizsgáját a tiszaföldvári Homokréten azon gondolat jegyében, mely Gróf
Széchenyi Istvántól származik: “Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn!”

Az előzetes jelentkezések alapján a tenyésztők közel 50 ménjelölttel kívántak
részt venni a 2018-as ménvizsgákon,
amely a tiszaföldvári helyszínen kívül
április 26-án a Kaposvári Egyetem Lovasakadémiáján is megrendezésre kerül.
A bejelentett jelöltek előválogatása után
Tiszaföldvárra 15 ménjelölt került beutalásra, míg a kaposvári ménvizsgára várhatóan 22 ménjelölt érkezhet.
Az előválogatás során megfelelt ménjelölteknek az akkreditált helyszínen a teljesítményvizsgálati szabályzat alapján
kell teljesíteniük a vizsgáztatásra felkért
bíráló bizottság előtt.
A teljesítményvizsga általános részében kerül lebonyolításra: a testméretek felvétele, a küllemi bírálat, a mozgásbírálat, a készségvizsga, a kondíció
vizsga, és a viselkedés bírálat.
Azok a ménjelöltek, amelyek a testméret
felvételnél nem érik el a fajta standardban
elfogadott méreteket nem kerülnek küllemi bírálatra.

A küllemi- és mozgásbírálaton eredményesen túljutott jelöltek vehetnek részt a
készség- és kondíció vizsgán, és a viselkedés bírálaton.
A küllemi bírálat célja a bírált egyed küllemi előnyeinek és fogyatékosságainak
mérlegelésével eldönteni, hogy az észlelt
hibák mennyire súlyosak és az egyed előnyös tulajdonságai ellensúlyozzák-e azokat. A bírálat célja nem az aprólékos hibakeresés, hanem az egyed használati és
tenyésztési szempontból való küllemi
értékelése.
A mének teljesítményvizsgája elkerülhetetlen, hiszen életük során számtalan
ivadékuk lehet és emiatt a genetikai tulajdonságaik nagy szerepet játszanak a
tenyésztésben.
A teljesítményvizsga első feladata a lépésmunka, melyet földúton, 2 kilométeren, egyes fogatolásban, 1000 kg terheléssel, 70 kp átlagos vonóerő kifejtése
mellett, 19 perces időhatáron belül kell a
jelöltnek teljesíteni. Közben a legegyenletesebb útszakaszon 200 méteren lépés-
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számlálás történik a lépéshossz megállapítására.
Az ügetőmunka elbírálása szintén földúton történik, 2 kilométeres útszakaszon,
egyes fogatolásban 800 kg összes terheléssel 57 kp átlagos vonóerő kifejtés mellett, 9 perces időhatáron belül kell, hogy
teljesüljön. A feladatért 5-5 pont adható,
időtúllépés esetén 10 másodpercenként
1-1 büntető pontot le kell vonni. 3 pont
elvesztése esetén a feladat nem kerül elismerésre.
Az indítási próba a következő, melynek
során földúton fatalpú szán előtt a ménjelöltet hajtva 3x25 méteres szakaszon
325, 400, és 475 kg összes terhelés mellett
történik a vizsgáztatás. Az indítási próba
szakaszonként 5-5 ponttal kerül értékelésre.
Kondíció vizsga során az ügető munka
után közvetlenül, majd 20 perc és 60 perc
elteltével légzést és érverést kell számolni. Az ügetés utáni túl magas, illetve a 60
perc elteltével mért, a nyugalmi állapottól
40 %-ban pozitív irányban eltérő értékek
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a nem kedvező kondíció állapotra utalnak. A kondíció értékelése 0-5 pont között történik.
A viselkedés bírálat: a teljesítményvizsga ideje alatt kell a ménjelölt viselkedését
értékelnie a bíráló bizottságnak, ahol
pontozni kell a ló viselkedését a küllemi
bírálat alatt, a be és kifogásoknál, pontozni kell továbbá a munkakészségét, a
kezelhetőségét, az istállóban való viselkedését és szelídségét. Ezen szempontok
alapján kerül sor a mének rangsorolására.
A Tiszaföldváron megjelent 15 ménjelölt
közül 4 egyed a küllemi bírálat után kiesett a további megmérettetésből. Egy
jelölt kapott elit, három egyed első osztályú, négy egyed I/II, három jelölt pedig
másod osztályú minősítést.

Négyesfogat

A tiszaföldvári ménvizsgán 11 ménjelölt
vizsgázott eredményesen. Ezen mének

tulajdonosainak van lehetősége tenyésztési engedélyt igényelni az Egyesülettől
abban az esetben, ha a tenyésztő rendelkezik ügyfélazonosítóval, tenyészet kóddal, tartáshely azonosítóval és lótartási
hely bejelentéssel. A tenyésztési engedély
szólhat saját kancára és bármely kancára.

A tiszaföldvári ménvizsga elit minősítését Hobol 256 Oktáv névre
hallgató mén érdemelte ki, amely
2015. március 21-én született,
Bisztricz Lajos tenyésztette Hobolban, Nagy Ferenc a tulajdonosa Tiszaföldváron. A mén a Belga
13-as vonalat képviseli.
Fogatvizsga
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