Tenyésztés

Hidegvérű tenyészet Ceglédbercelen
A Báldos család Szolnok megyéből, Kőtelekről (Szolnok megye) került Ceglédbercelre, Pest megyébe.
A család mindig tartott és használt lovat, így Báldos Tibor, aki agrármérnök, mindig arra törekedett,
hogy legyen saját lova. 1990-ben volt lehetősége az első nóniusz fajtájú csikó megvásárlására.

A hidegvérű fajtával 1997-ben került közelebbi kapcsolatba, s
az “szerelem volt első látásra”, ami tart a mai napig, annak ellenére, hogy Báldos Tibor 64 éves.
Az első hidegvérű csikó a „Dália” Kft. bakonyszentkirályi állományából került hozzá, Harsányi Lehel tenyészetéből, amit több
hidegvérű ló követett. Ezt az állományt 2003-ban sajnos értékesíteni kellett. Az újrakezdés 2006-ban történt, amikor Karádról és egyéb tenyészetekből ismét hidegvérű lovak kerültek
a tulajdonába. 2013-14. évben került az állomány a jelenlegi
helyére Ceglédbercelre és azóta is itt folyik a tenyésztés.
Jelenleg az állomány 2 db saját tulajdonú tenyészménből és
16 db tenyészkancából és azok szaporulatából áll. A tenyészmének a Belga 28-as és a Belga 6-os ménvonalakhoz tartoznak.
Kancáik származása a B-13, B-6, B-25, B-36-os ménvonalakra
vezethető vissza. A kancák legelőkarámokban vannak elhelyezve, külön a csikós kancák, külön az üres kancák.
Kiváló vemhesülési eredményeket érnek el, a fedeztetett kancák
90-95%-a vemhesül. A kancák után megszületett csikókat 6

hónapos kor után szelektálják, a legkiválóbb kancák után felnevelt csikók maradnak a tenyészetben, a többi értékesítésre
kerül, más hidegvérű fajtát kedvelő tenyésztőkhöz.
A méncsikók felnevelése éves korig megoldott, utána keresni
kell a méncsikók felnevelési vagy értékesítési lehetőségét.
A méncsikó-felnevelés lehetőségei helyben nem adottak.
Egyelőre nem cél az állomány bővítése, max. 20 db tenyészkancának az elhelyezésére adottak a feltételek. Kiváló küllemű és
származású egyedek tenyésztése és felnevelése a cél.
Arra törekszenek, hogy mind küllemében, mind származásában
a fajtát legkiválóbban képviselő egyedek maradjanak a saját
állományukban, de ezek a tenyészállatok jól kezelhetők és használhatók legyenek. Céljaik között szerepel a tenyészkanca jelöltek kipróbálása és értékelése.
Báldos Tibor azt reméli, hogy fia, ifj. Báldos Tibor, és fiú unokája a hidegvérű fajta tenyésztését tovább folytatja, hisz ennek
a tárgyi feltételeken kívül a személyi feltételei is adottak.
Baranyai Sándor (Fotó: Novotny Péter)
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