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1. A Tenyésztő Szervezet feladata és ellátási területe
A Furioso – North Star Lótenyésztő Országos Egyesület a tenyésztési programjában szereplő lófajta
tenyésztésének szervezését, az Egyesület Alapszabálya szerint országos hatáskörrel végzi.
Az Egyesület vállalja, hogy a tenyésztő szervezeti feladatokat az állattenyésztésről szóló 1993. évi
CXIV. törvény a 123/2005.(XII.27.) FVM rendelet, valamint a 93/2008 (VII.24.) FVM rendelet
alapján végzi, így
−
−
−

tenyésztési programot hajt végre
törzskönyvezést végez vagy végeztet
teljesítményt vizsgál vagy vizsgáltat

2. Tenyésztett faj: ló
3. Tenyésztett fajta: furioso-north star
4. A fajta kialakulása, főbb jellemzői
A furioso-north star fajta kialakulása az 1785-ben alapított Császári és Királyi Ménesintézet
megalakulását követően 1841-ben kezdődött el. A hadászathoz szükséges és megfelelő nagy
rámájú, csontos, tömeges, jó munka készségű egyedek előállítása volt a cél, így a felállított
kancaanyaghoz kerestek megfelelő méneket. Folyamatosan vásárolták a tenyészállatokat, így került
Mezőhegyesre Furioso Senior és North Star Senior is.
Furioso Senior, pej színű angol telivér mén volt 1836-ban gróf Károlyi György derekegyházi
ménesében látta meg a napvilágot.
Apja az angliai import Privater, génjeiben halmozottan hordozta a híres Herod - Eclipse párosítási
kombinácó előnyös tulajdonságait, melyek a mén galopperedményeiben is megnyilvánultak.
Jelentős versenyeket nyert Angliában és Magyarországon egyaránt.
Anyja, Miss Fury - szintén mintaszerű párosításból - Angliában született, az Eclipse vonalba
tartozó Whalebone nevű apától, és a kitűnő Matchem egyik unokájára volt háromszorosan
rokontenyésztve.
Termékeny és jól örökítő kancának bizonyult. Tizennégy csikót ellett, amelyek közül többen a
versenypályákon is jól szerepeltek.
Furioso is nehéz versenyeket nyert, majd 1841-ben veretlenül került a mezőhegyesi
félvértenyésztésbe, ahol tíz tenyészév alatt 95 mén és 81 kancacsikó született utána.
A többi telivér ménhez képest Furioso ivadékai nemességük mellett robosztusságukkal és szilárd
szervezetükkel tűntek ki a félvér ménesből.
Jól tükrözték az alapító erős csontozatát, hibátlan testfelépítését és szikár lábszerkezetét.
North Star Senior, fekete színű angol telivér mén 1844-ben született Angliában, tenyésztője Lord
Fitzwilliam volt.
Apja, Jaques - a híres Newminster féltestvére - az erőteljes Eclipse vonal kiváló teljesítménnyel
rendelkező ágát képviselte.
Anyja, Ringlet - szintén az Eclipse vonalhoz tartozó mén - Whisker lánya. Ez a kanca Herod
vonalára volt többszörösen rokontenyésztve.
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North Star 1852-ben került Magyarországra, és Mezőhegyesen 1853-tól 1861-ig fedezett a pej színű
angol-félvér tipusú ménesben, ahol 53 mén és 61 kancacsikót nemzett.
Nagy termetű, élénk vérmérsékletű, szép küllemű, jó mozgású és rendkívül kitartó ló volt.
Utódai jellemzően későn értek, ezért is párosították őket az erőteljes fejlődésű, robosztusabb
furiosokhoz.
A két törzsalapító mén: Furioso Senior és North Star Senior származása hasonló felépítésű, és több
helyen is rokonságot mutat.
Mindkét mént alkalmazták a tenyésztésben, és néhány generációt követően került sor a két törzs
szétválasztására és a négy geneológiai vonal alapítására ( Furioso „A”, Furioso „B”, North Star
„A”, North Star „B” ), melyek egymással való szisztematikus kombinációja biztosította a
fajtatenyésztéshez szükséges genetikai sokszínűséget.
A felmerülő nem kívánatos hibákat és hiányosságokat jól megválasztott angol telivér mének
segítségével próbálták javítani.
1867-től számítható a furioso-north star, vagy mezőhegyesi-félvér, mint fajta megjelenése.
A fajta rendkívül kedvelt volt a katonai felhasználásban, és a mezőgazdasági hasznosításban is.
A következő száz évben a történelmi események következtében a fajta fejlődése és elterjedése
többször törést szenvedett, egészen az 1980-as évek végéig, amikor elhatározásra került, hogy a
hagyományos magyar fajtákat genetikailag és fenotípusosan különválasztva újra tenyészteni kezdik.
A furioso - north star egyedek napjainkban közepes testméretű acélos szervezetű, nyugodt, élénk
vérmérsékletű, kiváló használati lovak!
Jellemző a száraz, nemes fej, kint ülő nagy szemekkel, jól tűzött fej, mely kellően hosszú, ívelt,
középmagasan illesztett széles alapról induló nyakban folytatódik.
Közepesen magas kifejezett, hátbanyúló mar jellemző, mely közepesen hosszú, izmos hátban
folytatódva erős, izmos ágyékkal kapcsolódik a terjedelmes, széles, hosszú, enyhén csapott,
erőteljes, izmos farhoz.
Kívánatos a széles mély szügy a mély dongázott mellkas, mely hengeres hasban folytatódik.
Az elülső végtag hosszú, dőlt lapockából indul, mely izmos felkarban, jól izmolt hosszú alkarban
folytatódik. A lábtő kellően terjedelmes, melyhez jól illesztett, rövid szárral, egészséges bokával
kapcsolódik a középhosszú csüdön keresztül az egészséges szaruanyagú, terjedelmes,
gyűrüzöttségtől mentes, a talajjal 45 fokot bezáró pata.
A hátulsó végtagnál fontos a széles, hosszú, jól izmolt far, jól izmolt alcomb, melyhez terjedelmes
száraz csánkon és jól illesztett rövid száron, egészséges bokán és csűdön keresztül az egészséges
szaruanyagú, terjedelmes, gyűrüzöttségtől mentes, a talajjal 45 fokot bezáró pata kapcsolódik.
Kivánatos a tért ölelő, laza, rugalmas, akciós mozgás lépésben ügetésben egyaránt. A vágta legyen
kerek, akciós, rugalmas és lendületes.
A lábak előrevitele oldalról és hátulról egyaránt szabályos, az adott jármód a megfelelő ütemben
történjen.
Standard méretek:
Mének:
+ bottal mért marmagasság
+ övméret:
+ szárkörméret:

Kancák:
164 - 172 cm
180 – 203 cm
21 - 22 cm

+ 160 – 168 cm
+ 180 - 205cm
+ 20,5 – 21 cm

kancák esetében az övméretnél + 2 – 3 cm eltérés megengedett

Színe: pej és fekete, elfogadott a sárga és a szürke is, de nem kívánatosak.
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Mének esetében a Tenyésztési Bizottság külön döntés szerint engedélyezi a sárga és szürke színű
mének használatát.
A fajta jelenleg, a tenyésztésben tartott egyedek létszámát tekintve a veszélyeztetett fajták közé
sorolandó, fő feladatunk a jövőben a létszám szinten tartása és növelése a minőség javítása mellett.
Fontos feladat a fajta megismertetése, elfogadtatása a mai ló „használókkal”.
A vonalak megerősítése is szükséges feladat, de ez rendkívül idő- és pénzigényes, tekintettel arra,
hogy a fajta mára nem rendelkezik állami ménessel, amely segítségül lehetne a vonalak
rekonstrukciójában, a magán tulajdonban ezek az elképzelések sokkal nehezebben kivitelezhetőek.
Génrezerv állomány létrehozása a célunk, ami lehetővé teszi a fajta átmentését a következő
évszázadokra.
A fajta megjelenését, mozgását, használati értékét folyamatosan javítjuk „elsősorban a fajtatiszta
tenyésztés” keretein belül, és a mai kor elvárásainak szem előtt tartásával, de őrködve a fajta
tenyésztési céljai felett kívánjuk a furioso – north star fajtát megőrizni.
A fajta jelenlegi állománya 500 tenyészkanca és 85 tenyészmén.
A következő időszak feladata a mezőhegyesi tenyésztési dokumentumok és a rendelkezésre álló
egyéb adatok alapján felderíteni az eredeti kancacsaládokra visszavezethető egyedek számát.
5. Tenyészcél
Az eredeti mezőhegyesi tenyésztési elvek figyelembe vételével a modern kor követelményeinek
megfelelő, a lovassport több ágában / pl.: díjugratás, díjlovaglás, fogathajtás / is eredményesen
használható fajta tenyésztése, mely élénk vérmérsékletű, kiegyensúlyozott idegrendszerű,
megbízható, szilárd szervezetű, kitűnő mozgású magyar melegvérű lófajta.
Kiemelten fontos a hagyományos származási értékek, vonalak, családok és a más fajtáktól
megkülönböztethető fajtajelleg rekonstruálása.
A használati érték növelése, mely a sportban és a szabadidő eltöltésében alkalmassá teszi a fajtát az
eredményes szereplésre.
6. Alkalmazott tenyésztési eljárások
Fajtatiszta tenyésztés:
A párosítandó egyedeket azonos fajtából választják ki, ezzel az eljárással az egyedek fajtajellegének
és értékmérő tulajdonságainak a rögzítése, a populációk konszolidáltságának a megőrzése a cél.
A tenyésztési eljárás több okból is használatos: a fajta megőrzése, fenntartása (törzstenyészet)
érdekében, a keresztezési eljárásokhoz partner előállítása, közvetlen piacra történő fajtatiszta egyed
előállítása.
A fajtatiszta tenyésztésen belül elfogadott eljárás a vérfrissítés. Amikor a fajtához tartozó, de idegen
tenyészetből, tenyészkörzetből használunk főként apaállatot, annak érdekében, hogy a genetikai
előrehaladás kielégítő legyen, vagy egyes tulajdonságokat megkívánnak honosítani vagy bizonyos
degeneratív jelenségek mutatkoznak és javítani próbáljuk.
A fajtatiszta tenyésztés előfeltétele a kielégítő szelekciós bázis, és álljon rendelkezésre megfelelő
genetikai tartalék.
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Keresztezés:
Különböző fajtához tartozó egyedeket párosítunk, annak érdekében, hogy egyes tulajdonságok
tekintetében újabb kombinációk jöhessenek létre, kihasználva a heterózis hatást is.
A keresztezési eljárások egyik lehetősége a cseppvérkeresztezés, mely arra szolgál, hogy egy
alkalommal használnak idegen fajtába tartozó apaállatot valamely tulajdonság(ok) meghonosítása
érdekében
(pl: angol telivér, arab telivér, melegvérű lófajta nagy teljesítményű egyedének használata)
A furioso-north star fajta nemesítése érdekében a keresztezési eljárások közül csupán a
cseppvérkeresztezés alkalmazható, mely arra szolgál, hogy egy alkalommal használunk idegen
fajtába tartozó apaállatot valamely tulajdonság(ok) meghonosítása vagy javítása céljából.
A következő néhány generációban mindenképpen az alapfajta ménjeit kell használni, de legfeljebb
három alkalommal, mivel ezen túl a nemesítő gének kedvező hatása eliminálódik.
Ez idő alatt meg kell állapítani a számunkra legkedvezőbb génarányt, majd ezt a nemesített egyedek
egymás közötti párosításával rögzíteni kell.
Fajtaátalakító keresztezés alkalmazásakor fajtatiszta mének használata szükséges legalább öt
generáción keresztül és a születendő utódokból csak a nőivarú egyedek kerülnek tenyésztésbe.
A fajtában meglévő és tenyésztett vonalak a Furioso A, Furioso B és a North Star A.
7. Tenyészállat nevelés rendszere
A jelenlegi magyarországi állomány mérete és teljesítménye állami szerepvállalás nélkül nem teszi
lehetővé, hogy olyan létszámú apaállatot állítsunk elő, amely hosszútávon biztosítaná a fajta
fennmaradását.
Ezért egyre inkább jellemző a külföldön használt tenyészállatok igénybevétele.
A megfelelő genetikai sokszínűség fenntartásához szükséges lenne az évente genealógiai
vonalanként a 4 - 5 fiatal megfelelő minőségű mén tenyésztésbe állítása, de ehhez szükség van a
rendszeres információgyűjtésre és ezek értékelésére is.
Tenyészállat nevelés:
Az Egyesület célja, hogy hosszú távon a fajta tenyészmén állománya a kívánatos minőséget és
létszámot érje el, ehhez jelenleg csak a magán tenyésztők törekvései állnak rendelkezésre.
E mellett a fajta kiváló ménjeitől mélyhűtéssel szaporítóanyagot tárolunk, amit a tenyésztésvezető
engedélye után mesterséges termékenyítéssel lehet felhasználni.
Az Egyesület szakmai álláspontját követve választjuk ki a fajta számára fontos kanca anyagot és
arra a leginkább megfelelő mént használjuk, annak érdekében, hogy a születendő ménutódok
később a fajta ménjei sorába állhassanak, tettük ezt korábban az állami méncsikó felvásárlások
esetében is.
A kancák kiválasztására tenyészkancaértékelési rendszert használunk, mely tekintettel van a
származási, küllemi, saját - teljesítmény és az ivadékok teljesítmény értékeire.
Ezen értékek segítségével kialakított sorrend használatával jelöljük meg a ménnevelő
tenyészkancákat.
Tenyészmén kijelölése az Egyesület Tenyésztési Bizottságának hatásköre.

tenyésztési program
Célpárosítás:
A következő generáció szüleinek kijelölése, kiválasztása azzal a céllal, hogy egy bizonyos
tenyészkancához egy meghatározott mént rendelünk, annak érdekében, hogy a kívánt tenyésztési
eredményt minél hamarabb elérjük. (pl. vonal őrzése, teljesítmény javítása, új teljesítmény orientált
génkészlet bevitele)
A tenyésztő írásban kéri ezt a lehetőséget, mely ismeretében az Egyesület Tenyésztési Bizottsága
véleményez és engedélyez, ismerve a kanca és a használni kívánt mén származási és teljesítmény
értékeit.
8. Párosítás
A Törzskönyvben regisztrált kancákról párosítási tervet kell készíteni. A párosítási terv nem más,
mint szándék nyilatkozat, melyben a kanca tulajdonos közli a tenyésztésvezetővel, hogy az
elkövetkezendő fedeztetési idényben kancáját, melyik ménnel kívánja fedeztetni. A szakszerű
párosításhoz az Egyesület Tenyésztési Bizottsága a kancatulajdonos ( egyesületi tag ) kérésére
szakmai segítséget nyújt.
A párosítási terv bejelentése úgy történik, hogy az Egyesület által tárgy év február végéig
létszámegyeztetésre megküldött adatlapra a kancatulajdonos ( egyesületi tag ) kancánként feljegyzi
a fedeztetésre kiválasztott mén nevét, és az adatlapot az Egyesület részére visszaküldi.
9. Fedeztetés
A fedeztetési idény január 1 - től, december 31 - ig tart. A furioso-north star tenyésztésben a
természetes fedeztetés mellett a friss- és mélyhűtött spermás termékenyítés, valamint az embrió
átültetés – a vonatkozó előírások megtartásával – egyaránt elfogadott.
10. A mesterséges termékenyítés
Mesterséges termékenyítésre minden, a furioso-north star fajtában engedélyezett mén használható.
A mesterséges termékenyítésre kijelölt mének csak így használhatóak.
Mesterséges termékenyítésre csak hivatalosan elismert mesterséges termékenyítő állomáson
termelt, mesterséges termékenyítésre alkalmasnak minősített mén termékenyítő anyag használható.
A mesterséges termékenyítést végző személynek rendelkeznie kell az illetékes törzskönyvező
szervezettől kiváltott „Fedeztetési jegyzőkönyv” nyomtatvánnyal, melybe köteles a termékenyítést a
vonatkozó előírásoknak megfelelően bejegyezni.
Ugyancsak köteles a termékenyített kanca tulajdonosát a fedeztetési jeggyel ellátni.
Szaporítóanyag minősége:
A lófaj szaporítóanyagára jellemző értékmérő tulajdonságok az elvárható szinten tapasztalhatóak
legyenek (színe, szaga, állaga, pH-értéke (7,2-7,8), sűrűsége, sejtmozgás, spermiumok épsége,
fruktóz-tartalma stb.)
A génbankban megőrzésre kerülő szaporítóanyag a tenyésztési engedéllyel rendelkezett vagy
rendelkező mének mélyhűtött spermája, melyet szerződés szerint tárolnak vagy használnak fel.
A mélyhűtésre kerülő spermát adó mének kijelölése a Tenyésztési Bizottság feladata, a kiemelkedő
minőségű és a génmegőrzés szempontjából fontos mének közül évente.
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11. A fajta egyedeinek nyilvántartása és Méneskönyvbe való kerülése
A furioso - north star lóállományt a Furioso - North Star Lótenyésztő Országos Egyesület a fajta
Méneskönyvében tartja nyilván.
A közhitelűség biztosítása érdekében valamennyi Méneskönyvben szereplő mént és kancát
törzskönyvi ellenőrzés alatt kell tartani. A törzskönyvi ellenőrzésbe vétel a tulajdonos ( használó,
bérlő ) kezdeményezésére történik.
A törzskönyvi ellenőrzés tart mind addig, míg a kancát vagy mént tenyésztésben tartják és
tulajdonosa, bérlője, az Egyesület tagja.
A Méneskönyv kettő részből áll, a Törzskönyvből és az Elő-törzskönyvből.
A fajta törzskönyvezésében együttműködési megállapodás alapján közreműködik a Magyar
Lótenyésztők Országos Szövetsége a teljesítményvizsgát a mének számára a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal által akkreditált helyen megállapodás szerint végeztetjük.
A kancák saját-teljesítmény vizsgálatát a tenyészszemléink keretein belül végezzük.
Az együttműködő szerveknek és létesítményeknek a tárgyi feltételei a teljesítményvizsgákhoz és
törzskönyvezéshez megfelelő.
A teljesítményvizsgálatok rendjét A Ló teljesítményvizsgálati Kódex szabályozza, mely rendszeres
frissítés mellett biztosítja a megfelelő kereteket.
Mének esetében a teljesítmény-vizsgán való eredményes szereplés feltétele a Tenyésztési Engedély
megszerzésének, a tenyészkancák és kancajelöltek számára a teljesítmény-vizsgákon való részvétel
plusz pontot jelent a tenyészértékszám megállapításánál.
Az állomány 20-25 % kerül évente küllemi- és mozgásbírálatra. Az évjárati csikók minősítése
folyamatos a tenyészév alatt.
a, Törzskönyvbe kerülés:
- Származás értékelése: az Egyesületbe történő jelentkezés elfogadása után, a Tenyésztési Bizottság
végzi, a kanca hitelesített négy ősi soros, mének esetében öt ősi soros származási lapjának
pontozása alapján.
A négy ősi soros származás, melyben ismeretlen ős maximum 25 %-ban fordulhat elő, a negyedik
ősi sorban számítva ( legfeljebb négy ős a lehetséges tizenhat közül ).
Nem tekinthető idegen fajtának az az angol telivér mén, mely az Egyesület által tenyésztésre
elfogadott és a Törzskönyvbe felvett mének jegyzékében szerepel.
A fajtában elfogadott az az angol telivér kanca, amellyel a tenyésztő furioso - north star tenyésztési
irányt folytat. Ilyen esetben a kanca a Törzskönyvbe felvehető, a fajta külön megjelölésével és csak
fajtatiszta ménnel való fedeztetésre van lehetőség.
Származás értékeléskor 96 pont érhető el, melyből a törzskönyvbe kerüléshez el kell érni az 53
pontot.
A származásértékelés során szerzett pontok összege adja a minősítést és az ezzel együtt járó
Méneskönyvi osztályba sorolást.
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Méneskönyvi besorolás a származási értékek alapján:
Minősítés
Elit osztályú

81- 96 pont

I.

66-80 pont

osztályú

II. osztályú
53-65 pont
_____________________________________________________________________________
nem megfelelő

36-52 pont, elő-törzskönyvbe kerül

21-35 pont közötti kancáknak csak fajtatiszta méntől származó ivadéka törzskönyvezhető.
21 pont alatti pontszám esetén nincs fajtaazonosság (kizáró tényező)!
- küllem és mozgás értékelése: a tenyészszemlén elvégzett 100 pontos küllemi bírálat és a 130
pontos mozgás bírálat alapján, a bírálati lapon feltüntetett értékek alapján történik.
Törzskönyvbe kerüléshez szükséges a 63 küllemi pont elérése, mozgás bírálatnál pedig a 80 pont.
A furioso-north star fajtához tartozó és fedeztetni kívánt 3-4 éves kanca csikóknak javasolt a
tenyészszemlén való megjelenés!
b, Elő - törzskönyvbe kerülés:
A törzskönyvi követelményeket el nem érő, de a fajta fennmaradása és fejlődése szempontjából
kívánatos kancák az Elő-törzskönyvbe kerülnek.
Tenyésztési adataik gyűjtése megegyezik a Törzskönyvbe került kancákéval.
12. A fedeztetés, ellés, és a született csikók bejelentése, nyilvántartása
Az a csikó kerülhet a furioso-north star Törzskönyvben regisztrálásra és furioso-north star fajta ként
bélyegzésre, amely anyjának ellését a tulajdonos bejelentette az Egyesület tenyésztésvezetőjének ás
a tulajdonos tagja az Egyesületnek.
A kanca ellését, vetélését a tulajdonos az eseményt követő 14 napon belül köteles bejelenteni az e
célra rendelkezésre bocsátott ellésbejelentő nyomtatványon. Az ellésbejelentő lapon fel kell tüntetni
a csikó születési dátumát, nemét, tartási helyét, amennyiben a csikó adati nem egyeznek az
ellésbejelentőn feltüntetettekkel, úgy a csikó nem kerülhet furioso-north star fajta ként bélyegzésre.
A tenyésztésvezető az ellésbejelentések sorrendjében elkészíti a „Csikónyilvántartást”, melyet a
területileg illetékes törzskönyvező szervezetnek a bélyegzés gyakorlati lebonyolítása érdekében
megküld.
A csikó azonosítására és bélyegzésére a csikó születését követően 8 hónapon belül kerül sor. Az
azonosítás alapja a „ Csikónyilvántartás”, amely szerint az illetékes törzskönyvező szervezet a
csikót azonosítja és előírás szerint tartósan megjelöli.
A származás ellenőrzése, DNS vizsgálat alapján történik. A szükséges vérvétel elvégzése a
bélyegzéssel egy időben történik, amennyiben a laboratóriumi vizsgálatot követően derül fény a
származási eltérésre, az egyed nem kerül a fajtában elismerésre, származási lap kiállítására nincs
lehetőség, melyet fel kell tüntetni a Lóútlevélben!
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A Méneskönyvben nyilvántartott kanca és az Egyesület által beosztott Törzsmének , illetve ajánlott
és engedélyezett mének után született csikók bélyegzése egységesen az alábbiak szerint történik:
A csikó tartós megjelölése tüzes vassal történik !
A bélyegző eszköz paraméterei:
−

a betű, számok és egyéb jelek mérete 5 cm magas és a bélyegzésre használt felülete 3 mm
fémből készült nyéllel ellátott „sütővas”, melyet az Egyesület bocsát a használó személy
részére 4 évente.

A bélyegzés módja:
Törzsmén után született csikó esetén:
−

a bal nyeregtájékon az apai törzs jele F, fekvő N betű, C betű vagy a név kezdőbetűinek
kombinációjából készült jel és azt követően a Törzsmén száma kerül bélyegzésre, alá kerül,
hogy melyik anyai vonalból származik a csikó: furioso esetén „három ágú villa” north star
esetében a „csillag” és mellé az az évi folyó csikószám.
Pl:

35
18
−

10
17

jobb nyeregtájékra a születési év utolsó kettő számjegye kerül bélyegzésre

Nem Törzsmén után született csikók esetében:
−

a bal nyeregtájékra az F betű kerül, alá, hogy a csikó melyik anyai vonalból származik, furioso
esetén „három ágú villa” north star esetében a „csillag” és mellé az az évi folyó csikószám
Pl:

12
−

14

jobb nyeregtájékra a születési év utolsó kettő számjegye kerül bélyegzésre.

Törzsmén fogalma: a fajtában elismert tenyészmének azon csoportja, mely őseik és ivadékaik
alapján, illetve a fajta hosszú távú Törzs és Vonal fenntartási igényeinek megfelelően a kiemelkedő
külső- és belső értékmérő tulajdonságaik miatt a Tenyésztési Bizottság kijelöl és Törzsmén szintre
emel.
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13. A furioso - north star csikók törzskönyvi elnevezése
A csikók elnevezését az Egyesület tenyésztésvezetője végzi, a csikószám kiadásával egy időben az
alábbiak szerint:
,ha a csikó Törzsmén után született:
az apa Törzsmén nevét és a születés sorrendjében kiadott csikószámot kapja. A Törzsmén
nevet az Egyesület határozza meg.
A törzsménszám római, a csikószám kötőjel után arab számmal írandó
(pl. Furioso XX-12, vagy North Star IX-76 stb.)
,ha a csikó a fajtához tartozó, de nem Törzsmén után született:
a törzs nevét, és kötőjellel elválasztva arab számmal a csikószámot kapja
(pl. Furioso-62, vagy North Star-70)
,ha a csikó nem a fajtához tartozó, de célpárosításra engedélyezett mén után született:
az apja nevét, az anyja törzsnevét és kötőjellel elválasztva a csikószámot kapja arab
számmal
(pl. Címer Furioso-54, Kenitra North Star-28)
,ha a csikó olyan méntől született, amely már az előző pontban feltüntetett célpárosításból
származik ( pl. The Bart Furioso-145 Trónörökös):
a furioso vagy north star törzsnevet, majd az apai nagyapa nevét kapja, és kötőjellel
elválasztva a csikószámot kapja arab számmal
(pl. Furioso The Bart-38, vagy North Star Bornemissza-93)
A fentiek alapján megadott név lesz a csikó törzskönyvi neve, mely az Országos Lónyilvántartási és
Információs Rendszerbe fog szerepelni, e mellett használati név adható a csikónak.
14. Teljesítmény vizsgák:
A fajta egyedei számára a mének esetében a tenyésztésbe állítás feltétele a Saját-teljesítmény
vizsgán való részvétel, melyet a Ló Teljesítményvizsgálati Kódex szabályoz.
Tenyészkancák esetében is szükséges a teljesítményvizsga, melynek teljesítésére az Egyesület által
szervezett tenyészszemlék keretében szervezett teljesítményvizsgákon van lehetőség a ló élete során
több alkalommal.
A kanca értékelés célja, hogy segítse elő az Egyesület Törzskönyvében nyilvántartott kancák
rangsorának kialakítását.
A kancaértékelés során igyekeztünk több szempont alapján gyűjtött objektív adatok összerendezése
révén egyetlen mérőszámban, pontértékben kifejezni a kanca vélt tenyészértékét, ezt neveztük el “
Tenyészértékszám” - nak.
E rangsor (minősítés) képezi a tenyészkancák tényészértékének becslését, amely tenyésztési
kérdésekben a szükséges döntések alapinformációja kell hogy legyen.
Ezek alapján kell és lehet a ménnevelő kancákat kijelölni, a párosításokat okszerűen elvégezni, a
kancákat méneskönyvi osztályba sorolni, esetlegesen tenyésztői prémiumban részesíteni, a fajta
szempontjából védetté nyilvánítani, a fajta fenntartása szempontjából szükséges kancacsaládokat
kialakítani stb .
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Az értékelés során időben stabil a származási érték, és dinamikus, vagyis az eltelt idő
függvényében változó, a küllemi és mozgás érték, valamint a saját - teljesítmény, ivadékok
teljesítmény adatai.
Ezen adatokat használjuk fel a tenyészértékszám megállapításnál.
Az értékelés négy főrészre tagozódik, úgymint:
- származás értékelése (törzskönyvbe kerüléskor egyszer),
- a küllemi és mozgás vizsgálat,
- a saját teljesítmény,
- és az ivadékok teljesítménye a törzskönyvben tartás alatt folyamatosan változó és minden
esetben a legjobb kerül beszámításra az adott értékből.
Az egyes sajátteljesítmény szintekhez előre rögzített pontértéket rendeltünk, igy mindenki által
követhető rendszer alakul ki.
A méneskönyvi kanca ivadéka sportpályafutása minden évében eredményével alakítja anyja
tenyészértékszámát, az éves tenyésztési adatok felvitelekor a kanca szaporasági mutatója is
automatikusan változik.
Az értékelés részletesen:
I. A származás értékelése (max. pont: 96)
A származás értékelése a negyedik ősi sorban lévő ősök alapján az alábbiak
szerint történik:
- furioso-north star fajtába tartozó ős esetében
- furioso-north star X angol telivér
- angol telivér, arab vagy gidrán ős esetén
- angol telivér vagy arab „F1”
- kisbéri félvér, trakhenenni, az angol félvér típusba sorolható ős esetén
- Aldato, Ramzes, nonius ős esetén
- egyéb melegvérű, lipicai, kladrubi
- ismeretlen ős, hidegvérű vagy póni és kisló ős esetén

6 pont
4 pont
3 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
- 6 pont

II. A küllemi és mozgás bírálat (max. pont 100 + 130):
Küllem bírálata:
- végzi:
a felkért bírálók csoportja
- módja:
megtekintéssel, méretfelvételezéssel.
- értékelése: a kapott pontszám súlyozás nélkül képezi a tenyészértékszám
részét, 100 pontos bírálati lapon végezve
Mozgás bírálata:
Lépés és ügetés jármódban kerül bírálatra.
A kapható maximális pontszám 130, mely tartalmazza a ló felkészítettsége bemutatásra, és a
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viselkedésének minősítését is
III. A Saját - teljesítmény értékelése:
a., használati, sport teljesítmények alapján:
A hiteles adatokat a kanca tulajdonosának kötelessége beszerezni a Magyar Lovas Szövetségtől,
amennyiben az interneten nem elérhető, illetve az eredmények közlése kötelező az Egyesület felé.
A teljesítményszintek az alábbiak szerint kerülnek értékelésre valamennyi lovassport szakágban:
Kategória
Teljesítményvizsga
Megyei verseny
Regionális verseny
Országos verseny
Nemzetközi verseny
Nemzetközi bajnokság

Pont
5
20
40
60
80
100

,amennyiben az egyed valamely őse a mezőhegyesi ménes alapításakor az eredeti kancaregiszterben
nyilvántartott állományból ered, akkor az elért eredmények utáni pontszámok megduplázódnak.
(pl: mezőhegyesi kancacsalád).
A tárgy évben elért legmagasabb szinten teljesített hibátlan pálya vagy legjobb összetett eredmény
számít a tenyészértékszámba, mely úgy emelkedik, hogy a későbbi jobb teljesítmény után kapott
pont és a korábban kapott pont különbsége adódik hozzá a meglévő számhoz.
Az elért eredményeket írásban kell rögzíteni az adott egyed „archív anyagához”.
Tenyészállatkiállítás vagy tenyészszemlén való részvétel, egyszer: 5 pont
b., tenyészeredmények alapján:
Méneskönyv és az egyesületi nyilvántartási adatok alapján, az alábbiak szerint:
1., született csikók száma alapján:
−

csikónként

5 pont

2., utódok tenyésztésbe történő bekapcsolódása alapján:
−
−

tenyésztésbe kerülő kanca utódonként
tenyésztésbe kerülő mén utódonként

5 pont
20 pont

IV. Ivadékok teljesítmény vizsgálata
A hiteles adatokat a kanca tulajdonosának kötelessége beszerezni a Magyar Lovas Szövetségtől,
amennyiben nem áll rendelkezésre az Interneten, az elért eredményekről köteles tájékoztatni az
Egyesületet a tenyésztő.
Az ivadékok teljesítménye is a korábbi táblázat alapján kerül számításra, és a kapott összeg 50 % - a
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hozzá adódik az egyed tenyészértékszámához.
A tenyészegyed pillanatnyi tenyészértékszáma, minden év október 30 – ig beérkező adatok alapján
következő év január 3 – ig készül el és jelenik meg az Interneten.
Azon minősítő szempontoknál, amely mindig változik vagy változhat, minden esetben a legjobb
kerül beszámításra (pl. küllemi bírálat pontjai).
15. Létszám növelése, tenyésztésbe vonható egyedek felderítése, szaporítóanyag begyűjtése, egyedi
célprogramok:
A fajta esetében folyamatban van a törzskönyv lezárása, mely jelentősen meghatározza a létszám
növelésének lehetőségét, mert a továbbiakban csak a törzskönyvben nyilvántartott egyedek
leszármazottai kerülhetnek a fajtába elfogadott státuszba.
A Törzskönyvön kívüli, de a fajtához tartozó egyedek felderítése folyamatos, ha olyan csikó kerül
tartósan megjelölésre, mely a tenyésztési szabályzatnak megfelelően született, a tulajdonost
igyekszünk bekapcsolni az Egyesületbe, annak érdekében, hogy a továbbiakban a tenyészállat
törzskönyvi ellenőrzés alatt legyen.
A szaporítóanyag begyűjtése a fajta fenntartás szempontjából fontos, a kiemelkedő mének esetében
folyamatos és megszervezésre kerül a mélyhűtéssel való tárolás.
A fajtán belül kisebb populációk esetében (legalább négy tenyészkanca) a vonal - és
családtenyésztést szem előtt tartva kerülnek a mének kijelölésre, és az adott tenyészállományt 3 – 4
évig fedeztetve a célprogramoknak megfelelően az adott tenyészetet kiszolgáljuk.
16. A létszám további növelése, szakszerű tenyészetek kialakítása:
A fajta létszámának növelése a jövőben tenyészállatok importálásával, illetve a gazdasági helyzet
stabilitásának kialakulását követően, a tenyésztési kedv és szándék minél nagyobb számban való
kiaknázásával lehetséges.
A fajta létszámát a génmegőrzéssel párhuzamosan a kor elvárásainak leginkább megfelelő egyedek
előállításával van lehetőség növelni.
Egy állami tulajdonú ménes létrehozása - mely biztosítja az apaállat utánpótlást, és egyes vonalak,
családok fennmaradását is - szükséges.
A tenyészetek szakmaiságának ellenőrzését, a rendszeres szakmai kapcsolattartással, tanácsadással
és segítségnyújtással látjuk megvalósíthatónak. A tenyésztési eredmények figyelemmel kísérése
mellett.
Azon egyedek, melyek a fajta számára nélkülözhetetlenek, de nem felelnek meg teljes mértékben a
Törzskönyvbe kerülés feltételeinek Elő-törzskönyvi nyilvántartásba kerülnek, és ott külön
célpárosítással arra törekedve, hogy leszármazottai minél hamarabb a Törzskönyvbe felvehetők
legyenek kerülnek kiválasztásra az apaállatok.
17. Fajtaazonosság vizsgálatának módszere, igazolás rendje:
Az elmúlt években sor került fajta összehasonlító vizsgálatokra.
A vizsgálatot az állomány 10 % - án kell elvégezni minden évben, amíg valamennyi egyed
vizsgálatára nem kerül sor, ezt követően csak az újabb tenyészállatok kerülnek vizsgálatra.
Tenyészmének esetében intenzívebb felderítésre van szükség. A kapott értékeket be kell építeni az
egyed tenyészérték számába.
A költségek befolyásolják a vizsgálati időszak hosszát. A fajtában a DNS alapú származás ellenőrzés az elfogadott.
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18. Nukleusz állomány kijelölés elvei:
A fajtatiszta állományból kerül kijelölésre a nukleusz állomány és azt nagy genetikai értékű, ivadék
vizsgált hazai tenyésztésű vagy import apaállatokkal fedeztetjük vagy termékenyítjük. A nukleusz
állomány kijelölésének elsődleges szempontja a fajtaazonosság és a fajtatiszta származás, a standard
méretek mellett.
A kijelölést a Tenyésztő Bizottság végzi, és utána felügyeli szakmai segítséget nyújtva. Ezek az
állományok biztosítják az apaállat-utánpótlást. Előtörzskönyves kanca mén utódja nem kerülhet
mén ként felállításra.
A nukleusz állomány kancáinak párosítása csak egyesületi jóváhagyással történhet.
A ménesben a házi törzskönyv vezetése kötelező. Az előírt létszám tartása mellett.
A származás ellenőrzése kötelező valamennyi egyed esetében, csikóknál a tartós megjelölést
megelőzően. A tenyészállományt a szakma szabályai szerint kötelező tartani, mert így várható el a
kimagasló tenyészállat-utánpótlás nevelése és a nukleusz állomány fenntartása.
19. Génkészlet felderítésének eljárása, hasznosítása:
A fajtához tartozó egyedek vannak az egyesületi nyilvántartáson kívül, melyeket rendre a
lótenyésztési felügyelők közreműködésével is igyekszünk bekacsolni a tenyésztési munkába. A
tenyésztők is megragadnak minden alkalmat arra, hogy a lófajtát megismertessék közvetlen
környezetükkel, illetve a bővülő nemzetközi együttműködés lehetővé teszi, hogy a határainkon túl
tenyésztésben lévő egyedek elérhetővé váltak a magyar lótenyésztés számára.
Rendszeres a lovak importja, így lehetővé válik a vérfrissítésre alkalmas egyedek használata.
20. Állattenyésztési adatbankba az adatküldése:
Lóútlevél készítés során a származási adatok rendelkezésre állnak, az egyéb keletkezett adatot,
pedig rendszeresen elektronikusan elküldve jutnak el az Országos Lónyilvántartási és Információs
Rendszerbe.
21. Tenyészállat export és import szabályai:
Amennyiben nukleusz állományhoz tartozó egyedet kívánnak értékesíteni külföldre, kötelező az
Egyesület számára írásban bejelenteni a szándékot, az adott egyedre az Egyesületnek vagy az
Egyesületben tenyésztési munkát végző tagnak „elővásárlási joga” van, abban az esetben kerülhet
exportra, ha kettő héten belül legalább azonos feltételekkel nem akad vevő a lóra Magyarországon.
Az értékesítési szándékot az Egyesület honlapján közzé tesszük.
Behozatali szándékot is tájékoztató levélbe közölni kell az Egyesület tenyészállat nyilvántartásával.
Meg kell felelni az importtal kapcsolatos előírásoknak is, melyet Minisztériumok ide vonatkozó
szabályai rögzítenek.

22. Vágóállat fajtához tartozásának igazolási rendje: a fajta egyedeit a Lóútlevél alapján
azonosítjuk, de elsődleges hasznosítása a fajtának nem élelmiszeripari alapanyag, így ennek
megjelölése sem gyakorlati feladat.
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23. Tenyészet felszámolás esetén követendő szabályozás:
Az állomány részbeni vagy teljes felszámolásának tényét kötelező bejelenteni az Egyesületnek,
valamint a vonatkozó jogszabályok és rendeletek alkalmazása mentén a leírtak betartása is okszerű
(pl.: támogatási összegek).
Állomány felszámolása esetén is kötelező az Egyesület tagságának és az Egyesületnek az
„elővásárlási jog” lehetőségét biztosítani.
24. Az in - situ és az ex - situ tartási feltételek :
A in – situ tartási feltételek:
Ezen feltételek a kívánatosak, melyek a fajta kialakulását lehetővé tették és pozitívan befolyásolták
(pl.: jó minőségű gyep, ménesi tartás legelőre alapozva)
A lófajta fenntartását össze lehet kötni a természetvédelemmel, a speciális élőhelyek kezelésével és
hagyományos extenzív hasznosításával, ily módon az állományok szakmai értékelését folyamatosan
el lehet végezni, szem előtt lévő állomány értékeit nem felejti el a szakmai gyakorlat, a megőrzés
költségeit az utódok értékesítése csökkenthetik, a genetikai terheltséggel rendelkező állatokat
selejtezni lehet, a megőrzött állományok szerepet kaphatnak az oktatásban, turizmusban.
A nukleusz állomány tartása ebben a tartási körülmények között kívánatos.
Az ex - situ tartási feltétlek:
Nem ménesi körülmények között való tartás, az eredetitől nagyban eltérő mozgásszegény tartási
mód, vagy túl intenzív tartási technológia, mely az egyedek „változásához” vezethet.
A fajta nukleusz állományának egyes egyedeinek megőrzésére elfogadható, de ez esetben fokozott
figyelemmel kell kísérni a tartási feltételeket.
Akár az in – situ vagy az ex – situ tartási feltételek bárminemű súlyos romló megváltozása a
nukleusz állományból való kisorolást von maga után!
25. A fajta népszerűsítése
Az Egyesület célja, hogy a tenyésztőkkel együttműködve erőfeszítéseket tegyen a fajta
tenyészértékének és használati értékének növelésére és ezzel együtt a fajta megfelelő
népszerűsítésére.
Ennek kapcsán szakfolyóiratokban, tudományos kutatások eredményeit népszerűsítő folyóiratokban
a fajta általános jelentőségét bemutató cikkeket kívánunk megjelentetni, szakmai információkban
gazdag katalógusok kiadásával tájékoztatjuk a tenyésztőket.
Részt kívánunk venni azokon a kiállításokon, bemutatókon, amelyek lehetőséget biztosítanak a
tenyészállatok felvezetésére, az Egyesület eredményeinek bemutatására.
Tagjaink részére szaktanácsadás, tenyészszemlék szervezésével igyekszünk szakismereteket átadni,
illetve lehetőséget biztosítani kiváló tulajdonságú tenyészállatok beszerzésére és azok minél
magasabb szinten való tenyésztésére.
Támogatunk minden olyan versenyt és teljesítménypróbát, mely keretében a fajta megismertetésére,
népszerűsítésre sor kerül, célszerű egy „ Vándorkupa „ alapítása és egy versenyrendszer
kidolgozása a tradicionális lófajták részére.

tenyésztési program

26. A tenyészvonalak, párosítási tervek készítésének rendje, szelekció:
Minden év végén a következő évre vonatkozó párosítási tervet készítenek a tenyésztők, mely az
Egyesületnél összegyűjtésre és értékelésre kerül.
A méneket a vonalak figyelembe vétele mellett válogatja ki az Egyesület Tenyésztési Bizottsága és
az alábbi kategóriákba sorolja őket:
−
−
−
−

Törzsmének, ezeket tekintjük a nukleusz állománynak
Ajánlott mének, a fajta kiemelkedő apaállatai
Engedélyezett mének, a fajta többi tenyésztési engedéllyel rendelkező ménje
Célpárosításra engedélyezett mének, más fajtákhoz tartozó tenyészállatok

A fajta kanca állománya 100 % - ban magántulajdonban van, így az állomány szelekciója
meglehetősen nehéz, hiszen több olyan tényező befolyásolja az egyed fajtában való tartását és
tenyésztését, mely egyébként nem indokolja.
A nukleusz állomány kijelölésének szabályai másik pontban rögzítésre kerültek.
A tenyésztő felelőssége a belső és külső értékmérő tulajdonságok ismerete alapján a hatékony
szelekció végrehajtása.
Szelekciót végzünk a származás-, küllem- és mozgás értékelése alapján. A teljesítményvizsgálatok
eredményének ismeretében sorrendet alakítunk ki.
Minden olyan egyed mely a fajta számára valamely tulajdonsága(i) miatt nem kívánatos kisorolásra
kerül az állományból.
A minősítést a tenyésztésbe állításkor végezzük el első alkalommal és azt követően legalább kettő
évente.
Kiemelkedően fontos szempont a fajtára eredetileg jellemző tulajdonságok megléte a nukleusz
állományoknál.

A Tenyésztési Programot a Furioso – North Star Lótenyésztő Országos Egyesület 2008. november 23 – án tartott
Közgyűlése elfogadta.
Módosítva: 2009. augusztus 25. MGSZH hiánypótlás kapcsán a Tenyésztési Bizottság által
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