Törzsménbeosztás indoklása
A törzsmén cím az utóbbi évtizedekben mind a köztudatban, mind
szakmai értelemben: a származásában, küllemében, saját teljesítményében,
kiváló (extra), valamint örökítőképességében bizonyított méneket jelenti.
Az utóbbi időben különféle okok miatt, feltételezésem szerint főként a
származási lapok alakisága és a bélyegzési rend miatt, sok a kívánatosnál
több törzsménszám került kiadásra. Ez azzal a szomorú következménnyel
is járt, hogy a fenti kritériumokból nem mindegyik érvényesült a
törzsménszám odaítélésénél. Így a mai törzsménlistánkban esetleg olyan
mének is találhatóak, amelyek nem ajánlhatóak minden fenntartás nélkül. A
törzsménbeosztási rendszerünk olyan, hogy az adott egyedtől a törzsmén
rangot megvonni nem tudjuk, ezért a felelősségünk abban rejlik, hogy az
időközben kiderült örökítési problémákat jelezzük, ill. az egyes ménekhez
párosító tenyésztőtársaink figyelmét az öröklődő hibákra felhívjuk.
A génmegőrzés - mint önként vállalt feladatunk – viszont azt is feltételezi,
hogy az egyes kihalástól, vagy a végzetes beszűküléstől fenyegetett
vonalaink esetében engedményeket tegyünk, ennek viszont a születendő
utódok tenyésztésbe vételekor fokozott szelekciós fegyelemmel kell
társulnia. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy azon ménjeink száma,
amelyek minden igényt kielégítenek rendkívül szerény. Szerencsés lenne
ezekhez a kiemelkedő ménekhez nagyobb számú kancát párosítani, de az
állomány területi eloszlása és a legtöbb tenyésztő korlátozott anyagi
lehetőségei ennek gátat szabnak.
Az idei ménelosztás tervezése közben felmerült újabb törzsmének
besorolásának az igénye. A tenyésztési bizottság az alábbiak szerint
döntött:
2808 Szentes Furioso-5, Szimultán Furioso XLVIII
Az idős korú mén mind nyereg alatt, mind fogatban ki volt próbálva, a
mozgása alapján a fajta átlaga felett áll, élénk vérmérsékletű, szilárd
szervezetű, kiváló takarmányértékesítésű. Származását különösen értékessé
teszi a Furioso XV és North Star VI kombinációja. Eddigi
tenyészműködéséből már kerültek elő figyelemreméltó csikói. Várható tőle
a csontozat és a fajtajelleg javítása. Telivérezett hátterű, könnyebb jellegű
kancákra is javasolható.

Fotó: Klucsai Dávid

3403 Karcag North Star-73

North Star XIV

A North Star „A” XIX ág egyik utolsó képviselője, sajnos eddig a fajtában
csekély számú és köztenyésztésű csikói voltak. A mén jellegében inkább
gazdasági típust képvisel, nyugodt, kiegyensúlyozott vérmérsékletű. A
vonal továbbvitelére alkalmas csikókra bizonyítottan határozott
örökítőképességű, jó mozgású, jól zárt felsővonalú, szabályos
lábszerkezetű, nemes félvér jellegű kancáktól számíthatunk. Szerencsés
lehet az arab és angol telivér származási hátterű egyedek párosítása.

Forrás: Horváth Sándor

3861 Buj Furioso-125, Csibész

Furioso XLIV

A Furioso „B” XIX vonalba tartozó mén besorolását indokolja egyedi

származása, valamint kiemelkedő fajtajellege, és korrekt testalakulása.
Eddig csak köztenyésztésben fedezett, a vonalfenntartás, a küllem és a
fajtajelleg javítása érdekében lehet használata indokolt.

Fotó: Domokos Gábor

4369 Aldato Furioso I-11, Aranyági Talizmán

Aldato Furioso II

Az Anblick xx - Aldato alakuló vonalunk képviselője, jelenleg is magas
szinten sportol díjugrató szakágban. A jó fejű, együttműködő sportló típusát
testesíti meg. Apja Aldato Furioso I, Aladár önmaga is nehéz kategóriás
ugróló a magyar bajnokság bronzérmese, tenyészménként is klasszis
többek között a tenyészversenyt nyerő Aranyági Kisaranyos, az eszményi
szépségű Aranyági Fruska valamint a nemzetközi szinten versenyzett
fogatló Citadella apja. A mén származásában anyai oldalon hasonló
értékeket tudunk felmutatni, anyja Türkiz a sportkipróbálás mellett a
tenyésztésben is kiválót nyújtott. Csikói Furioso XXVII után Aranyági
Tűzopál, Aranyági Tüske, amely nemzetközi küllembírálaton is első
helyezett volt és a díjugrató sportban is jól szerepel. A családból származik
a North Star XI, Titán törzsménünk is. A mén a teljesítményre igényes
tenyésztők figyelmébe ajánlható, bármilyen származású kancával jól
kombinálódhat. A születendő kancacsikók kiváló partnerei lehetnek a
hagyományos vonalakba tartozó méneknek.

Forrás: lovasfoto.hu

4759 Furioso The Bart-17, Tévedés The Bart Furioso III
A The Bart xx
után származó vonalunk úgy tűnik a második
generációjában is életképes, és a fajtaátlag felett teljesít. A mén
mozgáskultúrájában,
együttműködő
készségében,
nyugodt
kiegyensúlyozott természetében kifogástalan. Származásának kiemelkedő
értéke a Furioso XV-re való rokontenyésztettség. Jelenleg fogatsportban
való kipróbálás alatt áll. Az eddig született csikói azt bizonyítják, hogy
kiváló tulajdonságait nagy biztonsággal örökíti és a csikók fajtajellege is
igen jó. A kihasználásának jelenleg a sportkipróbálás szabhat gátat, de
bízunk benne, hogy ennek hatására is minél többen fogják alkalmazni.
Hiszen a mén által hordozott tulajdonságok az értékesíthetőség
szempontjából is nagyon fontosak. Másrészt a fajta modernizációját
érhetjük el vele a hagyományos származási értékek rombolása nélkül.
4896 Furioso XXVIII-20, Hetyke

Furioso XLV

A fajta lassan eltűnőben lévő imponálóan tömeges típusát képviselő mén
beosztására már ez az indok is elégnek bizonyulhatna, de mindezen túl a
származása is egyedi hiszen a sárvári 3. számú kancacsaládba tartozó
kiváló mozgású és küllemű 77 Furioso XX, Hannától a sportban is
kipróbált sárvári 2. számú kancacsaládból származó Furioso XXVIII után
született. Így pedigréjében kombinálnak az elmúlt évtizedek legnagyobb
örökítő ménjei a Furioso VI, Furioso XX, Furioso X és a kiemelkedően
termékeny, és a kiváló törzskancák sorát adó 13 Halgató, valamint a 28
Csacska is. Sajnos idült sántasága miatt valódi képességeit nem ismerjük,
de jó természetű, együttműködő. A típus fenntartása mellett, a könnyebb
csontozatú egyedek küllemének, valamint a származási értékek javítását
várhatjuk tőle.

Forrás: orkenyifurioso.eoldal.hu

4901 Furioso XIV-114, Furfang

Furioso XLVI

A létszámában visszaszorult Furioso „B” XX ág képviselője, a közvetlen
ősei a Furioso XIV és North Star VII is kiemelkedő mozgáskultúrájú
egyedek voltak, ezen tulajdonságukat örökítették is. A mén anyai oldalon
az eszményi küllemű Czigányra vezethető vissza, amelyik egyed a
fajtakiállítás nagydíjasa volt. A mén kiváló használati értékű, rendkívül
együttműködő, jó mozgású. Korrekt küllemű, jó lábszerkezetű kancák
párosításával a vonal tovább vitelére alkalmas utódokat remélhetünk,
amelyek a mén jó belső értékmérő tulajdonságait is hordozhatják. Nagyobb
mértékű kihasználtsága indokolt.

Forrás: leutstettener.de

5039 Furioso Blokád-119, Brokát

Blokád VI

A Blokád xx által alapított a fajta ezen sajátosan magyar vonala a szűkös
lehetőségeink mellett is szerencsére újabb törzsménnel gyarapodott. A
vonalba tartozó egyedekre jellemző a nemes félvér megjelenés mellett a
kiváló használati érték, amely a nem túl távoli múltban
sporteredményekben is megnyilvánult. A mén imponáló megjelenésű, jó
mozgású, sportkipróbálása díjlovagló szakágban folyik. Egy tenyészévet
Leutstettenben töltött, itt kiemelkedő mozgású csikója is született. A
nagyobb mértékű kihasználtsága szükséges, hiszen a vonalfenntartásában
csak a belföldi tenyésztésre számíthatunk, valamint a modern sportló típusa
miatt jelentős szerep hárulhat rá a fajta modernizációjában is.
5114 Furioso-84, Iszony

Furioso XLVII

A szlovák tenyésztésből hazánkba került „A” vonalú Furioso XL, Fukar
csikója anglo-arabnak tekinthető anyai háttérrel, hiszen származásában
található az egykori kiváló sportló; Rulett a Falerno xx – Furfang xx
leszármazott, valamint a Koheilan XII is. A fiatal mén besorolását indokolja
egyedi származása, és az apja sajnálatos elhullása is. Ami miatt ennek az
ágnak a fenntartása érdekében a Kéktói Ménesben folyó tenyésztési
koncepció szükségessé tette a törzsmén besorolását.
A nagyobb számú törzsménbeosztás szükségességét, illetve sikerességét a
megszülető csikók minősége, fajtában betöltött szerepük, és nem utolsó
sorban értékesíthetőségük fogja eldönteni. A kancatulajdonosokon a sor,
hogy a kancák átgondolt párosításával és a születendő csikók szakszerű
felneveléssel mind a hagyományos, mind az újabb vonalaink
fenntarthatóak, illetve fejleszthetőek legyenek, hiszen valamennyiünk
érdeke a hagyományos származási értékeken nyugvó, jó küllemű,
teljesítőképes furioso – north star ló tenyésztése.
A Tenyésztői Bizottság megbízásából:
Domokos Gábor

