TENYÉSZTÉS

Furioso North Star mén- és kancafogat bemutatón. Fotó: Bende Zsolt
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Tradíció, megbízhatóság, minőség:

FURIOSO-NORTH STAR
5114 Furioso-84 “Iszony” /Furioso XLVII tm./, 8 éves mén sportkipróbáláson.
Fotó: Katona Éva

A 70-es, 80-as években
a mezőhegyesi félvér
törzstenyészetek kancaállománya nagyrészt
valamiféle kipróbáláson
átesve kapott tenyészkanca-besorolást, aztán
a későbbiekben is volt
használati igénybevétele a sportban vagy a
napi munkában.
ÍRTA HALAS ENDRE
A sportkipróbálás legismertebb példája talán a Kiskunsági
ÁG apaji ménese, ahonnan a legjobbak nagyrészt a Honvédba
mentek ugrani, a teljesítménytenyésztéshez nélkülözhetetlen
információk nyújtásán túl jó

54 lovasélet

TENYÉSZTÉS
hírét keltve a ménesnek és ezen
keresztül a fajtának. (A fiatalabbak kedvéért: abban az időben
központilag kilovasítva a BLK, a
Kiskunhalasi Dózsa és a Budapesti Honvéd volt.)
Ennek néha árnyoldalai is
akadtak: egy jó ugróló addig versenyez, ameddig tud, és mivel a
kiskunsági lovak igen kemények
voltak, bizony előfordult, hogy
15-16 évesen kezdték (ha kezdték)
tenyészkanca-karrierjüket…
A termelőszövetkezetekben
gyakoribb volt a fogatos munka,
a használati értékekben ez volt az
igazi szelekciós nyomás: ameddig
egy profi lovastól elvárható, hogy
egy nehezebben kezelhető lóval
is boldoguljon, addig nincs az a
brigádvezető, aki sokáig hallgatja
a takarmányoskocsistól: „Főnök!

A Csinos megint fölborított a
tehenek abrakjával!”
Sorkatonaként elég sokat üldögéltem a szentesi Termál TSz
telepével szembeni őrtoronyban,
volt időm nézegetni, hogy a félvér
vagy a nóniusz kancafogatok a
tápos zsákokkal telerakott szentendrei gumiskocsikkal szépen följárnak a főútra.
A mezőgazdasági nagyüzemek
el-/fölbomlásával a többé-kevésbe
rendszeres, általános használati
kipróbálás ilyen formában megszűnt, illetve átalakult a kis, egykét kancás tenyésztőtől a néhány
nagy tenyészetig a kedvtől és a
lehetőségektől függően.
Meglátásom szerint ebbe a
tenyésztőegyesületünknek igen
mérsékelten van csak lehetősége
beavatkozni: anyagi erő a pozitív

diszkriminációra nincs („Tagtárs,
állíts be jobb kancát!” „Adsz rá
pénzt?”), a negatív diszkriminációval pedig a kritikus állománynagyság miatt kell vigyázni. Egyébként is a kancatartók
többsége azért tartja a lovát,
mert szereti – a kedvét elrontani
könnyebb, mint meghozni. Az
igényesség ösztönzése, a jó elismerése és előtérbe állítása talán
a leghatásosabb.
A ménoldalon a tenyésztőegyesület befolyása meghatározóbb azon egyszerű oknál fogva,
hogy már ménvizsgára is egyesületi ajánlás, „beutaló” szükséges;
majd az elfogadott, eredményes
vizsga után a mi tenyésztésvezetőnk írja alá a fedeztetési
engedélyt.
A ménvizsga követelményeinek némi áthangolásával valamilyen szinten hosszabb távon
befolyásolhatjuk a tenyészmén-

utánpótlást, majd ezzel az egész
állományunkat. (Pl. a ménvizsga
zárásaként a 3 km ügetés szintidőre segít megőrizni a fajtánk
szervezeti szilárdságát, keménységét.)
A ménvizsga azonban csak
belépő a fedezőmének klubjába, ennél többet nem is szabad
elvárni egy 3-4 éves csikótól,
amely – főleg a mi nem koraérő
fajtánkban – még nem hozhatja
végleges formáját. Az igazi értékelést a saját (használati és sport),
majd a csikói teljesítménye, minősége adja meg. (Ezért tartom
megkerülhetetlennek: a sportoló
lovak eredmény-adatbázisához
végre-valahára használhatóan
hozzáférhetnénk...)
Hogy ezzel a nem túl fennkölt kifejezéssel éljek: költséghatékonyság szempontjából ma, az
informatika korában az információk begyűjtése, rendszerezése és
célba juttatása a leghatásosabb
– az e-mailre még bélyeg sem kell.
A legtöbbet tagjaink tenyésztőmunkájához a párosítások
szempontjából fontos információk minél szélesebb körű, korrekt,
megbízható és lehetőleg naprakész nyújtásával tudjuk tenni.

Kövy András Legényen (964 Orosháza North Star-6 North
Star IV tm) Pethő Hajni gyűjteményéből
Blokád IV tm “Etele” 1,60-as pályákon is
eredményes volt a Budapesti Honvéd SE
színeiben. Fotó Csíkvári Mónika

Hand Furioso-89 “Mambó”, 7 éves tenyészkanca sportkipróbáláson. Fotó: Katona Éva
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