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TENYÉSZTÉS

ÍRTA HALASI ENDRE

Egy többhasznú fajta, mint 
a furioso-north star, alapvetően 
rendelkezik azokkal a tulajdon-
ságokkal, amelyek alkalmassá te-
szik az eltérő feladatok ellátására, 
egy lovas szakág élvonalába kerül-
ni azonban csak az ott szükséges 
tulajdonságok előtérbe állításával 
van esély.

Így egy versenyfogatba szánt 
lónál a szabadonugró-teljesítmény 
nem igazán meghatározó, míg pl. 
a jó mozgás igen.

(Halkan jegyzem meg, hogy a 
„Gangos trapp” nem meríti ki ezt 
a fogalmat.)

Horváth Sándor a kecskemét–
borbási tenyészetében elsődleges 
tenyészirányként a nemzetkö-
zi versenyeken is eredményesen 

helytálló fogatlovat tűzte ki, en-
nek megfelelően kerülnek előtérbe 
tulajdonságok.

A térölelő, ütemes, rugalmas 
mozgás csak attraktív kivitelben 
ad esélyt jó helyezésre a díjhajtó 
négyszögben; keménység, küzdő-
képesség és munkakészség nélkül 
nem ér körül a maratonon, és ha 
az idegrendszere kimerül a har-
madik számra – hát… több labdát 
üt, mint egy teniszező…

A ménes alapját sportban ki-
próbált kancák alkották, ami ki-
indulásnak egyfajta „teljesítmény-
biztonságot” adott. A koncepció 
megvalósítása negyedik-ötödik  
generáción keresztül, jelenleg 
harminc fölötti, tenyésztésben 
tartott kancával  válik valóra. A 
kívánatos tenyészállat-kipróbá-
lásra kevés lehetőség van – és ezen 
nem a kedvet értem… –, ezért a 
fiatal kancák tenyésztésben mara-
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Tradíció, megbízhatóság, minőség:

FURIOSO-NORTH STAR

Tévedés- Titán , The Bart vonalú mének versenyfogatban, hajtó 
Vén János  Foto Berta Péter

Furioso_négyesfogat, három The Bart Furioso II apaságú féltest-
vérrel, Hajtó Horváth Sándor fotó Bende Zsolt

The Bart Furioso II tm. 
Trónörökös



dásának föltétele az ígéretes csikó.
A legeredményesebb kancacsa-

lád Fruskáé – The Bart Furioso II 
tm. Trónörökös anyja –, amely a 
tenyészméneken túl nemzetközi 
versenyeken is eredményes fogat-

lovakat adott és ad.
The Bart xx talán szokatlan-

nak tűnik fogatló tenyésztése 
kapcsán. A majd egymillió dollárt 
nyerő versenyló örökítőképességét 
ivadékai Európa nagy versenyein 
– pl. Triumf de Art – nemcsak 

síkon, de gáton és akadályon is 
bizonyították. Az egyensúlyban 
mozgás, gyorsaság, kiemelkedő 
jármódok  kocsiban is hozzáteszik 
a magukét.

A fogatversenyek az utóbbi 
időben jelentősen felgyorsultak 
a szabályváltozások, a pályaépí-
tés, részben a nézők kiszolgálása 
miatt – lásd a fedett pályás via-
dalokat –, ezért csak élénk ideg-
rendszerű, robbanékony lovakkal 
van esély elöl végezni. Mivel a 
lovashoz képest a hajtónak a lóra 
gyakorolható hatása szerényebb, 
igen fontos a munkakészség, az 
együttműködés. (Ahogy Fülöp 
Sándor mondta: „Endre, ha az 
eleje nem akar, lé löhet fogni…”)

A tenyésztés, párosítás nem-
csak megtervezés – pláne nem 
papír, ceruza, körző, vonalzó –, 
hanem intuíció is, így lesz egyi-
künknek ilyen, másikunknak 
olyan lova, ettől is szép a lóte-
nyésztés! 

ANDREAS STIHL KFT. 
2051 Biatorbágy-Budapark, 
Paul Hartmann u. 4. 
Telefon: (06-23) 418-054

A világ legjobbjai Magyarországon! 
Jöjjön el és nézze meg élôben! 
Szurkoljon Ön is velünk!
Kövesse nyomon az eseményeket 
Facebook oldalunkon! 

facebook.com/STSHUNGARY
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CHAMPIONS TROPHY 2014

Tavaszi fáradtság… Ugyan, kinek van arra ideje? Most, 
hogy a természet ismét feléledt, a kertbarátoknak sem 
lehet többé lustálkodni. Érdemes mielôbb eltüntetni a tél 
nyomait a ház környezetébôl. A szorgos munkában fárad-
hatatlan segítséget jelent a STIHL valamennyi kerti gépe! 
A STIHL motorfûrészeket, sövénynyírókat és fûkaszákat 
megbízhatóságuk és döbbenetes erejük mellett könnyû 
kezelhetôségük teszi nélkülözhetetlenné a kerti munkák 
során! Legyen öröm a munka idén is! 

Keresse akciós termékeinket szakkereskedéseinkben!
Az akció idôtartama: 2014. április 1. – május 31.
*Az akció részleteirôl érdeklôdjön szakkereskedéseinkben vagy keresse honlapunkon!

Mobilra optimalizálva!

STIHL FS 55

74 900 Ft

Megbízható társ 
a kertben!
A STIHL gépeivel 
öröm a munka

STIHL MS 170

52 900 Ft
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Meggymag  családja

The Bart Furioso III tm. Tévedés fotóKormos László

A négyesfogat gyeplőse a 
tenyésztője által lovagolva 
vadászlovagláson


