
3421 Baron
Azonosító: Színe: Méretei:
IM931470097 sárga 142/151-172-20

Leírása:
Méretében és típusában a hagyományos fajtajelleget magán viselő, átlagos külle-
mű, számottevő küllemi hibáktól mentes mén. Kezelhetősége problémáktól mentes. 
Kevés ivadéka ismert, ezek igen jó használati lovak. 

Felállítási helye: Liegler Robert, 8341 Mihályfa, Petőfi u. 1. 
Érdeklődni:  Szabó István +36 30 220 8767
Tenyésztő:	 Josef Kriesling, Ausztria



4234 Vidám Suttogó
Azonosító: Színe: Méretei:
SY980110000 sárga 144/152-177-19

Leírása:
Küllemében korrekt, munkahasználati tulajdonságaiban jónak minősíthető, kitűnő 
genetikai képességekkel rendelkező mén. A sportban alaposan kipróbált, hiszen ere-
je teljében lévő korában a díjugrató szakág területi versenyein igen eredményesen 
szerepelt. Nagy feltűnést keltve félvér lovak között minősült a tenyészversenyre.

Felállítási helye: Hufgart Katalin, 7251, Kapospula,  Rákóczi u 81
Tenyésztő: Pannon Lovas Akadémia, Kaposvár-Bőszénfa



5022 Ati HI
Azonosító: Színe: Méretei:
IM056212005 sárga 152/159-181-20

Leírása:
Imponálóan nagyméretű haflingi mén. Nagyon jó összbenyomású, kifejezett fajta- 
és nemi jellegű, ritkábban látható finomabb fejű tenyészállat. Nyaka jól illesztett, 
egyenes, lehetne íveltebb. Jó far, korrekt lábvégek jellemzik. Mozgása mind lépés-
ben, mind ügetésben lendületes, rugalmas. Fogatban teljesítette készségvizsgáját, 
amelynek során mindent teljesített, azt a kitűnő benyomást nem keltette a bírálók-
ban, amit a küllemi értékelés során ért el. Ez az értékesnek tűnő, modern megjele-
nésű mén sok kancát érdemelne, hiszen a hazai haflingi ménparkban is a legjobbak 
közé sorolható. A fajta nemzetközi világkiállításán előkelő értékelést kapott. Érté-
két természetesen az ivadékai minősége dönti majd el, aminek megismeréséhez a 
tenyésztők nagymértékben hozzájárulhatnak. Eddig alig láttuk ivadékát. Az össze-
tett készségvizsgán I/2 minősítést ért el.

Felállítási helye: Nyíri Csaba Lajos, 2750 Nagykőrös, Kossuth L. út 10. 
      +36 20 362-7703
Tenyésztő:	 Farkas Vince, 6787 Zákányszék, Tanya 763.



5245 Mondrian HI
Azonosító: Színe: Méretei:
IM071922010 világossárga 144/155-168-19

Leírása:
Mai igényekre való tekintettel is megfelelő nagyságú, német tenyésztésű haflingi 
mén. A fajta világkiállításán 2015-ben kifejezetten sikeresen szerepelt. Számos 
tenyészszemlén és kiállításon meg lehetett győződni kifogástalan munkaészségé-
ről, nagyon jó ugró-képességéről. A szabadonugró folyosóban már megcsillantot-
ta képességét. A genetikai diverzitás bővítése érdekében is fontos szerepet tölt be a 
hazai tenyésztésben.. Csikói, bár jellemzően a hazai lótenyésztésre nagy számmal 
nincsenek, kifejezetten modern típust képviselnek, apjuknál nagyobbak, jól mozog-
nak, és jól dolgoznak. 
A mén figyelmet érdemel. 

Felállítási helye:
Babicsek József, 
2083 Solymár, Árpád u. 21.
+36 20 947-1688
Tenyésztő:
Waldemar Kuhlmann, 
Gütershock, Németország




