
4435 Márió
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M VS011000000 fakó 142/150-170-19

Leírása:
A hazai tenyésztésű fjord mén minden szempontból megfelel a fajtával szemben tá-
masztott követelményeknek. Igen jók munkahasználati tulajdonságai. A tenyészté-
si engedélyért folyamodva a ménvizsgát Parádon, az OMMI központi sajátteljesít-
mény-vizsgáló állomásán tette le. Átlagos munkahasználati tulajdonságain túl ki-
emelkedett az ügetőszakasz mért idejével, továbbá a lépéshosszal. Ivadékai az or-
szágban több helyen fellelhetők.

Tenyésztő:	 Pintér Attila,Szatta
Tulajdonos:  Darázs István, Jászberény
Felállítási helye: Darázs István, Jászberény, +36 30 967-4884



5011 Matyi FD 
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M FD050410000 fakó

Leírása:
A mén betöltött három éves korban kapott tenyésztési engedélyt. Pár évig tevékeny-
sége nyomon követhető volt, majd eltűnt. Jelenlegi tulajdonosánál rövid idő óta áll, 
a korábbi vizsgája alapján a mén változatlanul tenyésztésben tartható, de friss bírá-
lati kép nincs a lóról. Minden esetre származása kifogástalan, valamelyest segíti a 
kevés fjord tenyészállomány genetikai diverzitásának szélesítését. Ivadékainak mi-
nőségéről nincs tudomása a tenyésztőszervezetnek.

Tenyésztő: Darázs István Jászberény
Tulajdonos: Szabó Zoltán, Püspökladány
Felállítási helye: Szabó Zoltán, Püspökladány, +36 70 436-2844



5456 Nanok Enghaven FD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM092852012 fakó 140/151-171-21

Leírása:
A néhány éve tenyésztésben álló mén a szerény létszámú és szétszórtan elhelyezke-
dő hazai fjord kancaállományon nagy tenyészhatást nem tudott kifejteni. Tény vi-
szont, hogy az ismert néhány ivadéka kivétel nélkül kifogástalan fajtajellegű, erő-
teljes és küllem tekintetében sem esnek érdemi kifogás alá. A mén megérdemelné 
az intenzív kihasználást, annál is inkább, mert kivezetné a tenyésztőket a régi im-
portok genetikai szorításából.

Tenyésztő:	 Freddy and Camilla Larsen, Dánia
Tulajdonos: Szórát István, Kecskemét
Felállítási helye: Szórát István, Kecskemét, +36-30- 519-0573



5887 Pardon (e. Isidor HVB) 
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM123962013 fakó 145/153-180-18,5

Leírása:
A Kunadacson élő holland lótenyésztő fjord állományából származó mén, amely 
Kertész Péter és családja felnevelésével és képzésével jutott el a jelenlegi szintre. 
A mén a díjlovagló versenyek rendszeres és különösen sikeres résztvevője. Kép-
zettségéből és versenyzési múltjából adódóan nagyon könnyedén teljesítette a mén-
vizsgáját. A ménvizsgán I/2 minősítést szerzett, kiemelkedő küllemi pontszámok-
kal és különlegesen jó vágtamunkával jellemezte a bíráló bizottság. Munkakészsé-
ge kifogástalan, vérmérséklete a fjord fajtára jellemzően eszmei a gyermek lovas-
sport számára!
Tenyésztési működését 2017-ben kezdte meg. Ezzel a ménnel a tenyésztők kikerül-
hetnek a Grönland Matador és ivadékai genetikai szorításából. 
Minőségét nyilván az ivadékai fogják meghatározni. Fontos fajtafenntartói érdek 
lenne a minél nagyobb kihasználása!
Tenyésztő: Kraaijeveld Fam. J.P. - Stoeterij Zelda, Kunadacs 
Tulajdonos: Kertész Anna Sára,  Őrbottyán
Felállítási helye: Kertész Anna Sára, Őrbottyán, Kvassay telep 6.



6633 Bamblebee vom Salzhoff
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM160082020 fakó 139/146-170-19,5

Leírása:

Tenyésztő: Christiane Never - OT Wendelstorf Bastorf 
Tulajdonos: Kardos János Tibor, Kalocsa
Felállítási helye: Kardos János Tibor, Kalocsa +36-30-190-1869


