4234 Vidám Suttogó
Azonosító:
HUN M SY980110000

Színe:
sárga

Méretei:
144/152-177-19

Leírása:
Küllemében korrekt, munkahasználati tulajdonságaiban jónak minősíthető, kitűnő
genetikai képességekkel rendelkező mén. A sportban alaposan kipróbált, hiszen ereje teljében lévő korában a díjugrató szakág területi versenyein igen eredményesen
szerepelt. Nagy feltűnést keltve félvér lovak között minősült a tenyészversenyre.
Bár régóta tenyésztésben áll, széleskörű kihasználása nem jellemző. Ivadékai a tenyésztőszervezet előtt nem ismertek.

Tenyésztő: Pannon Lovas Akadémia, Kaposvár-Bőszénfa
Tulajdons: Hufgart Katalin, Kapospula
Felállítási helye: Hufgart Katalin, Kapospula, Rákóczi u 81. +36 30 204-0295

5022 Ati HI
Azonosító:
HUN M IM056212005

Színe:
sárga

Méretei:
152/159-181-20

Leírása:
Imponálóan nagyméretű haflingi mén. Nagyon jó összbenyomású, kifejezett fajtaés nemi jellegű, ritkábban látható finomabb fejű tenyészállat. Nyaka jól illesztett,
egyenes, lehetne íveltebb. Jó far, korrekt lábvégek jellemzik. Mozgása mind lépésben, mind ügetésben lendületes, rugalmas. Fogatban teljesítette készségvizsgáját,
amelynek során mindent teljesített, azt a kitűnő benyomást nem keltette a bírálókban, amit a küllemi értékelés során ért el. Ez az értékesnek tűnő, modern megjelenésű mén sok kancát érdemelne, hiszen a hazai haflingi ménparkban is a legjobbak
közé sorolható. A fajta nemzetközi világkiállításán előkelő értékelést kapott. Értékét természetesen az ivadékai minősége dönti majd el, aminek megismeréséhez a
tenyésztők nagymértékben hozzájárulhatnak. Eddig alig láttuk ivadékát. Az összetett készségvizsgán I/2 minősítést ért el.
Tenyésztő: Farkas Vince, Zákányszék
Tulajdonos: Palotai Mária, Kosd
Felállítási helye: Farkas László, Heves +36 30 940-8118

5886 Waidmann-U
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HUN M IM140582017
világossárga
155/165-185-20
Leírása:
A mén a tiroli
tenyészkörzetből származik, Ausztriában is
tenyésztési engedélyt
kapott. Így került a hazai tenyésztésbe, majd
a fajta iránt elkötelezett tulajdonos a fajtának Magyarországon
elvárt készségvizsgájára is nevezte a mént. A
mén fogatban tett teljesítményvizsgát és minden tekintetben megfelelt a tenyésztőszervezet által támasztott követelményeknek.
Waidman-U nyereg alatt is jó teljesítményre képes. Munkahasználati tulajdonságán
túl értéke a hazai állománytól eltérő származása, így az itthoni kancák könnyedén
párosíthatók a ménhez. Az országban 2017-ben kezdte meg tenyészműködését, ennél fogva még nincsenek tenyészérett ivadékai. Ha örökítése felér a karakterével, a
munkakészségével, akkor javítani képes a hazai állomány minőségét.
Tenyésztő: Karin Schweigkofler, Ausztria
Tulajdonos: Babicsek József, Solymár

Felállítási helye:
Babicsek József,
Leányvár,
+36 20 947-1688

6145 Armani
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HUN M IM150952018
világossárga
145/151-183-19,5
Leírása:
A fiatal mén genetikai szerkezetével tűnik ki. A szegényes ménellátottságú hazai állományban nagyban hozzájárulhat a rokontenyésztés késleltetéséhez. Marmagassága a mai haflingi elvárások mellett vitatható, de ennek kapcsán nem hagyható figyelmen kívül hazai helyzet.
A mén nagyszerű ősökkel rendelkezik, nemessége, eleganciája is előnyére van. Az országos tenyészszemlén
csikóchampionatus keretében is kitűnt a többi résztvevő közül. A mén
a nyereg alatti készségvizsga során
rendkívüli együttműködő készséget
mutatott.
A mén fiatal, csikói még nem nyújtanak semmiféle tájékoztatást a ménről.
Tenyésztő: Johann Haberle, Köstendorf, Ausztria
Tulajdonos: Ujj-Mészáros Krisztina, Balatonfüred
Felállítási helye: Ujj-Mészáros Krisztina, Balatonfüred, +36 30 211 4075

6290 Steiner
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HUN M HI150140000
világossárga
146/157-177-19
Leírása:
A mén származása a tiroli tenyészetre megy vissza, jóllehet a kinti fedeztetésből
már itt született. Választott csikóként különösen modern típusú haflingi mutatott,
ami a négyéves korra kissé fényét vesztette, de típusában a hazai haflingi mének között az élen jár. Figyelemre méltó a genetikai különbözősége is a hazai kancaállománytól, ami megkönnyíti a mén használatát. Munkakészsége kifejezetten jó. Nyereg alatt és fogatban is nagyszerűen vizsgázott, s újfent kiderült, ha kellő figyelmet
kap a ló felkészítése, akkor képes megmutatni magát. Nagy reményekkel nézünk a
mén tenyész-karrierje elé.

Tenyésztő:
Babicsek József,
Solymár
Tulajdonos:
Molnár Sándor,
Hódmezővásárhely
Felállítási helye:
Molnár Sándor,
Hódmezővásárhely,
+36 30 611-3241

6327 Alex
Azonosító:
Színe:
Méretei:
HUN M HI100010000
világossárga
149/156-182-20,5
Leírása:
A nagyszerű apától (4904 Akiró) és kiváló munkahasználati tulajdonságú anyától
származó mén viszonylag későn került minősítésre. A készségvizsgáját egyértelműen teljesítette, de az is igaz, hogy további képzésre még rászorult volna.
Mindenesetre ez a mén segít a nagyon kevés hazai haflingi mén szorításából kikerülni és átgondolt párosítással még a típuskérdésen is javíthat.
Tenyésztő: Sólyom Lajos, Nagyrábé
Tulajdonos: Nyírő László, Százhalombatta
Felállítási helye: Nyírő László, Százhalombatta, Franciskapuszta +36 20 941 9860

