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A magyar hidegverii 16
hasznositasi lehetifisegei
Haziallataink kftul a technikal fejl6des es a
mezogazdasag gepesitese talon a lank
„nrbott" a legtobbet, es a komoiy letszamcsokkenesen tul a tenyesztOket is 0]
feladatok ele Allitotta. Minden fajtanak meg
kellett talalni azt a hasznositasi modot, ami
mellett ertekrnero tulajdonsagai nem ser0Inek, s emellett szinte „eredetiben'' -Fenntarthato.
A ma ar hidegven) 16 tenyesztoinek is
szem est] e eft az g -hogy annai< a lajtanak kell J:Jj helyet talalni a mal valbsagban, ame]y nagymertekben a mezogazdasag igenyeinek hatasara alakult olyanna,
am i lyenn ek ma ismerjuk:
E fara kifejezetten igas hasznositaa6,
nag on jo munkakeszseggel es megbizhat6saggal. A klasszikus igas hasznosItasra
egyre kevesbe van szakseg, Esely, hogy jo
husforrnni alapjan hUslakent vala tenyesztese gazdasagos lehet, negativum azonban, bogy Nyugat-Europaban osOkkendben van a loht`is fogyasztnsa.
Az eikotelezett magyar hidegveri.1 lotenyesztak azonban folyamatosan keresik
azokat a „kitbresi pontokat" melyek; ha
nem is t'Jj viragkort, de stabil tenyeszallatletszamot jelentenek.
Ketfele abtte.nyeszto letezik; az egyik
resze erzelmi ,,belekever" a
munkAjaba, a masik pusztan hideg, financialis miatt dont egyik vagy masiktajta mellett (esetleg ellen), Magarnat az elsd
csoportba sorolom, a vallom azt, hogy
eredrnenyes tenyesztdi munka nem folytathata, valarnifele „szerelem" netkul.
Ha felteszik a kerdest: „miert is erdemes
magyar hidegvera lovat tortani?", akkor a
kdvetkezdket lehetne felsorotni:

karitott retiszena lehet. A hidegverD 16 kivaloan hasznositja a gyepet, atragos csapaclehriszenyti legeltetasi szezonhan a legeIdn tartazkotfoTTE,bgeertve a szoptateEs
kancat is, semmifele takarnany-kiegeszitest nem igenye1, Jo tOri az idojaras viszontagsagait, kora tavaszt61, kes6 dszig a legel& tartOzkodhat. Item iglanyli a drags is16116t, a husmarhatartasban bevalt harom
oldalral zart szinben is ettelel mindenfele
kondidOrornlas Csak szaraz pihend,terre, szilard etet6terre, fagyrnente-s ivovizeltatasra van szuksege.
A gyephez kapcsoi6c16 agrartamogatasokho.41EgyszerLisitett foidtamogatis:
rar7.- kornyezetgazdalkodasi
tamogatas,
Natura 2000 gyepteruletek tamogatasa)
kapcsolodo elolrasok lovak legeltetesevel
konnyen teljesithetak, igy akar hektaronkent 70-80 ezer Ft is felveheto.

Gyepet hasznosito allat

Kivale iRavono

A l6 alapvetoen tomegtakarmanyt fogyasz16 allat, teh6t sikerrel tarthat6 gyepen, tell
takarmanyozasanak alapja a gyeprol beta-

Haszntlata ugyan beszakilitt, azonban van
nehany olyan terulet, and van ,,keresnivaMa' a magyar hidegverCi lanak. Ilyen a tu-

Magyar hidegver6 kozeOnagy teeth,
may mellkas6, don*. n-friden testtaLaOan gazdagon izroolt, 4zilard csodozat], Szarazabo • izOletekkel, kernerzyebb.
. patakka1, acelosabb szervezettel .
rnint -a belga hidegver0. Feje aranyos a
,--testtOmegge::, de kiss.:'7 durva, enylien
.•burkcit, egyenes protIvOna16. Horriloka
szeleS, toraktajeka b6,..Nyaka, MzephnsszCa, 4(4576prnagas.an illesztett, anyten. ivelt, .neha egyenes. A mar
alacsony, vagy Rozepmagas. A hat merSekelten el6emelyedt, kOZAphossza
. agyek szeles,•nelia issse •Laza•kotes0. A
.faf kdzephossz6, lejt6s, neha enyhen
csapott, ..szeles, mindg barazdk. A
szugy szeles. A lapocka neha
es
Cireredek.
A
felkar
rtvid.
AZ.alkar
izomzar;ca gyakorte•gyangebb,•A labto terjedelEn-tes, oly'kor. japds. A szar rOvid es vasrta.,. a Ooka tenedelmes, gyakrar bUrkolt.
pata.k aranypsak a testameggel, a •
rovid, szabalybs - szagellesa gyak..
7,7tan meredek. A laballa'sa altalaban szabalyos, $mine saroa oej lekete, szurke.
-

.

.

rizmus, kisebb kerteszetek, bkogazdasagok, erdeszet, vadgazdalkodas, allattartas.
Turizrrtus melegverfl faftarsaik, gyorsabtak, mutatosabbak, azonban a hidegveria" 145
nyugodtsaga, konnyfl tanithatosaga, megblzhatosaga folytan egyre t6'bb helyatt latni
a turizmusban hidegvera fogatot. F6leg
azokon a helyeken van szerepe, anal a szekerezes (telen szankazas) nem mindennapi
program, illetve nagyobb csoportokat kell
mozgatni dombos viciekeken. Lida szinfolt a
turizmusban, amikor bemutatjak a regj
eietet, sot a vendegek resit is veheinek a
munkaban. Ebbe szervesen beletartoznak a
101, CD. , r1 .";4

re j tveny

Ilatten esztes
fogatos munkak szentAR, logasolas, vetes,
kapalas. Konnyen kezelheto, vagyis ha egy
hatig nincs belbgva a hictegvera 16, akkor
sern okoz gondot a kocsisnak. Baralsegos
termeszete miatt a togatalas rneElett allats1
mogatak lakalakent is szoba johet.
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iGsebb keirteszetek, eikagazcfasa gok:

Hagyomantos magyar fajta
Magyar ellattarlOknak es ailattenyeszt5knek
kdtelessege berme a hagyomanyos magyar
fajtak fenntartasanak segitese, ami arinyit
iesz, ha madjuk van re, akkor arra a bizonyos lovas munkara, vagy aker hobbil6-tartasra magyar fajtat valasszunk. A rnagyar
hidegven: 16 tehat gazdasagi munkara,
gyephasznositasra, turizmusra es hobbi
oelra egyarant alkalmas 16, s mindenfelekeppen iobbre &dames rninthogy pusrlen
a hUslOkerit emlegessek.
Kowjcs-hpolesterhazy Zoltan
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Europeban, igy Magyarorszagon is van egy
bizonyos reteg, aid megengedhet1 mage.nak, hogy nehany loyal tartson hobbib61. E
lovak tartesanak semmi koze a gazdaikode.shoz, egy cell szofgalnak: a tulajdonos
szabadick5s tevekenyseget. am' heti 1-3 kocsikezast, lovaglest jelent. Ehhez azonban
nyugodt, konnyen kezelhetd 16 kell. S itt lehet szerepe a magyar hidegven.1 lonak, persze nem elersorban a lovaglas Wren, de alkalmi hataskent a kevesbe durva hidegverii
lovak igenis szOba johetnek.
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szinte minden 1raktorra csatlakortathatO
munkagep 16-vontates6 parja is beszerezheto. Gyakorlatilag annyi a ,,trakk", hogy
epy laves lerganyt iktattak kdzbe, ami a jarokerekr51 a kardanhajtast biztositja a mun
kagep szamera. Nyugat-Eunobabah kis parasztgaAasagok aRalanosan hasznaljak
ezeket a gepeket, ott, ahol a tannogatesi
rendszer arm Osztidnzi a gazdelkadat, hogy
fenntartsa a regi paraszti gazdalkiDdasi format.
Erd'eszet: a szailalo (vegyes kort .] erdobbil
szalaljekii a vageseretr fekart) erdeigazdelkodes 'conics elema a kozelitO lovasfogat. A
term kzetvedelmi elvek egyre nagyabb terhoditesa kOlvelkezleben noveksz1k a szalala
erddgaZdalkodas.
Vaisigazoieikodas: sajnos innen kezd teljeserc,,kikapriir .1 16, de ennek nem gazdasegi, hanem kenyelmi okai vannak. A vadar
szivesebben viszi ki autoval, traktorral az,
etetdre a takarmanyt, mint szekerre1, Pedig
lovaskobsirbi tobbet lehet latni az erdOladl
es a vadbol is.
innen is kenyalmi es ember!
(nincs !oval dolgozni tudO ember) okok miatt
szorult ki a 16. Takarrnanykiasztasra, tragyaza,sra, kisebb anyagmozgatasra kivaloan alkalmas a hidegvenj lo, nem kell nagy tudomany az ethajtasahoz sem. Anal szarvasmarhat tartanak, ott szinte nem kepul semmibe egy-ket lovasfogat eltartasa, azonban
evente lehet veluk csikaztatni, ami tbbblet
bevete1t jelent.
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A kiabrandultsagral
Vizszi rites: 1. Atanasz Dalcsev, bolgar
Fro gon d blab; folyt. a fugg. 14. sz.
(zertbetiik: M 0, E). 3. Utvonal. 14. Az
arzen vegyjele. 15. Iresmii targya. 17. Pro ...;
alasz,dr. 16. Belenel, reg. 20. Angol tengernagy, gyerzOlt1 a Tratalgari csataban. 23.
Eziistieher puha femme' bevont. 24. Bekecs,
26. Alut6marka, 28. Angol vilagos sar. 29.
Megporkaldddtt. 30. Talajmilvel6 eszkoz resze. 32. ,.. kirelya; Lalo-opera 33. Velogatott
lalaclanIgan'k. 34. Angya1rang. 35. Elg6zol.
36. Nagyki5ke kdzeped 37. F'uska.val megil.
39. Szbveget megvaltortat. 40. Matt tale! 41.
Ndi nev. 42. Vasznat keszit. 43. ... Gabor,
Gardonyi Gaza konyvek hose, 45. Numero,
rbv. 4.7. artkerezo, 49. Fdldre test, 50. ❑ uzzad a teszta. 52. Boland. 54. Szarnosabb.
55. Magasra tart 57, Bancselekrelenyt elk5veto'. 60. ... West; am. filmszineszno. 61. Hnom, vekonly gyapjlIonal. 63. Shed fernnev.
65. Az isrneretlen nevbeta. 66. Fozeshez
hasznaljek. 68. Sajtolt szen.
Fuggoleges: 1. Arlon vegyjele, 2. Batna, 3.
A falyo &ben. 4, Gyapj6b61, szarbEll tdmoritat anyag. 5.1nnivalo. 6. Zizegni ke.z.d! 7. U,
U. B. Nema istapl. 9. Jatelwezeto. 10. Szlav
eredet0 nai nev. 11. Fejer megyei telepules.
12. Csipeget, majszol. 14. A gondola masodik, befejezi5 •esze (zert betgk: E, S. F).

16. ...de Vega; spanyol fro, k ,5115. 19. Ke
duple, 21. Keyes erze1m1 hullarnzas. 22.
caraszO. 25. Hiteles rner1ek. 27. Lajos,
oezve. 30. Eriergia. 31. Noszogat 34. ME
remt, elate hiv. 38. Ertekesft. Vizber
hula. 40. Regi automarka. 42. TOzet el ,
4.[(damesrn6,Agytkec
szemely.43, Non ...; nincs szaga (a. penzi
51. Orizetbe vest. 53. keieti szattes. 56.
gal. ric5i ney. 58. A legnyornas egysege
Hosszrildelg. 62. Az olasz rad6 rouid0
64. Testresz. 67. Ajak paros betiii. 68.
es okigen vegyjele, 69. Pata felel
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