OFERTA STANÓWKI 2021
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
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imię
– opisWHITE SM – czempion ogierów 3-letnich Jarużyn 2020 oraz zwycięzca Ogólnopolskiego Czempionatu Rasy Polski Koń SzlachetCASINO
ny Półkrwi – Łąck 2020, wiceczempion Ogólnopolskiego Czempionatu Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi – Jarużyn 2019. Jego ojciec – Hickstead
White, to wschodząca gwiazda Stacji Ogierów Sprehe. Ma na koncie zwycięstwo w teście 30-dniowym z notą 8,75 – za cechy skokowe oraz w tzw.
sport teście 8,82 – za skoki. Obecnie startuje w międzynarodowych konkursach na poziomie 140 cm. Z pierwszego rocznika po tym reproduktorze
pochodzi aż sześciu uznanych synów, spośród których dwaj okazali się najlepsi podczas uznawania w Redefin i Neustat/Dosse. Matka – Cantinera hol.
(Terra B) była użytkowana sportowo do poziomu 140 cm. Reprezentuje holsztyńską rodzinę 930, z której pochodzi m.in. MJT Nevados S sp. Wśród
potomstwa tej klaczy, oprócz Casino White SM, na wyróżnienie zasługują takie konie, jak: Cassinivados SM sp – czempion źrebiąt, ogierków skokowych, Cassasini hol. (Julia Johansson, SWE) – dwukrotny finalista Mistrzostw Świata Młodych Koni, i przede wszystkim Casalini hol. (Mark Bettinger,
GER) – zwycięzca tegorocznego GP CSI2* Wiener Neustadt. Ojciec Cantinery – Cassini I (Franke Sloothaak), to jeden z filarów światowej hodowli
koni skokowych, który dał m.in. takie konie, jak Cumano hol. czy Eurocommerce Berlin hol.
Koszt stanówki 1500 zł: I rata – 500 zł (wpłata bezzwrotna), II rata – 1000 zł (po stwierdzeniu źrebności).

KONTAKT:
Marcin
aaaaaaaa
Matelski
tel.
bbbbbbbbbb
510 704 616

Odwiedź nas na Facebooku

Caroly
Champion Mistrzostw
Niemiec Młodych Koni

ur. 2009r. 1172cm
500 zł (I rata)
+ 2500 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Caroly z imponującymi wynikami
zwyciężył w Mistrzostwach Niemiec
Młodych Koni, a następnie został sprzedany na aukcji P.S.I za kwotę 850.000€.
Przez specjalistów uważany za wzorowy typ konia sportowego, a cechę tę,
oraz technikę i możliwości przekazuje
na potomstwo, spośród którego należy wyróżnić startującego na poziomie
CC, licencjonowanego ogiera Caro
Gold OS. Paul Schockemӧhle szeroko
wykorzystał og. Caroly we własnej hodowli – Gestüt Lewitz, a jego potomstwo
z sukcesami uczestniczyło w aukcjach
PS-Online, czy Flyinge Auction

Cantus

Calido I
Baroness
Contendro I

Cora

Pasadena

Caletto I
Monoline
Coriander
Kollet
Contender
Bravo
Peter Pan
Pikperle

dostawy nasienia
7 dni w tyg.

darmowe doradztwo
hodowlane

płatność po
zakończeniu sezonu

możliwość udziału
w prestiżowej aukcji źrebiąt

Zdobywcy licencji podczas Kwaliﬁkacji
i Polowej Próby Dzielności Ogierów 2021
Niezwykle szlachetny ogier Radius imponuje nowoczesnym typem, jakością chodów i doskonałą
jezdnością. Uwagę zwraca też unikalny rodowód,
pozwalający uniknąć częstych w hodowli koni
dresażowych imbredów.
Rocky Lee
Revolution
Rochelle
OO Seven
Womanthika M
Romanthik M

Radius
Zwycięzca Kwaliﬁkacji Ogierów 2019,
Najlepszy Ogier Ujeżdżeniowy Próby
Dzielności 2021

Rock Forever
Juicy
Rouletto
Wachau
Rubinstein
Gelbria
Gribaldi

ur. 2017r.

500 zł (I rata)
+ 2200 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Kymanthika M

Diakato PS to obiecujący młody ogier, który zachwyca niezwykłą siłą i dynamiką w skokach, połączoną z ponadprzeciętną chęcią do współpracy z jeźdźcem i łagodnym charakterem.
Diarado
Diaron
Lenda-Cara
Stakkato
Stellina
Calina

Chacco-Blue
Cindina
Quattro B
Ave Maria
Amarylis

Ampere
Warkle M
Fürstenball
Brix Florentina
Atterupgaards
Luna

Diakato PS

*

V-ce Czempion Polowej Próby
Ogierów 2021
ur. 2017r.

171cm

500 zł (I rata)
+ 1500 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Gragonia

Chambertin
Contara
Cartoon
Widina
Qredo de Paulstra
Une Americane
Silvio I



C-Quattro PS *

Syn startującej na poziomie 150 cm
klaczy Ave Maria
ur. 2017r.

174cm

500 zł (I rata)
+ 1500 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Amagranna

Najmłodszy w naszej stawce ogier Brix Falcon zachwyca
swoim ruchem i perfekcyjnie skonstruowanym rodowodem, gdzie krew popularnego ogiera KWPN - Franklin,
połączono z solidną podstawą, zbudowaną na niemieckich reproduktorach. Ogier ten imponuje zrównoważonym charakterem.

Franklin



Diamant de Semilly
Roxette I
Come On
Lindauway
Spartan
Pia
Calido I

C-Quattro PS to ogier w nowoczesnym, szlachetnym typie konia sportowego. Wyróżnia się
elastycznością i obszernością w 3 chodach,
oddaje sprężyste, bardzo dobre technicznie skoki.

Chacoon-Blue

167cm

Rousseau
Larivola
Ferro
Sparkle M
Fürst Heinrich
Maradonna
Welt Hit II

Brix Falcon*
Zdobywca 9 pkt za kłus podczas
Kwaliﬁkacji Ogierów 2021
ur. 2018r.

165cm

500 zł (I rata)
+ 1500 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Kermo's Lady Di

* ogiery w trakcie procesu uznawania

Poznaj pełną ofertę ponad 80 ogierów
ujeżdżeniowych i skokowych
na: www.cichonstallions.pl

OFERTA STANÓWKI 2021
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni

Drodzy Hodowcy

LPLÓNRQLDUDVD

Za nami kolejny sezon – kapryśny,
ale dla nas satysfakcjonujący.
Dążenie do doskonałości, stawianie
kolejnych wyzwań to coś,
co nas motywuje i inspiruje.
W sezonie 2021 w naszej stacji
oferujemy 7 ogierów. Wszystkie
w nowoczesnym, sportowym
typie, pochodzące z doskonałych
rodzin, jezdne, mające dobry
charakter – cechę szczególnie ważną
w dzisiejszym sporcie. Jednym
słowem – dobrane tak, aby sprostać
rosnącym wymaganiom hodowców
i zawodników.
Wśród ogierów starannie wybranych
przez nas do oferty 2021 znalazły się
doskonale Państwu znane,
sprawdzone w sporcie: La Calidad
i London 32 – medalista MP.
Kolejny raz proponujemy również
5DVDNRQLD?????
młodego
Clear One – obiecującego
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og. Number One. Ofertę
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Calandino
– syn nieodżałowanej
Calandy, Eldorado i Wimster. Dwa
imię
– opis to odpowiednio złoty
ostatnie
i srebrny medalista MPMK w kategorii
4-letnich koni polskiej hodowli.
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Zachęcamy do skorzystania z naszej
oferty i życzymy pomyślnego sezonu.
Aleksander & Maksymilian Wechta
KONTAKT:
Aleksander
aaaaaaaa
Wechta
tel. 509 133 820
bbbbbbbbbb
• e-mail: kjwechta@o2.pl
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ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
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CALANDINO – szlachetny syn og. Number One (Numero Uno KWPN x Corofino I hol.), uznanego w Holsztynie, sprawdzonego w sporcie
(międzynarodowe konkursy Grand Prix) i hodowli. Jego matka, holsztyńska Calanda (Chambertin hol. x Lord Calando hol.) nie dość, że pochodziła
po og. Chambertin – ojcu fenomenalnego og. Chacco-Blue mekl., to jeszcze miała wspaniałą karierę sportową. Sprawdzona w skokach do poziomu 145 cm, dosiadana przez Maksymiliana Wechtę, wygrała m.in. rundę juniorską na Cavaliadzie w Warszawie, była też 3. w Grand Prix CSI1*
Odense. II matka Calandino to córka og. Lord Calando hol. (ojciec m.in. og. Lux Z han.), a IV matka dała uznanego og. Cape Canaveral hol. Calandino pochodzi ze Stammu 884, z którego wywodziły się takie licencjonowane ogiery, jak: Caletto’s Son hol. (czołowy w SK Racot, ojciec uznanego
og. Romario sp i wał. Merlini sp – srebrnego medalisty MPMK), czy Colbert hol.
W styczniu 2020 r. Calandino uzyskał licencję Anglo European Studbook. W korytarzu zaprezentował lekkie i okrągłe skoki. W sezonie 2021 Calandino zadebiutował w sporcie.
Cena nasienia: 750 zł (I rata – 200 zł, II rata – 550 zł).

KONTAKT: Aleksander Wechta tel. 509 133 820 • e-mail: kjwechta@o2.pl
Wechta Inwestycje Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca
BNP Paribas Bank Polska 15 1759 1019 0000 0000 3284 5037
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imię
– opis
CLEAR
ONE – urodzony w Polsce rosły, szlachetny koń o czysto holsztyńskim rodowodzie. Oboje jego rodzice to konie sprawdzone w konkurencji skoków przez przeszkody. Ojciec – Number One (Numero Uno KWPN x Corofino I hol.), został uznany podczas körungu w Neumünster
i zanim trafił do Polski, krył w Niemczech. Urodziwy, bardzo nowoczesny Number One startuje obecnie w międzynarodowych konkursach Grand
Prix, a w 2019 r. był m.in. 4. w Grand Prix CSI3* Olomouc. Matka – Clear Caretina (Caretino x Clearway hol.), sprawdzona do poziomu 140-145 cm,
w styczniu 2020, podczas dwutygodniowych zawodów CSI w Belgii, „na zero” pokonała 5 z 6 konkursów 140 cm, w których startowała. Jej rodowód
jest skonstruowany podobnie, jak u ogiera Cascadello II hol. (Casall hol. x Clearway hol.). Ze Stammu 242, który reprezentuje Clear One, pochodziły
takie uznane ogiery, jak: Ahorn, Alcatraz, Caresino, Liostro czy Rash R. Z tej samej rodziny wywodził się również Bundeschampion – Coster.
Clear One w styczniu 2020 r. uzyskał licencję Anglo European Studbook. W tym samym sezonie udanie startował również w zawodach skokowych
do poziomu małej rundy włącznie. Jesienią wywalczył 7. miejsce w MPMK w kategorii koni 5-letnich. To koń bardzo jezdny i chętnie współpracujący z człowiekiem. W 2021 roku przyjdą na świat pierwsze źrebięta po ogierze Clear One.
Cena nasienia: 1000 zł (I rata – 200 zł, II rata – 800 zł).

KONTAKT: Aleksander Wechta tel.
KONTAKT:
509 133 820 • e-mail: kjwechta@o2.pl
Wechta Inwestycje Sp. z o.o.,
aaaaaaaa
ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca
BNP Paribas Bank Polskabbbbbbbbbb
15 1759 1019 0000 0000 3284 5037
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ELDORADO – syn znakomitego og. La Calidad (Lancer II hol. x Cassini I hol.), który uzyskał licencję holsztyńską podczas körungu w Neumünster. Swój talent skokowy potwierdził na testach, uzyskując maksymalne oceny za skoki. Później kontynuował karierę sportową, dochodząc do
poziomu 160 cm (Maksymilian Wechta, Philipp Weishaupt). Poprzez swojego utytułowanego ojca Eldorado kontynuuje ród ogiera pełnej krwi
angielskiej Ladykiller. Matka og. Eldorado – Eviva, to córka og. Mylord Carthago (Carthago Z hol. x Jalisco B s.f.) i klaczy Under Cover 2 hol. (Diamant
de Semilly s.f. x Acobat II hol.). Zarówno jej ojciec, jak i dziadek to ogiery sprawdzone w sporcie na poziomie międzynarodowym. Sama Eviva z powodzeniem startuje w konkursach dużej rundy. Jej półbrat – Bandero di Villagana, ma udokumentowane starty na poziomie 145 cm. III matka Eldorado dała
aż trzy uznane ogiery: Calibat hol. (po Calido I hol.), Countdown hol. (po Canstakko han.) i Luxius hol. (po Lux Z). Ze Stammu 1859 pochodzą ponadto
takie uznane ogiery, jak: Corleograf hol. – ojciec uznanego w Polsce og. Corleolord L hol., Cristo hol. czy wybitny Landadel hol. Z rodziny tej wywodził się
również znakomity sportowiec, podwójny wicemistrz olimpijski – Calvaro V hol., który w czasie kariery sportowej zarobił prawie 2 mln franków szw.
Co warte podkreślenia, V matka Eldorado – Novella hol., to jednocześnie babka Calvaro V i matka epokowego ogiera Landadel hol.
W 2019 r. Eldorado uzyskał licencję księgi Anglo European Studbook. W 2020 udanie zadebiutował na parkurach, zdobywając złoty medal MPMK
w kategorii koni 4-letnich hodowli polskiej. W 2021 r. przyjdą na świat pierwsze źrebięta po ogierze Eldorado.
Cena nasienia: 1000 zł (I rata – 200 zł, II rata – 800 zł).

KONTAKT: Aleksander Wechta tel. 509 133 820 • e-mail: kjwechta@o2.pl
Wechta Inwestycje Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca
BNP Paribas Bank Polska 15 1759 1019 0000 0000 3284 5037
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GENIUSZ – elegancki koń w nowoczesnym, sportowym typie. Syn utytułowanego??????
sportowca i sprawdzonego reproduktora – og. Coriano’s
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Ass (Coriano Z x Landgraf I hol.), który jako 2,5-letni uzyskał licencję Związku Holsztyńskiego, a potem z powodzeniem??????
startował w konkursach skoków do poziomu Grand Prix włącznie. Był m.in. 3. w konkursie dużej rundy podczas CSI3*-W Warszawie (2015), a latem tego samego roku pomógł
wywalczyć
Maksymilianowi Wechcie brązowy medal MP w kategorii seniorów. Matka ogiera Geniusz – Gejsza (Atlas Bavaria x Mangan xx) to klacz
imię – opis
hodowlana SK Racot. Jej ojciec to syn legendarnego og. Ahorn Z han. Gejsza w macierzystej stadninie urodziła trzy córki wpisane do księgi głównej,
w tym kl. Gaja wlkp (po Carry Son hol.), która z kolei dała kl. Ginewra wlkp (po Connor hol.) – najlepszą dwulatkę IV Kujawsko-Pomorskiego Czempionatu Użytkowego (skoki luzem) i siódmego konia MPMK w kategorii koni 4-letnich. II matka ogiera Geniusz – kl. Gardenia wlkp (Mangan xx
x Hataman wlkp) sama była sprawdzona w sporcie (WKKW), a w hodowli dała m.in. utalentowaną wukakawistkę – kl. Godecja wlkp (po Quamiro hol.),
startującą regularnie w konkursach rangi 2* i 3*. Jej ojciec – pełnej krwi Mangan, to syn epokowego dla polskiej hodowli og. Dakota, który dawał
potomstwo nie tylko szlachetne, ale również obdarzone talentem skokowym. Synem Dakoty był m.in. złoty medalista MP – Horsens xx, a wnukami
– znakomita skokowo kl. Agresja wlkp/poch.trk. (uczestniczka MEJ) oraz olimpijskie konie Wag sp i Weriusz sp. III matka og. Geniusz – Gruzja wlkp,
to córka znakomitego skoczka, og. Hataman wlkp – medalisty mistrzostw Polski w skokach w trzech kategoriach wiekowych: juniorów, młodych
jeźdźców i seniorów. Geniusz to koń obdarzony doskonałym, zrównoważonym charakterem. W sezonie 2021 zadebiutował w konkursach skokowych. W lutym 2021 został uznany przez AES.
Cena nasienia: 750 zł (I rata – 200 zł, II rata – 550 zł).

KONTAKT: Aleksander Wechta tel.
KONTAKT:
509 133 820 • e-mail: kjwechta@o2.pl
Quamiro Sp. z o.o., ul.aaaaaaaa
Poznańska 41, 62-400 Słupca
Alior Bank S.A. 19 2490
bbbbbbbbbb
0005 0000 4520 2464 0989
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LA CALIDAD – urodziwy, bardzo szlachetny licencjonowany ogier holsztyński. Swój talent skokowy zaprezentował na körungu w Neumünster, a później potwierdził go na testach ogierów w Schlieckau („10” za skoki luzem) i Neustadt-Dosse (zwycięstwo w klasyfikacji generalnej). Obecnie z powodzeniem startuje w konkursach międzynarodowych do poziomu 160 cm włącznie. Jego ojcem jest Lancer II (Landgraf I hol. x Fantus hol.)
– Holsteiner Siegerhengst ’88, szeroko użyty w hodowli, ojciec m.in. og. Lazio westf. – Bundeschampiona w kategorii 5-letnich koni skokowych.
Matka og. La Calidad – Uganda VIII, to córka bardzo zasłużonego og. Cassini I hol. Ogier ten, sam sprawdzony w sporcie, użyty w hodowli, pozostawił
liczne konie klasy Grand Prix, w tym złotego medalistę WEG – Cumano hol. (Jos Lansink) oraz Castellino van de Helle hol., Carambole hol. czy Eurocommerce Berlin hol. W hodowli świetnie sprawdzają się też jego córki. Od matek po Cassini pochodzą m.in. ogiery: Dominator Z (po Diamant
de Semilly s.f.), Clarcon hol. (po Casall hol.) czy Dinken hol. (po Diarado hol.). Uganda VIII to również półsiostra og. Casiletti CM hol., startującego
na poziomie 145 cm. W swojej karierze hodowlanej urodziła dotychczas 7 źrebiąt, w tym dwie premiowane klacze, z których jedna – Bellevue hol.
– dała już uznanego ogiera. Z rodziny żeńskiej og. La Calidad (741) pochodzą takie uznane ogiery, jak: Cardento hol., Soleto hol. czy Classido hol.
Z tej samej rodziny wywodzi się również rekordzistka aukcji źrebiąt Flanders 2018 – wyhodowana w Polsce Lady Cardenta hol. (34 tys. euro).
Ogiera La Calidad cechuje doskonały charakter. Potomstwu przekazuje talent skokowy i urodę. W gronie jego potomków warto wymienić
wał. Nessaja sp – startującego z powodzeniem w konkursach 145 w USA, wał. Shantung sp – startującego z powodzeniem w konkursach 125 cm,
czy sprzedanego na Aukcji Holsztyńskiej, startującego w konkursach międzynarodowych wał. Lord Muck hol. La Calidad jest też ojcem Mistrza
Polski Młodych Koni 4-letnich w skokach 2020 – ogiera Eldorado sp.
Cena nasienia: 2500 zł (I rata – 200 zł, II rata – 2300 zł).

KONTAKT: Aleksander Wechta tel. 509 133 820 • e-mail: kjwechta@o2.pl
Wechta Inwestycje Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca
BNP Paribas Bank Polska 15 1759 1019 0000 0000 3284 5037
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32 – szlachetny, zaawansowany w krew (ponad 52%) ogier jest przedstawicielem rodu Ladykillera xx. Jego ojciec – Landstreicher
:\PLDU\????????
???????
(Landgraf I hol. x Capitol I hol.), jako pięcio- i sześciolatek zajmował wysokie miejsca w???????
Bundeschampionacie, a jako siedmiolatek rozpoczął mię%RQLWDFMD??????
??????
dzynarodową karierę sportową, by dojść do poziomu 160 cm. Użyty w???????
hodowli, pozostawił takie sprawdzone w sporcie
na poziomie międzynaro+RGRZFD???????
??????również elitarne klacze,
dowym
konie, jak: Horse Gym’s Lianos westf., Lamiro 34 westf. czy Red Dawn westf. W gronie jego potomków znajdziemy
??????
:÷DďFLFLHO????????
w
tym matkę uznanego Rock Forever NRW westf. Matka ogiera London 32, klacz De Luxe, jest córką Aldato – holsztyńskiego
syna francuskiego
??????
Alme Z s.f., który poprzez synów takich, jak: Galoubet A s.f. (Baloubet du Rouet s.f., Taloubet Z KWPN, Quick Star s.f.), czy Jalisco B s.f. (Quidam
de Revel s.f.), ma ogromne znaczenie dla nowoczesnej hodowli koni sportowych. Aldato w hodowli dał m.in. og. Aldatus old., z powodzeniem
imię – opis w konkursach 160 cm, oraz klacz Abba Z old. – matkę og. Take a Chance On Me Z, wschodzącej gwiazdy Zangersheide. II matka
startującego
ogiera London 32 pochodzi po holsztyńskim og. Midas. Ten świetnie spisywał się w roli ojca matek. Odnajdziemy go po żeńskiej stronie rodowodu takich uznanych ogierów, jak: Herald hol., Caruso Bello hol., czy Corvallo hol. Z rodziny ogiera London 32 wywodzą się ponadto m.in. uznany
w Szwecji i Danii og. Racot DWB oraz konie skokowe – Lamiro i Mister T. London 32 to bez wątpienia jeden z najbardziej utytułowanych koni skokowych w Polsce, przez wiele lat podstawowy koń Maksymiliana Wechty. Waleczny, uważny, ma na koncie m.in. złoty medal MPMJ 2013, brązowy
medal MPS 2015 oraz 17. miejsce MEMJ 2013 i liczne czołowe miejsca w konkursach GP i PN, w tym: bezbłędny start w PN CSIO5* Sopot 2016,
9. m. CSI4* Poznań 2019, 5. m. GP CSI2* Wrocław 2019, 5. m. GP CSI3* Jakubowice 2018, 8. m. GP CSIO3* Samorin 2016, 4. m. GP CSI3*-W Leszno 2015, 2. m. GP CSI3* Ciekocinko 2015. W sezonie 2020 London, mimo 18 lat, wciąż startował w konkursach najwyższej rangi, zajmując m.in.
2. miejsce w konkursie Złotej Rundy podczas PLJ Warka i kończąc Grand Prix CSI Olomouc z bezbłędnym parkurem w podstawowym przejeździe.
W 2021 roku na świat przyjdą pierwsze źrebięta po ogierze London 32.
Cena nasienia: 2500 zł (I rata – 200 zł, II rata – 2300 zł).

KONTAKT: Aleksander Wechta tel.
KONTAKT:
509 133 820 • e-mail: kjwechta@o2.pl
Wechta Inwestycje Sp. z o.o.,
aaaaaaaa
ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca
BNP Paribas Bank Polskabbbbbbbbbb
15 1759 1019 0000 0000 3284 5037

OFERTA STANÓWKI 2021
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
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NACHO TVL – rosły, kalibrowy koń w nowoczesnym, sportowym typie. Jest on synem sprawdzonego w sporcie syna og. Heartbreaker KWPN
– og. Harley VDL (z matki po olimpijczyku Carthago Z hol.). Harley VDL ma liczne potomstwo sprawdzone w sporcie, dał m.in. podwójnego złotego
medalistę MŚMK – HH Earley KWPN oraz konie już z powodzeniem startujące w konkursach 160 cm: Charly Chaplin S KWPN, Constable II KWPN,
Doloris KWPN, Camelot KWPN, Arlando KWPN czy Davidson KWPN. Ten ostatni był w 2015 r. najlepszym skokowym siedmiolatkiem w Holandii.
Matka Nacho TVL – kl. Wiletto, jest córką sprawdzonego w sporcie (160 cm) holsztyńskiego og. Casco. On z kolei jest synem Cascavelle hol., który
dał m.in. świetnego skoczka – og. Carinjo HDC hol., był też znakomitym ojcem matek. Od jego córek pochodzą takie konie, jak: L.B. Convall hol.
– zwycięzca Grand Prix Aachen, Lacrimoso 3 HDC hol. – zwycięzca Grand Prix CSI5* Paryż i Grand Prix CSI4* Amsterdam, czy Carlo 273 hol. – podwójny brązowy medalista ME Madryt 2011. II matka Nacho TVL jest córką og. Ekstein KWPN, który zasłużył się jako ojciec matki złotego medalisty
IO Pekin 2008 – og. Hickstead KWPN. III matka Nacho TVL – kl. Iletto hol., to córka Caletto I hol., który mimo krótkiej kariery hodowlanej pozostawił
takie zasłużone konie, jak: Cantus hol., Cambridge hol. czy Calvaro Z hol. Z holsztyńskiej rodziny 317A, którą reprezentuje Nacho TVL, pochodzą
zarówno ogiery uznane (Edelstein, Sixpack, For Germany RD han.), jak i konie sprawdzone w sporcie na poziomie międzynarodowym (160 cm):
Laringo, Didas de’l Esperance BWP, Loro Piana Carlino hol. Nacho TVL to koń o zrównoważonym charakterze, bardzo dobrze galopujący, w skoku
silny, uważny, doskonały technicznie. Został uznany przez AES po uznawaniu ogierów w Salio 2021.
Cena nasienia: 1000 zł (I rata – 200 zł, II rata – 800 zł).

KONTAKT: Aleksander Wechta tel. 509 133 820 • e-mail: kjwechta@o2.pl
Quamiro Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca
Alior Bank S.A. 19 2490 0005 0000 4520 2464 0989
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NEXT-MINKA
– urodziwy, w nowoczesnym typie syn znakomitego og. Tangelo van de Zuuthoeve (Narcos II s.f. x Laudanum xx), który nie
:\PLDU\????????
???????
tylko znakomicie spisywał się na światowych parkurach (3. m. GP Wiedeń 160 cm, 3. m. ???????
GP Birmingham 160 cm), ale też przekazuje talent skokowy
%RQLWDFMD??????
??????
swojemu potomstwu (Scuderia 1918 Tobago Z, Vigaro KWPN, Billy Angelo
KWPN). Niewątpliwym atutem rodowodu og.
Tangelo van de Zuuthoeve
???????
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jest
zaawansowanie w krew: jego matka (półsiostra z powodzeniem użytego w polskiej hodowli og. Colorado) to córka
og. Laudanum xx – tego
??????
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samego,
którego odnajdziemy również w rodowodzie znakomitego Quickly de Kreisker s.f. II matka Tangelo – Racyona??????
Z hol., pochodziła po Ramiro Z hol. – ojcu m.in. kl. Ratina Z han. Next-Minka jest kontynuatorem rodu Ibrahim, flagowego w hodowli koni sportowych. Matka ogiera, klacz DuMinka, sama sprawdzona w konkurencji skoków przez przeszkody (130 cm), jest córką znakomitego og. Clinton hol. (Corrado I hol. x Masetto hol.).
imięten,
– opis
Ogier
po międzynarodowej karierze sportowej, błyszczał również jako reproduktor, pozostawiając tak klasowe ogiery, jak Cornet Obolensky
BWP czy Eldorado van de Zeshoek BWP. Du-Minka to sprawdzona klacz hodowlana, matka wał. Heartbreaker KWPN (po Zambesi TN KWPN),
sprawdzonego do poziomu 140 cm włącznie. II matka – kl. Veminka KWPN, córka Numero Uno KWPN i wnuczka klasowego Libero H hol., w hodowli dała m.in. kl. Feminka KWPN (po Verdi KWPN) ur. 2010, sprawdzoną do poziomu 160 cm. IV matka – kl. Feminka KWPN ur. 1987 pochodzi po
zasłużonym Voltaire han. (ojciec m.in. og. Kannan KWPN), a wykorzystana w hodowli pozostawiła dwa uznane ogiery. Z rodziny żeńskiej kl. Freiminka, z której pochodzi og. Next-Minka, wywodzą się liczne konie sportowe, sprawdzone w międzynarodowych konkursach, oraz uznane ogiery,
w tym Cordess KWPN (Clinton hol. x Heartbreaker KWPN). Analizując rodowód ogiera Next-Minka, warto zauważyć, że z kombinacji Tangelo x Clinton pochodzi og. El Nino IV KWPN, z powodzeniem startujący w międzynarodowych konkursach skokowych do poziomu 160 cm. Next-Minka to
koń bardzo przyszłościowy, skaczący świetnie technicznie, z doskonałą pracą zadu, a przy tym obdarzony zrównoważonym charakterem. Został
uznany przez AES po uznawaniu ogierów w Salio 2021.
Cena nasienia: 1000 zł (I rata – 200 zł, II rata – 800 zł).

KONTAKT: Aleksander Wechta tel.
KONTAKT:
509 133 820 • e-mail: kjwechta@o2.pl
Quamiro Sp. z o.o., ul.aaaaaaaa
Poznańska 41, 62-400 Słupca
Alior Bank S.A. 19 2490
bbbbbbbbbb
0005 0000 4520 2464 0989
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WIMSTER – rosły, w nowoczesnym typie konia sportowego syn ogiera Qulester (Quinar hol. x Leonid hol.), przez lata czołowego w SO Bogusławice i znakomitego sportowca, z powodzeniem startującego do poziomu 145 cm włącznie. Qulester użyty w polskiej hodowli dał m.in. wał. Forest sp – zwycięzcę licznych konkursów międzynarodowych (w tym 140 cm podczas CSI2* Ciekocinko), wał. Winchester sp – wygrywającego
liczne konkursy 140-145 cm (w tym konkurs zaliczany do Longines Ranking podczas CSI2* Cavaliada Kraków 2020), czy wreszcie wał. Centroplast-Dinar ex Dinar sp – złotego medalistę SCPMK Olsza w kategorii sześciolatków. Matka ogiera Wimster – Wimella (Imequyl sp x Elvis KWPN), to
klacz sprawdzona w sporcie do poziomu 135 cm. W 2016 r. wywalczyła złoty medal w mistrzostwach Opolszczyzny. Jest córką złotego medalisty
HPP i zwycięzcy wielu konkursów Grand Prix – og. Imequyl (po Luron KWPN). II matka – kl. Wiki sp, w hodowli dała m.in. kl. Wichura sp – finalistkę
MPMK w skokach przez przeszkody, oraz kl. Winona sp – matkę wspomnianego wał. Winchester. Wiki to córka znakomitego ogiera Elvis KWPN,
który w Polsce stworzył solidne podwaliny dla hodowli koni skokowych, dając m.in. medalistów mistrzostw Polski seniorów – ogiery: Joker sp,
Ekwador sp czy Zulus sp, oraz zwyciężczynię wielu konkursów międzynarodowych – klacz Boliwę sp. Od córki Elvisa pochodzi utytułowany
El Camp sp. Wiki to także babka uznanego og. Wizjoner sp oraz wiceczempionki MPMK WKKW – kl. Wissa sp. Z rodziny żeńskiej ogiera Wimster
wywodziły się również: sprawdzony w WKKW (uczestnik MEJ) i uznany do hodowli og. Wiwat m, czy uznany og. Wróżbita sp. W 2020 r. Wimster
wywalczył srebrny medal Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach, a w lutym 2021 r. został uznany przez AES.
Cena nasienia: 1000 zł (I rata – 200 zł, II rata – 800 zł).

KONTAKT: Aleksander Wechta tel. 509 133 820 • e-mail: kjwechta@o2.pl
Quamiro Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca
Alior Bank S.A. 19 2490 0005 0000 4520 2464 0989
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BLITZ
AL Z – (niem. błyskawica) przedstawia nowoczesny typ konia sportowego, który nie traci czasu w skoku,??????
oddaje perfekcyjne, szybkie,
??????
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techniczne
i silne skoki, a wszystkie jego próby są równe i powtarzalne. Jest typem prawdziwego wojownika, odważnego
?????? i bardzo dokładnego.
Podczas kwalifikacji młodych ogierów PZHK w Lesznie zrobił duże wrażenie na komisji, która przyznała mu wyjątkowo wysokie noty: 9,4 za skoki,
8,5 za galop, 9 za kłus i 8 za stęp. Zbonitowany został również wysoko – na 83 pkt. Jest synem walecznego Balou Star, który wraz z młodą amazonimię
– opis
ką, Millie
Allen, zdobył w 2017 r. złoty medal ME dla ekipy brytyjskiej. Blitz Al Z pochodzi z pierwszego rocznika, kiedy to szerzej użyto Balou Star
w hodowli – co zresztą od razu dało wyśmienity efekt w postaci uznania w tym roku trzech jego synów w księdze s.f. (Francja) i jednego premiowanego w Niemczech. Jeśli dodać do tego ogiera uznanego w Polsce, to dorobek ten wystawia Balou Star świetną rekomendację hodowlaną. Obecnie jest on uznany przez najlepsze związki hodowlane, m.in.: Selle Français, Zangersheide, Oldenburski, Holsztyński i wiele innych. Postrzegany jest
jako reproduktor dający waleczność, szybkość, ale też siłę i technikę. Balou Star – jak sama nazwa wskazuje – niesie w rodowodzie krew cennych
ogierów: bardzo dobrego i sprawdzonego Balou du Rouet, którego ojciec, Baloubet du Rouet s.f., był trzykrotnym zwycięzcą Pucharu Świata,
oraz – bardzo poszukiwaną – fenomenalnego Quick Stara. Matka Blitza – Chin Chin’s Lady N, to córka wybitnego skoczka, a później reproduktora – ogiera Chin Chin, którego krew jest równie cenna i poszukiwana w rodowodach koni sportowych, jak Quick Stara. W kolejnych pokoleniach
przodków matki znajdziemy takie sławy, jak: Caretino hol., Acord II hol., Carthago Z hol., Landgraf hol., Calypso I hol., które dają pewność solidnego
„fundamentu hodowlanego” ogiera Blitz Al Z.
Cena stanówki: 1500 zł (płatne w dwóch ratach).

KONTAKT:
Sylwester
aaaaaaaa
Kosiński
tel.
bbbbbbbbbb
508 318 339
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Voltaire han.
Kannan KWPN
Cemeta KWPN
Ukato KWPN
Tinka sp
Tinta sp

TYTAN – młody ogier charakteryzujący się bardzo dużym zrównoważeniem. Odważny i chętny do pracy, o bardzo dobrym galopie i dużej sile
w skoku. Łączy w swoim rodowodzie najlepsze linie skokowe. To syn legendarnego Kannana, od 2010 do 2017 r. będącego wśród 10 najlepszych
reproduktorów w rankingu WBFSH. Kannan to złoty medalista mistrzostw
Francji z roku 2005, ojciec złotego medalisty igrzysk olimpijskich – Nino
des Buissonnets s.f. i wielu uznanych ogierów. Linia żeńska to ogier Ukato –
startujący w konkursach 150-160 cm syn kolejnej legendy, ogiera Stakkato.
Stakkato to jeden z najlepszych hanowerskich reproduktorów, Hanowerski
Ogier Roku 2007, złoty medalista mistrzostw Niemiec. Ponad 70 jego synów
zdobyło licencje hodowlane. Sam Ukato to ojciec wałacha Alamo KWPN
– najlepszego w finale Pucharu Świata w Goetborgu w 2019 r. Babka Tytana – klacz Tinta, zajęła 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Młodych Koni
w kat. czterolatków w roku 2004, 2. miejsce wśród koni 5-letnich (2005)
i 1. miejsce wśród koni 7-letnich (2007).

KONTAKT: Milena Kowalczyk
tel. 695 766 887
www.klubjezdziecki.pl/stanowka
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Cabrol hol.
Trefl sp
Tarcza sp
Stolzenberg han.

SHERIDAN – młody, bardzo dobrze zapowiadający się ogier, którego świeże nasienie jest dostępne w Stadzie Ogierów Gniezno.

Stormy Eve han.
Coco han.

KONTAKT: Stado Ogierów Gniezno
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
tel. 606 419 399

HODOWCA
I JEŹDZIEC

w prenumeracie tylko 12* zł!
* Roczna prenumerata kwartalnika to inwestycja 48 zł
(koszty wysyłki wliczone w cenę prenumeraty).
Więcej informacji oraz druk prenumeraty na www.pzhk.pl.

