
Castor – Holsteini mén – 1984. Pej – csillag – négy láb kesely. Tenyésztője:
Gerd Magens, Németország Marmagassága: 169 cm Szárkörméret: 22 cm
Tulajdonos: Pataki Mihály, Airvent Rt Kecskemét Korábbi tulajdonosa: néhai
Jasper Nissen Apja: Cor de la Bryère SF – Rantzau XX / Quenotte SF
(Lurioso) Anyja: Bühne – Holst – Fokus II / Hegia (Maki I) Castor: szép
küllemű, erős csontozatú, jól izmolt nemes mén, jól ötvözi az erős alapokra
épülő, megfelelő méretekkel rendelkező modern sportló típusát. Jó
nyakillesztés, ívelt hosszú nyak, nemes fej, kifejező szemek, erős, kifejlett
mar jó kötéssel, korrekt erős lábszerkezet és pataszerkezet. • Mozgása:
Hosszú, ütemes lépés. Laza, nagymozgású, akciós ügetés kiváló hátsó
lábmunkával. Tértölelő, ütemes, erőteljes, laza galopp. • Vérmérséklete:
Intelligens, nyugodt, együttműködő, figyelmes, könnyen lovagolható. • Kiváló
ugróképesség, biztos, gazdaságos ugróstílus (a la Cor de la Bryère), jó
bascule, jól használja a hátát. A pályán ritkán hibázik, eredményes
összevető. (Gyors, jól fordítható) • Lovasa volt: a német válogatott Dr.
Michael Rüping Castor: 1988 – 1994-ig versenyzett eredményesen Dr.
Michael Rüping-el a nyergében. Pályája során 59 győzelmet aratott vagy
helyezést ért el, többek között nemzetközi Grand Prix versenyeken nyert 5
alkalommal, 4-szer ért el II. helyezést és további 6 alkalommal volt helyezve.
Hazai (német) „S” kategóriában 4 győzelmet, 13 II. helyezést ért el és további
6 alkalommal volt helyezve. Castor 2 évesen egy szögesdrót baleset
következtében súlyosan sérült a bal hátsó lábán, elöl a csüd fölött. (Ma is
látható) Ez a baleset majdnem örökre véget vetett a már csikóként is
rendkívül tehetséges, nagymozgású Corde-apaságú karrierjének egyik nyújtó
ina elöl 95 %-os szakadást szenvedett, így 2 és fél évesen nem vehetett részt
a szokásos holsteini ménvizsgán, de csodával határos módon másfél év
alatt sérült lába rendbejött annyira, hogy elindíthatta sikeres ugrókarrierjét,
amelynek eredményeképpen teljesítménye után természetesen megkapta a
fedeztetési engedélyt, ami nem csak Holstein-ban, hanem a legtöbb európai
országban is érvényes. Fiatalkori sérülése miatt azonban korán 10 évesen be
kellett fejeznie versenyzői pályafutását. Castor apja a legendás Cor de la
Bryère, †1968-2000 francia SF (Selle Francias) fajtájú mén, amely egyik
fontos alapítója volt a modern holsteini sportló kialakításának. Ivadékain
keresztül rögzítette egyedülálló ugróstílusát, ugrókapacitását valamint
fantasztikus, minden járómódban kiváló mozgását. Cor de la Bryère apja
Rantzau XX, aki az ugróörökítő angol telivér Son in law XX vonalát képviseli
és viszi tovább, és szerencsésen egyesíti génjeit fia Corde anyai oldalán

CastorCastor
Holst - Holsteini



Furioso XX telivérével aki főleg ismert fiain Furioso II-n és Mexicon (teljes
testvérek), valamint Lurioson (Corde anyai nagyapja) keresztül szolgálta a
díjugratás és díjlovaglás teljesítmény tenyészetét. Ez a fantasztikus
kombináció Corde-n keresztül került be az összeurópai sportlótenyésztésbe,
amelyre meghatározó pozitív hatást gyakorolt. Érdekességként említhető,
hogy az a legendás tenyészexpert Jasper Nissen (2001-ben elhunyt) volt
Castor előző tulajdonosa, aki felfedezte Cor de la Bryère-t Franciaországban,
majd személyesen vásárolta meg és „vitte be” a holsteini tenyészetbe. Ennek
a kiváló tenyész-szakembernek a „felfedezettje” még a jól ismert Ladykiller
XX, Cottage Son XX, Marlon XX, stb. Féltestvérei, mint Caletto I, Caletto II,
Calypso I és Calypso II már nem élnek, Calando I is 28 éves már és nem aktív
a tenyésztésben. A „nagyok” közül Castor mellett egyedül Corrado I aki még
mindig fedez Corde fiai közül. A pályákon jelenleg fiatalabb fia Corland
szerepel még eredményesen. Unokái közül Contender, Coriolan, Caretino a
jelen tenyésztés meghatározó ménjei. Mint ismert, Contender a
magyarországi fedező mén Colonado apja. Tenyésztői körökben általánosan
elfogadott tény az, hogy a kiváló fedezőmén alapvető szükséglete az
eredményes tenyésztésnek, de a kanca még ennél is fontosabb. Castornak
ebben is szerencséje van, mert anyja, Bühne egyike a legjobb és
legeredményesebb holsteini kancáknak, amelyek valaha részt vettek az
ugrósportban és a tenyésztésben. Bühne apja Fokus II, aki féltestvére
Landgraf I anyai nagyanyjának Schneelke-nek, anyai oldalán az ismert Maki I,
Makler után. Bühne négy évesen ellette első csikóját, amely később
eredményesen nehéz kategóriában is versenyzett. Az ellést követően még tíz
éven keresztül vett részt az ugrósportban, ahol nemzetközi Grand Prix
szintig volt eredményes. Karrierje során több mint 200(!) versenyen nyert
vagy volt helyezve. Ez a figyelemre méltó teljesítménye egyedülálló a
holsteini kancák között. Bühne ugrókészsége, képessége, stílusa,
küzdőképessége és legendásan „jó feje” tette őt eredményessé a pályákon.
Vitalitását és szervezeti szilárdságát is bizonyítja egyedülállóan hosszú és
eredményes karrierje, valamint azt követően a tenyésztésben eltöltött
hosszú idő. A versenyzést abbahagyva még nem kevesebb mint 13 utódot
ellett. Castor mellett még számos mén utódot adott az ugró és díjlovagló-
sportnak, pl Traco-Tuswin XX után, aki szintén nagyon eredményes Grand
Prix szintű ugróló volt. Tenyész-vitalitását bizonyítja, hogy négy lányán
keresztül olyan méneket adott az utókornak, amelyek nem mindennapinak
számítanak ebben a sportban, mint Come On, Lord Caletto, Landucci, de
Bühne unokája a magyar fedezőmén Stauffenbeg is, Sir Schostakovits után.
Jasper Nissen özvegye Lene Nissen Lembke - aki többek között
Németországban háromszor nyert felnőtt díjugrató bajnokságot és az ismert
Mowgli-t lovagolta – tette lehetővé Castor megvásárlását a magyarországi
sportló tenyésztés számára. Jasper halála után az özvegynek meg kellett
válnia a túl nagy lóállomány egy részétől. Ezt a lehetőséget sikerült
megragadnia Pataki Mihálynak, (aki több mint 25 évet töltött Svédországban,
és lovas-baráti kapcsolatban állt a Nissen családdal) És ha nehezen is, de



bizalmat és lehetőséget kapott arra, hogy Castort megvásárolhassa és ezzel
megnyerje őt a magyarországi tenyésztés részére. Castor az egyik „nagy”
Corde-mének közül való volt, akitől még ma is elérhető fagyasztott
örökítőanyag. Castor legkorábbi ivadékai közül Castor M 1995-ben finalista
volt a német Bundeschampionáton, azóta számos győzelmet és helyezést
ért el nemzetközi és német „S” kategóriás versenyeken. Csikói is
megfelelnek apja kvalitásainak és számos ivadéka szerepelt eredményesen
csikószemléken úgy Németországban mint Svédországban, ahol az utóbbi
években fedezett. Pl. fia Carlos lett a BIS a svédországi Astorp-ban, valamint
egy másik 3 éves csikója 2001-ben indult a tehetséges fiatal ugrólovak
országos versenyén, ahol reserve champion lett szabadonugrásban szintén
Svédországban. Castor csikói eredményesen vesznek részt (főleg
Svédországban) úgy díjlovaglásban mint díjugratásban a koruknak
megfelelő osztályokban, és várhatóan számos közülük feljut a legmagasabb
szintekig. Nem véletlen az, hogy Jasper Nissen, aki kiváló ismerője volt a
holsteini kancaállománynak, éppen ettől a kancától választott magának
fedezőmént, amely egyesítette „Corde professzor” és Bühne (mindketten 32
évig éltek) legendásan értékes tulajdonságait.

Név Castor

Születési idő 1984. 03. 17.

Képzettségi szint

Szín, és jegyek pej

Marmagasság 169 cm

Telivér hányad 48,90 %

Típus Fedezőmén

Kategória

Potenciál

ADATLAP



SZÁRMAZÁS

Cor de la Bryére

Rantzau xx

Foxlight xx
Foxhunter xx

Chonia xx

Rancune xx
Cavaliere d'Arpino…

Rockella xx

Quenotte AN

Lurioso AN
Furioso xx

Riquette AN

Vestale du Bois M…
Landau AN

Kristine du B.M.

Bühne H

Fokus II

Fangball
Fanal

Oina H

Marietta H
Heidelberg

Ermeline

Hegia

Maki I
Makler I

Silvia H

Vorr. 210674701
Neipperg

V.210198601
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