Hästavel är inte så svårt ...
Egentligen är hästavel inte så svårt eftersom vi har så mycket information till vårt förfogande.
Om man väljer en hingst med följande härstamningsmeriter, har man stor säkerhet att lyckas nå
framsteg i sitt avelsarbete.
3

Hingstens far ska ha Elit (gärna lämnat avkommor i världseliten).

3

Hans morfar ska likaså ha Elit, helst med avkommor i världseliten och hingstens stostam ska
ha fått Elit för sin nedärvning.

3

Innehåller hingstens härstamning dessutom bra fullblodshingstar relativt långt fram i stamtavlan ökar säkerheten för prestationsnedärvning ytterligare.

3

Om hingsten dessutom har gjort ett bra, långt – gärna 50 dagars bruksprov – med höga
interiör- och ridbarhetsvärden, har säkerheten ökat ännu mer. Återstår bara att använda ett
sto med Elitstam om man har det.
3 Exteriören ska förstås också vara i ordning. Bra exteriör och
bra prestation hör ofta ihop. Viktigast är en stark rygg och bra
sadelläge. Dessa detaljer gör det lätt för hästen att bära sin
ryttare och behålla balans och rörelser.
Så enkelt är det.
Det här resonemanget förutsätter att premieringsnämnderna i
respektive förbund givit Elit på rätt premisser, vilket inte alltid
är fallet. Det händer tyvärr att hingstar med dåliga interiör- och
ridbarhetsvärden får Elit.
Har man nu inget Elitsto når man ändå avelsframsteg om man
är så här noga med hingstvalet. Viktigast av allt är hingstens
och stoets inre egenskaper. Nervstyrka, mod, prestationsvillighet, arbetslust och god karaktär är avgörande för om avkomman blir framgångsrik och ger den glädje ryttaren söker.
Tyvärr går det inte att kartlägga dessa inre egenskaper hos en
hingst på bara en vecka. Väljer du en yngre hingst bör den
ha gjort ett långt bruksprov med interiörvärden i topp eller
visat prov på goda inre egenskaper i sporten. Vi har haft
flera hingstar med den här elitprofilen och det främsta
exemplet är Firenze. Det känns fantastiskt att ha lyckats
köpa en hingst med de här kvaliteterna och han har
bevisat sin goda nedärvning med råge.
Lycka till i ditt avelsarbete!

