
Sprawozdanie z działalności K K S koni rasy wielkopolskiej za lata 2012-2013 

konie wlkp stanowią około 7% całej populacji koni w wieku 3-20 lat to i 60 % z nich to klacze. 
W 2013 urodziły się 684 szt - to jest tylko niecałe 7 % stanu klaczy 

Konie 3-20 lat - 2013 rok -

Województwo 
Wszystkie 
razem % 

Wlkp 
wszystkie % 

w 

tym 
klacze 

% 

1 DOLNOŚLĄSKIE 11587 4,82 755 4,50 463 4,65 

2 KUJAWSKO-POMORSKIE 14656 6,09 1724 1049 10,53 

3 LUBELSKIE 24368 10,13 119 0,71 77 0,77 

4 LUBUSKIE 6555 2,73 658 3,92 372 3,73 

5 ŁÓDZKIE 18154 7,55 1096 •I 701 7,04 

6 MAŁOPOLSKIE 16720 6,95 202 1,20 106 1,06 

7 MAZOWIECKIE 40579 16,87 1604 • 872 8,75 

8 OPOLSKIE 4436 1,84 120 0,71 75 0,75 

9 PODKARPACKIE 12626 5,25 50 0,30 31 0,31 

10 PODLASKIE 14342 5,96 257 1,53 175 1,76 

11 POMORSKIE 11930 4,96 1042 HU 584 5,86 

12 ŚLĄSKIE 13090 5,44 404 2,41 211 2,12 

13 ŚWIĘTOKRZYSKIE 7656 3,18 67 0,40 40 0,40 

14 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 11974 4,98 1475 M 862 8,65 

15 WIELKOPOLSKIE 24156 10,04 6340 3859 38,74 

16 ZACHODNIOPOMORSKIE 7695 3,20 850 484 4,86 

Razem 240524 16763 9961 

Hodowla: 

Rasa wielkopolska 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

st.kl.G 969 1.218 1.539 1.700 1.844 1.887 2.161 2.310 2.987 3.289 3.298 

mł.kl.G 169 219 186 177 222 296 239 328 335 285 402 

st.kl.W 171 160 312 397 509 614 713 798 994 1.076 1.087 

inł.kl.W 15 24 21 30 33 34 39 55 87 80 161 

st.og.G 53 64 75 77 87 180 260 283 272 307 323 

mł.og.G 2 1 3 3 7 7 11 13 6 9 6 

źreb.hod. 554 718 783 894 1.106 1.289 1.323 1.445 1.253 1.306 1.776 

og.kryjące 120 145 157 158 225 241 255 269 290 

śr.krycie 10,10 10,90 10,79 12,70 10,55 12,51 8,42 11,60 12,60 



Od 10 lat obserwujemy stały spadek liczby klaczy wpisanych do ksiąg. Pozytywnie 
oceniamy jedynie wysoki poziom remontu stada 17,6% w 2012 i 16,1 % w 2013. Pozytywem jest 
również szybko malejąca liczba klaczy w księdze wstępnej. 

Nie będzie miało znaczenia hodowlanego wypadnięcie od 2014 roku około 100 źrebiąt od klaczy N N 

Ogiery 2012 115 w tym 2 księga W 

4-91at 10-15 lat 16 < 

wlkp i 
XX 

sp,m import 
wlkp i 

XX 
sp, m import 

wlkp i 
XX 

sp, m import 

6 4 3 30 2 4 60 1 5 

13 36 66 

11,3% 31,3% 57,4 % 

Ogiery 2013 

99 w tym 2 księga W 

4 - 9 lat 10-15 lat 16 < 

wlkp i 
XX 

sp, m import 
wlkp i 

XX 
sp,m import 

wlkp i 
XX 

sp, m import 

5 2 3 11 3 7 63 - 5 

10 21 68 

10,1 % 20,2% 68,7% 

Niestety nie produkujemy jeszcze ogierów wielkopolskich a istniejące są już bardzo wiekowe. W przeciągu 
1 roku liczba ogierów ponad piętnastoletnich wzrosła o 10 %. Możemy jednak korzystać z dużej liczby ogierów 
innych ras szlachetnych. 

Próby dzielności 
2012 2013 

Polowa próba wierzchowa 23 klacze 27 klaczy 
Zaprzęgowa 2 klacze 2 klacze 

ZT wierzchowy 34 klacze 34 klacze 1 ogier 
ZT zaprzęgowy 4 klacze 1 ogier 
M P M K skoki 2 klacze 2 ogiery . 2 klacze 1 ogier 
M P M K powożenie 1 ogier 2 ogiery 
M P M K W K K W 3 klacze 3 ogiery 2 klacze 2 ogiery 
M P M K ujeżdżenie 2 klacze 4 ogiery 2 ogiery 



Niestety udział naszycłi koni w sporcie był niewielki a i tak o tych co startowały nie posiadamy 
danych. 

Czempionat hodowlany rozegrany w 2013 roku zgromadził około 50 koni i był po raz pierwszy poszerzony 
o ruch luzem i wolne skoki. 

Zmiany w trakcie 2012-2013 

ZT wierzchowy ogierów od 2013 obowiązuje metoda punktowa 

W 2013 roku został wprowadzony 60 dniowy trening stacjonarny dla Idaczy /nowość/ i ogierów w miejsce 
treningu 100 dniowego 

Po dokładnej analizie wynnagań stawianych ogierom zaprzęgowym dostosowano program 
próby dzielności ogierów wlkp do 60 dniowej zaprzęgowej próby ogierów śląskich i od 
2013roku uczestniczą w jednym Zakładzie Treningowym. Średnia i odchylenie 
standardowe są wyl iczane ze stawki ogierów wszystkich ras. (Metoda punktowa w 
zakładzie zaprzęgowym obowiązuje od 2009 roku.) W wynikach próby dzielności po 60-
dniowym treningu zaprzęgowym nie są stosowane oceny słowne (używane w metodzie 
indeksowej: wybitny bardzo dobry itd.), a będzie podawany wynik punktowy ogiera, zajęte 
miejsce, l iczba uczestniczących w próbie ogierów oraz średnia stawki i odchylenie 
standardowe (SD) z 2 ostatnich lat dla całego ZT l iczonego łącznie z ogierami rasy 
śląskiej. Ogier kończący ZT zaprzęgowy uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy 
co najmniej średniej stawki. Ogier m, kończący ZT zaprzęgowy uzyskuje wpis do księgi, 
gdy uzyska wynik równy co najmniej średniej stawki - (minus) 1 SD. Aby ogier m mógł być 
użyty w rozrodzie w rasie wlkp musi uzyskać wynik równy co najmniej średniej stawki, 
ogier importowany uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej średniej 
stawki + (plus) 1 SD . 
Ogier maści kolorowej uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej 
średniej stawki - (minus) 1 SD . 

S tac j ona rna próba dzieltiości ogierów po lOO-dn iowym t ren ingu wierzchowymi 

Wynik próby dzielności po 100 dniach treningu wierzchowego jest od 2013 roku 

podawany metodą punktową, a nie jak dotychczas metodą indeksową. Elementy oceniane 

oraz wagi cech pozostają bez zmian w stosunku do metody indeksowej. 

W wynikach próby dzielności ogierów po 100-dniowym treningu wierzchowym nie będą 

stosowane oceny słowne (używane w metodzie indeksowej: wybitny, bardzo dobry itd.), a 

będzie podawany wynik punktowy ogiera, zajęte miejsce, l iczba uczestniczących w próbie 

ogierów oraz średnia stawki i odchylenie standardowe (SD) z 2 ostatnich lat dla całego ZT. 

Ogiery kończące ZT wierzchowy uzyskują wpis do księgi stadnej po otrzymaniu wyniku 

równego co najmniej średniej stawki. 

Ogiery importowane kończące ZT wierzchowy mogą uzyskać wpis do księgi stadnej po 

otrzymaniu wyniku równego co najmniej średniej stawki + (plus) 1 SD. 

Ogier, który został wycofany z pierwszego treningu z powodu kontuzji i/lub choroby, może 

przystąpić do powtórnego treningu na takich samych warunkach (wiek i koszty), jak inne 

ogiery powtarzające trening. W tym przypadku wynik końcowy nie jest obniżany o 10%. 



Zmiany od 2014 roku 

Nie jednogłośnie akceptujemy wniosek o skreślenie zapisu dotyczącego wprowadzenia 

obligatoryjnych prób dzielności dla wszystkich klaczy, ubiegających się o wpis do ksiąg 

stadnych od 2014 r. 

wnioskujemy o zniesienie zapisu "wj^cofania ogiera z rozrodu " w kategoryzacji ogierów ras 
szlacłietnycłi 

Stacjonarne i polowe próby dzielności klaczy 
Klacze poddawane stacjonarnynni i polowym próbom dzielności mają być w dniu próby 
mierzone i bonitowane w celu wpisu do księgi W polowych próbach dzielności klaczy, 
zaproponowana wcześniej ocena mierna, wejdzie w zakres oceny niedostatecznej 

Uznawanie i kategoryzacja ogierów na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności 

Uznawanie ogierów na podstawie wyników uzyskanych w MPIWK w WKKW 

W przypadku, gdy w konkursach d la danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło do 10 

kon i po l sk i e j hodowl i , do wpisu do księgi pretendują konie zajmujące w wynikach końcowych 

miejsca 1-2, które uczestniczyły we wszystkich trzech próbach i zostały sk lasyf ikowane w 

wynikach końcowych. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów z a 

ocenę na płycie. Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie wyników M P M K 

w W K K W nie może być gorszy niż koń polskiej hodowli zajmujący 1. miejsce. W przypadku koni 

4-!etnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za^o 

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej {4, 5 lub 6 lat) 

uczestniczyło powyżej 10 kon i po l s k i e j hodowl i , do wpisu do księgi pretendują konie z miejsc 

1-4, które uczestniczyły we wszystk ich trzech próbach i zostały sklasyf ikowane w wynikach 

końcowych. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów z a ocenę na 

pfycie. Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie wyników w M P M K w 

W K K W nie może być gorszy niż koń polskiej hodowli zajmujący 2. miejsce. W przypadku koni 4-

letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów z a ocenę na płycie. 

Uznawanie ogierów na podstawie wyników uzyskanych w WIPIWK w powożeniu 
zaprzęgami jednokonnymi 

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we 

wszystk ich trzech próbach i zostało sklasyfikowanych w wynikach końcowych d o 5 koni polskiej 

hodow l i , o wpis do księgi może się ubiegać się tylko zwycięzca (Im.), pod warunkiem, że 

uzyskał wynik końcowy co najmniej 22,5 punktu. Ogier hodowli zagranicznej, który ma być 

uznany na podstawie M P M K w powożeniu nie może być gorszy od zwycięzcy polskiej hodowli, a 

jego wynik końcowy musi wynosić minimum 23 punkty. W przypadku, gdy w konkursach dla 

danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we wszystkich trzech próbach i zostało 

sklasyf ikowanych w wynikach końcowych od 6 do 10 koni polskiej hodowli, o wpis do księgi 

mogą się ubiegać ogiery zajmujące 1. i 2. miejsce, pod warunkiem, że uzyskały wynik końcowy 



co najmniej 22,5 punktu. Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie M P M K 

w powożeniu, nie może być gorszy od konia polskiej hodowli, który zajął 2, miejsce, a jego wynik 

końcowy musi wynosić minimum 23 punkty. W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii 

wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we wszystkich trzech próbach i zostało sklasyf ikowanych 

w wynikach końcowych powyżej 10 ko j i i po lsk ie j hodow l i , o wpis do księgi mogą ubiegać się 

ogiery, które otrzymały wynik co najmniej 22,5 pkt (bez względu na zajęte miejsce). 

Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie M P M K w powożeniu musi 

otrzymać wynik minimum 23 pkt. 

Kategoryzacja ogierów i klaczy 

Aby ogier mógł uzyskać kategorię B na podstawie wyników M P M K , musi spełnić takie same 

wymagania, jak w przypadku wpisu do księgi stadnej. 
Wprowadzony zostaje dodatkowy prefiks dla klaczy, które ukończą polową lub stacjonarną próbę 
dzielności ze średnim wynikiem 7,5 pkt z a cechy: stęp, kłus, galop i skoki luzem oraz zostaną 
zbonitowane na minimum 78 pkt. Prefiks oraz wynik próby dzielności ma być wpisywany w 
paszporc ie klaczy. Właściciele klaczy, które w przeszłości ukończyły próby dzielności, mają 
prawo ubiegać się o wpis wyników do paszportu, po okazaniu oficjalnej dokumentacji. Przy 
kategoryzacji klaczy obowiązują następujące prefiksy: 
PRÓBA 

STANDARD 

SPORT 

POTOMSTWO 

ELITA 

Na rok 2014 - 2015 nasze zadanie to jak najlepsze przygotowanie propozycji przejścia z e 

stacjonarnych prób dzielności dla ogierów na próby polowe. 


