România găzduiește în premieră Adunarea Generală a Delegaților Societății Internaționale a
Crescătorilor de cai de rasă Shagya Arabă; Herghelia Rădauți își prezintă faimoșii cai de rasă.

România va găzdui la Rădăuți în perioada 8 - 10 iulie, în premieră, cel mai important eveniment
anual al Societății Internaționale a Crescătorilor de cai de rasă Shagya Arabă - Internationale ShagyaAraber Gesellschaft (ISG) - Adunarea Generală a Delegaților 2011. Herghelia Rădăuți este una dintre
cele mai vechi herghelii militare din Europa și reprezintă un loc de întemeiere a rasei culturale Shagya
Arabă. Acestea însă nu sunt singurele argumente majore care au determinat membri ISG să stabilească la
Adunarea Generală din anul precedent (Stadl Paura, Austria) organizarea importantului eveniment la
Rădăuți. Odată cu reîntemeierea Hergheliei de către stat în anul 1919, specialiștii români nu numai că au
reușit să păstreze mai bine de 90 de ani un patrimoniu genetic valoros, uneori în condiții istorice și
economice vitrege, ci au adus însușirile nucleului de rasă de la Rădăuți la cote de excelență. Descendenți
din matca Hergeliei Rădăuți s-au distins de-a lungul timpului în expoziții internaționale, au fost
consacrați ca reproducători în mari herghelii de stat și particulare, sau au fost medaliați în competiții
ecvestre internaționale la discipline precum sărituri obstacole și anduranță.
Societatea Internațională a Crescătorilor de cai de rasă Shagya Arabă este una dintre cele mai
vechi și prestigioase organizații internaționale dedicate creșterii cailor de rasă. În cadrul acesteia sunt
afiliate herghelii de stat și private, instituții naționale cu responsabilități în managementul resurselor
genetice, asociații naționale ale crescătorilor de cai Shagya Arabă, toate reprezentate prin hipologi de
marcă.
Invitat de onoare al acestui eveniment este domnul Hans Brabenetz, autorul lucrării monografice
”Das k. k. Staatsgestüt Radautz und seine Pferde”- ”Herghelia imperială și regală de stat Rădauți”,
hipolog austriac renumit pe plan internațional și vechi prieten al hergheliilor de stat din România. Prin
numeroasele sale articole apărute în publicații de specialitate, el a subliniat importanța culturală mondială
a hergheliilor de stat din România, valoarea genofondului administrat în cadrul acestora precum și
experiența avansată a școlii românești în creșterea raselor de cai în sistemul hergheliilor de stat.
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Suceava, Herghelia Rădăuți în colaborare
cu Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie ”Prof. Dr. G. K. Constantinescu”
sunt organizatorii și gazdele acestui eveniment internațional important pentru creșterea calului de rasă
Shagya Arabă. Cu această ocazie, atât pentru oaspeții veniți din toate colțurile lumii, atrași de faima
Hergheliei Rădăuți, cât și pentru publicul interesat din România, sâmbătă, 9 iulie, între orele 15.00 și
18.00, pe hipodromul Hergheliei Rădăuți se va desfășura ”Expoziția Națională a Crescătoriei de Cai de

Rasă Shagya Arabă din România”. Alături de maiestoasele exemplare ale Hergheliei Rădăuți, în cadrul
expoziției vor fi prezentați armăsari și iepe de reproducție aparținând membrilor Asociației Crescătorilor
și Proprietarilor de Cai Arabi din România.

