Festivalul Lipițanului românesc la Herghelia Sâmbăta de Jos
În zilele de 13 – 14 august 2010 la Herghelia Sâmbăta de Jos din structura Direcției Silvice Brașov se
va desfășura Festivalul Lipițanului Românesc.
Evenimentul reprezintă un prilej de a face cunoscută importanța crescătoriei românești de cai de rasă
Lipițană și a prestigiului dobândit în lume de Herghelia de la Sâmbăta de Jos în cei peste 90 de
experiență.
Activitatea de creștere a rasei Lipițane a fost reluată practic de la zero în octombrie 1920, pornind de
la un material genetic reconstituit cu eforturi financiare și zootehnice deosebite. În herghelie nu au
rămas animale de valoare, rezultat al selecței anterioare, deoarece întregul efectiv de reproducție
selecționat (adică matca) a fost evacuat în anul 1913 la Herghelia Babolna, în Ungaria.
În anii ‘80, ca urmare a faimei răspândite de caii exportați în lume de la Herghelia Sâmbăta de Jos,
unitatea a fost vizitată de specialiști de la Herghelia Piber din Austria (ferma care furnizează caii
pentru faimoasa Școală de Echitație Spaniolă de la Viena). În urma unei documentării atente ei s-au
decis să achiziționeze un număr de 11 iepe de la Sâmbăta pentru refacerea nucleului femel de
reproducție afectat de la Piber.
În cursul anilor ’90, o serie de produși ai Hergheliei Sâmbăta de Jos s-au remarcat prin performanțele
deosebite atinse în cadrul competițiilor mondiale de atelaje, o confirmare a muncii riguroase de
selecție întreprinse generații la rând.
Programul evenimentului
•
•
•

Sâmbătă, 13 august 2011
11.00 – 14.00 Prezentare exemplare ale crescătoriei / Examinare a exteriorului și a mersurilor
16.00 – 17.00 Prezentare exemplare din categoriile pentru vânzare
17.00 – 18.00 Demonstrație de călărie (echipa Hergheliei Sâmbăta de Jos)

•
•
•

Duminică, 14 august 2010
12.00 – 14.00 Concurs atelaje cu 2 cai, obstacole (conuri)
14.00 – 16.00 Concurs atelaje cu 4 cai, obstacole (conuri)
16.00 – 16.30 Festivitate de premiere
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