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Drodzy Hodowcy,

rok 2022 to już szósty sezon hodowlany,  
w którym mamy przyjemność zaprosić Was 
do współpracy.

Gdy w 2016 roku rozpoczynaliśmy dzia-
łalność naszej stacji ogierów, wyznaczyliśmy 
sobie bardzo ambitne cele - oferowanie naj-
wyższej klasy ogierów na rodzimym rynku 
przy jednoczesnym zapewnieniu najlep-
szych standardów obsługi, prowadzenie 
działalności w oparciu o europejskie wymo-
gi weterynaryjne i wreszcie, organizowanie 
rynku zbytu dla wyhodowanych z naszym 
udziałem źrebiąt.

Po pięciu latach obecności na polskim 
rynku hodowlanym, możemy z dumą po-
wiedzieć, że wyznaczone wówczas cele udaje 
nam się skutecznie realizować. Stawka ogie-
rów stacjonujących w Polsce z każdym ro-
kiem zyskuje na obszerności i jakości, a nasza 
oferta i poziom obsługi doceniania jest przez 
Hodowców, czego wyznacznikiem jest dy-
namiczne rosnąca liczba współpracujących 
z nami Klientów, oraz liczne nagrody,  w tym 
dwukrotne zwycięstwo w branżowym plebi-
scycie na Ofertę Roku.

Wyhodowane z udziałem naszych ogie-
rów źrebięta zdominowały krajowe wystawy 
hodowlane, wygrywając m.in. czempionaty 
w Udorzu, Sierakowie i Radzionkowie, a or-
ganizowana przez nas aukcja źrebiąt Cichoń 
Foals Auction z każdym rokiem zyskuje na 
renomie i przynosi satysfakcjonujące dla Ho-
dowców wyniki finansowe.

To wszystko nie byłoby możliwe gdyby 
nie zaufanie setek Hodowców, którzy zde-
cydowali się na podjęcie z nami współpracy. 
Zaufanie, za które staramy się odwdzięczyć 
nieustannie doskonaląc ofertę zarówno jeśli 
chodzi o liczbę i jakość dostępnych ogierów, 
jak i warunki współpracy, gdzie nowością jest 
dostępna od sezonu 2022 gwarancja żywe-
go źrebięcia.

Mając nadzieję, że rozpoczynający się se-
zon hodowlany przyniesie nam wszystkim 
wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pra-
cy, życzymy Wam wszelkiej pomyślności!

Pozostając do Waszej dyspozycji,
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DON DELUXE
oldenburski czempion

na polskiej ziemi

De Niro

Donnerhall
Donnerwetter

Ninette

Akzent II

Wiesenelfe

Rubinstein I

Elfenlicht

Feiner Stern

Egale III

Alicante

Rosario

Egoistin

Egoistin

2011 r. 175

oldenburska

kasztanowata
wzrost maść

licencja: PZHK, oldenburska, hanowerska, DWB

rok urodzenia

500 + 3500 zł
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

video

rasa
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POTOMSTWO 
DON DELUXE 
Podczas Cichoń Foals 
Auction 2021 nabywców 
znalazła trójka potom-
ków ogiera Don Deluxe, 
z których najdroższa 
Dauphine Varmeto zo-
stała sprzedana za kwotę 
13.500 euro!

Ujeżdżeniowy ogier roku 2021
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Urodzony w 2011 roku ogier Don Deluxe jest sy-
nem legendarnego De Niro – reproduktora, który od 
lat znajduje się na czele rankingu WB-FSH, w ho-
dowli pozostawiając po sobie ponad 70 uznanych 
ogierów, a w sporcie niezliczoną rzeszę wybitnych 
koni, z których aż 7 wystąpiło podczas IO w Londy-
nie.

Jego matka to córka trzykrotnego zwycięzcy Mi-
strzostw Oldenburga - ogiera Rosario, który z kolei 
jest synem słynnego Rubinsteina, jednego z naj-
ważniejszych reproduktorów w hodowli koni ujeż-
dżeniowych. W dalszej części rodowodu pojawia się 
także premiowany hanowerski ogier Feiner Stern.

Sam Don Deluxe został po zwycięskim Körungu 
Oldenburskim w 2013 r. zakupiony na aukcji przez 
Andreasa Helgstranda za kwotę 910.000 euro (!) 
i włączony do oferty reproduktorów duńskiej stacji 
Helgstrand Dressage, w której barwach zwycię-
żył w 35-dniowym teście dla ogierów DWB w roku 
2015. Jego dalszą karierę sportową pokrzyżowała 
poważna kontuzja, jednakże cały czas pozostawał 
aktywnym i pożądanym reproduktorem, pozosta-
wiając liczne potomstwo, przede wszystkim w Danii 
i w Niemczech, gdzie doczekał się już nawet licen-
cjonowanych synów, w tym uznanego przez Zwią-
zek Oldenburski ogiera Don Luxury, który znalazł się 
w naszej ofercie na sezon 2019 czy też licencjonowa-
nego w minionym roku w związku DSP syna od kla-
czy Faustinus x Royal Diamond. 

 
Największym atutem og. Don Deluxe jest wspa-
niały charakter i doskonała jezdność – cechy  
silnie dziedziczone wśród potomków De Niro. 
Podczas testów hodowlanych i pokazów pod sio-
dłem imponował również niezwykłą obszernością 
i elastycznością chodów, szczególnie galopem „pod 
górę”. Ogier ten w dalszym ciągu pozostaje dostęp-
ny w ofercie Helgstrand Dressage, jednakże dzięki 
doskonałej współpracy z naszym duńskim partne-
rem od roku 2020 stacjonuje w Polsce, będąc bez 
wątpienia najbardziej klasowym reproduktorem 

ujeżdżeniowym dostępnym na rodzimym rynku. 
Klasa tego reproduktora została z miejsca dostrze-
żona przez polskich Hodowców - w sezonach 2020 
i 2021 og. Don Deluxe, był najpopularniejszym ogie-
rem z naszej oferty. Sięgali po niego również Ho-
dowcy z zagranicy - z Francji, Niemiec czy Holandii.

Zaufanie, jakim polscy Hodowcy obdarzyli tego 
wyjątkowego ogiera, opłaciło się - w sezonie 2021 
potomstwo og. Don Deluxe imponowało podczas 
czempionatów i aukcji - klaczka Scarlett zwyciężyła 
w Czempionacie Źrebiąt w Udorzu, a klaczka Azzuria 
Deluxe zajęła II lokatę w Otwartym Czempionacie 
Źrebiąt Ras Szlachetnych. Starsze roczniki potom-
stwa naszego reproduktora z powodzeniem wystę-
pują już na czworobokach, gdzie imponują przede 
wszystkim elastycznością chodów i wzorowym cha-
rakterem - można tu wyróżnić chociażby finalistów 
Mistrzostw Polski Młodych Koni 2021 - klacz Delphi 
Deluxe i wałacha Dubai-N.
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HEILINE’S ZANZIER
imponujące wyniki sportowe,

efektowne potomstwo

Blue Hors Zack

Rousseau
Olympic Ferro

Zsuzsa

Jazz

Karona

Donnerhall

Alicante

Lancier

Espina

Orona

De Niro

Lacarna

Danceline TS

2013 r. 171

duński gorącokrwisty

kasztanowata
wzrost maść

licencja: PZHK, DWB

rok urodzenia

500 + 2900 zł
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video



5 5

LIWIANA  
Córka og. Heiline’s Zan-
zier - Liwiana - Super-
czempionka Premiowa-
nia Źrebiąt w Sierakowie, 
znalazła nabywców pod-
czas Tyszko & Cichoń  
Online Auction 2021.

Zwycięzca Sportowego Czempionatu 
Młodych Koni 2021
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Heiline’s Zanzier to urodzony w 2013 r. ogier rasy 
Duński Koń Gorącokrwisty (DWB). Jego ojciec – Blue 
Hors Zack to jeden z najbardziej pożądanych obec-
nie ujeżdżeniowych reproduktorów, który wykazuje 
się zarówno w sporcie, osiągając na poziomie Grand 
Prix wyniki przekraczające 80%, jak i w hodow-
li, gdzie dotychczas pozostawił 34 uznane ogiery, 
w tym potrójnego Mistrza Świata – Sezuana.

Matka – Danceline TS, to córka legendy hodowli 
ujeżdżeniowej, ogiera De Niro, najlepszego ujeżdże-
niowego ogiera wg rankingu WBFSH za rok 2018. 
Warto zaznaczyć, iż pochodząca od niej Heiline’s 
Danciera to trzykrotna finalistka Mistrzostw Świata 
Młodych Koni, w tym zdobywczyni III miejsca w roku 
2018, w którym sięgnęła także po Mistrzostwo Danii 
Młodych Koni. W roku 2019 zadebiutowała na pozio-
mie Grand Prix, już w pierwszym sezonie przekra-
czając próg.

Heiline’s Zanzier obdarzony jest niesamowitym 
ruchem, zachwycającym elastycznością i obszerno-
ścią, oraz dużymi predyspozycjami do piaffu i pasażu. 
Posiada przy tym bardzo dobry charakter, co bezpo-
średnio przekłada się na jego doskonałą użytkowość. 
Wszystkie te cechy sprawiają, iż Heiline’s Zanzier 
od najmłodszych lat osiąga sukcesy – już w wie-
ku kilku miesięcy został uznany najlepszym ujeż-
dżeniowym źrebakiem duńskiej elitefoalauktion. 
W 2015 roku podczas körungu związku DWB został, 
jako premiowany ogier, dopuszczony do hodowli. 
W sezonie 2017 ukończył na II miejscu test 35-dniowy,  
a w marcu 2018 r. z powodzeniem zakończył proces 
selekcji występem w Herning, który dał mu dożywot-
nią możliwość reprodukcji w ramach duńskiej księgi 
DWB. Heiline’s Zanzier zdobył także jedną z najwyż-
szych w historii PZHK ocen bonitacyjnych – 84 pkt. 
    

   Swojej klasy systematycznie dowodzi na are-
nach sportowych: w roku 2017 zdobył III miejsce 
Mistrzostw Polski Młodych Koni, a rok później zajął 
w kategorii 5-latków najwyższy stopień podium, 
ustanawiając nowy rekord Polski w tej kategorii:  
9,26 pkt. Ponadto w 2018 r. zakwalifikował się do Mi-
strzostw Świata Młodych Koni w Ermelo. W 2019 r. 
po raz kolejny został Mistrzem Polski Młodych Koni 
w kategorii 6-latków, a w roku 2020 startował już na 
poziomie klasy CC, przekraczając barierę 70%!

Sezon 2021 okazał się kolejnym rokiem sukce-
sów tego wspaniałego reproduktora - z finałowym 
wynikiem 73,6% zwyciężył w Sportowym Czempio-
nacie Młodych Koni w Poczerninie w kategorii koni 
7-8 letnich, a następnie sięgnął po II miejsce Pucha-
ru Polski Młodych Koni w tej kategorii wiekowej.
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GOLDFINGER V.D.T.
bezpośredni potomek

legendarnego ogiera Jazz

Jazz

Cocktail
Purioso

Ulissa

Ulster

Warmante

Ulft

Brenda

Calypso I

Optik

Charmante

Ferro

E-Delypsa

Velvet V.D.T.

2011 r. 175

holenderski gorącokrwisty

kasztanowata
wzrost maść

licencja: PZHK, DWB

rok urodzenia

500 + 2700 zł
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video
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CEREWICZ
Najdroższe źrebię Cichoń 
Foals Auction 2020 - za-
chwycający możliwościa-
mi ruchowymi ogierek 
Carewicz, sprzedany do 
USA za kwotę 10.200 
euro.

Bezkompromisowy ogier o nieograniczonych 
możliwościach ruchowych
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Jego ojciec – Jazz - przez lata zajmował pierwsze 
miejsce w światowym rankingu WBFSH, przekazu-
jąc nieprzeciętne predyspozycje dresażowe i pozo-
stawiając po sobie tak wybitne konie jak Johnson 
czy Jerich Parzival, który pod Adelinde Cornelis-
sen sięgnął po srebrny medal Igrzysk Olimpijskich 
w 2012 r. Pojawiający się w linii matczynej Olympic 
Ferro, to również wybitny sportowiec (srebrny medal 
IO w Sydney pod Coby van Baalen), a także świet-
ny reproduktor, ojciec ponad 40 uznanych ogierów, 
w tym słynnego Rousseau. Nie może pozostać nie-
zauważony ojciec 2. matki Goldfingera V.D.T. – nie-
zwykle ceniony holsztyński reproduktor Calypso I, 
którego potomstwo słynie nie tylko z dużego poten-
cjału skokowego, ale także świetnego ruchu, szcze-
gólnie w kłusie. Matka og. Goldfinger dała również 
uznanego i najdroższego na aukcji kończącej licen-
cjonowanie KWPN w roku 2020 ogiera Morricone 
V.D.T.

Goldfinger V.D.T. może poszczycić się świetną 
karierą sportowo - hodowlaną. W 2014 r. na II miej-
scu ukończył próbę użytkową w ramach duńskiego 
związku DWB, co pozwoliło mu na uzyskanie doży-
wotniej licencji hodowlanej w tej księdze. Rok póź-
niej zajął fenomenalne III miejsce w Mistrzostwach 
Danii Młodych Koni, gdzie w finale uzyskał noty 
m.in. 8,9 pkt za kłus i 9,5 pkt za galop! W kolejnych 
sezonach Goldfinger V.D.T. z powodzeniem starto-
wał w konkursach wyższych klas, na poziomie 5-lat-
ków zdobywając wyniki sięgające 79,4%. 

Ogier ten cechuje się niezwykłą ekspresją 
i obszernością chodów, w tym szczególnie impo-
nującym galopem, oraz dobrym charakterem – jak 
przystało na ogiera rasy KWPN jest koniem elek-
trycznym i delikatnym w prowadzeniu, ale przy tym 
chętnie współpracującym z jeźdźcem. Wyróżnia go 
również łatwość wykonywania najtrudniejszych ele-
mentów poziomu Grand Prix, jak piaff czy pasaż, co 
zawdzięcza dużej wrażliwości i bardzo dobrej moto-
ryce.
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FÜRSTENTRAUM
doświadczony sportowiec,

klasowy reproduktor

Fürst Heinrich

Florestan I
Fidelio

Raute

Donnerhall

Wibke

Luciano xx

Königstochter xx

Fürst Furioso

Marietta

Dawina

Königstraum xx

Furstin Maika

Maikiki

2003 r. 169

bawarska

skarogniada
wzrost maść

licencja: PZHK, westfalska, DWB

rok urodzenia

500 + 2000 
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video
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FABIO 
W sezonie 2021 Füre-
tentraum po raz kolejny 
dowiódł swoich nieprze-
ciętnych predyspozycji 
sportowych, sięgając wraz 
z Alą Mikołajczyk po złoty 
medal Akademickich Mi-
strzostw Polski. Z dobrej 
strony pokazał się także 
jego syn - ogierek Fabio, 
który znalazł nabywców 
podczas Cichoń Foals  
Auction 2021.

 Ten ogier nie przestaje zwyciężać!

FÜ
R

ST
EN

TR
A

U
M

Fürstentraum to urodzony w 2003 r. bawarski 
ogier, który na przestrzeni lat swojej wysokiej klasy 
dowiódł zarówno w sporcie jak i w hodowli.

Jego ojciec – Fürst Heinrich, to jeden z najbar-
dziej znanych reproduktorów ujeżdżeniowych, 
zdobywca tytułu Mistrza Świata Młodych Koni pod 
Holgą Finkenem w 2003 r., ojciec 40 licencjonowa-
nych ogierów.

Matka ogiera Fürstentraum pochodzi po  
ogierze pełnej krwi Königstraum xx, którego  
potomstwo (w Niemczech 59 zarejestrowanych 
koni sportowych) z powodzeniem pokazuje się  
w konkursach ujeżdżenia, ale także skoków i WKKW. 
Fürstentraum, podobnie jak jego ojciec, przez 
lata był aktywnym reproduktorem w niemieckiej  
stacji ogierów Sprehe. Dotychczas doczekał się 32  
potomków zarejestrowanych w Warendorfie, 10  
klaczy hodowlanych i jednego uznanego syna.

Najwybitniejsza córka Fürstentrauma – Well 
Done de la Roche wraz ze szwedzkim zawodnikiem 
Patrikiem Kittelem zajęła w 2018 roku V miejsce 
podczas Światowych Igrzysk Jeździeckich w Tryon, 
osiągając w programie GPS wynik 79,7%!

Fürstentraum w trakcie swojej kariery hodow-
lanej pozostał aktywnym sportowcem, a obecnie 
swoim dużym doświadczeniem służy młodym  
zawodnikom, stawiającym pierwsze kroki na  
międzynarodowych czworobokach. Już w trak-
cie pierwszego sezonu startowego pod Michałem 

Cichoniem również zbliżył się do tego poziomu, 
zdobywając noty rzędu 68-69%. W 2018 r. para ta 
zdobyła srebrny medal Halowego Pucharu Polski, 
a następnie stanęła na najwyższym stopniu podium 
konkursu Pucharu Narodów w węgierskim Maria-
kalnok.

W sezonie 2020 Fürstentraum startował pod 
Mateuszem Cichoniem na poziomie małej rundy, 
zdobywając wyniki zbliżone do 70%, gdzie impono-
wał przede wszystkim jakością elementów wykony-
wanych w galopie. Obecnie w treningu wykonuje 
również elementy klasy Grand Prix, wykazując duży 
talent do piaffu.
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RADIUS
jeden z pierwszych w Europie
uznanych potomków Mistrza

Świata – Revolution

Revolution

Rocky Lee
Rock Forever

Juicy

Rouletto

Wachau

Rubinstein

Gelbria

Gribaldi

Kymanthika M

Rochelle

OO Seven

Romanthik M

Womanthika M

2017 r. 169

szwedzki gorącokrwisty

skarogniada
wzrost maść

licencja: PZHK, DWB

rok urodzenia

500 + 2200 zł
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video
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EARTH ANGEL B
Imponujący rezultat 
przyniosło połączenie og. 
Radius z małopolską kla-
czą - Earth Angel B zajął 
III miejsce w Otwartym 
Czempionacie Źrebiąt 
Ras Szlachetnych i zna-
lazł nabywców podczas 
Cichoń Foals Auction 
2021.

Zwycięzca Kwalifikacji i najlepszy 
ujeżdżeniowy ogier Próby Dzielności!

R
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Urodzony w 2017 roku ogier Radius to syn feno-
menalnego og. Revolution – premiowanego ogiera 
Związku Hanowerskiego i DWB, zwycięzcy testu 
35-dniowego w roku 2016 z notą 9,77, który następ-
nie sięgnął po Mistrzostwo Danii Koni 4-Letnich 
w roku 2017, a rok później zdobył tytułu Mistrza Świa-
ta Młodych Koni 5-Letnich. W roku 2019 Revolution 
zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata Młodych 
Koni oraz został Mistrzem Danii Koni 6-letnich.

Pierwszy rocznik potomstwa og. Revolution za-
chwyciły hodowlany świat swoją nowoczesną bu-
dową i bardzo obszernymi chodami, a w roku 2019 
w okres selekcji ogierów wkroczyli jego synowie, 
spośród których Rockabye S został uznany w Związ-
ku Oldenburskim i znalazł się w ofercie Helgstrand & 
Schockemӧhle, a Radius wpierw bezkonkurencyjnie 
zwyciężył w Kwalifikacjach do hodowli w Lesznie, 
uzyskując m.in. 9 pkt za typ i pokrój, a następnie zo-
stał uznany podczas głównego körungu DWB, zdo-
bywając również duńską licencję hodowlaną.

Matka ogiera Radius to córka holenderskiego 
ogiera OO Seven, V-ce Czempiona Pavo Cup 2000 
oraz uczestnika Mistrzostw Świata Młodych Koni 
w roku 2001, szczególnie docenionego podczas 
próby dzielności za chęć do współpracy z jeźdźcem, 
a podczas późniejszych startów za nowoczesną, 
lekką budowę i świetną równowagę. Og. OO Seven 
jest synem legendarnego Rubinsteina, jednego 
z najważniejszych reproduktorów dla hodowli koni 

ujeżdżeniowych. Nie sposób pominąć również po-
jawiającego się w 3. pokoleniu og. Gribaldi, Trakeń-
skiego Ogiera Roku 2008, uhonorowanego przez 
Księgę KWPN najwyższym tytułem hodowlanym 
„Preferent”.

Radius doczekał się również pierwszego rocz-
nika niezwykle okazałego potomstwa - źrebięta 
imponowały urodą, nowoczesnym typem i nieprze-
ciętnymi możliwościami ruchowymi, szczególnie 
w galopie.
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BRIX FALCON
V-ce Mistrz Sportowego  

Czempionatu Młodych Koni 2021

Franklin

Ampere
Rousseau

Larivola

Ferro

Sparkle M

Fürst Heinrich

Maradonna

Welt Hit II

Kermo's Lady Di

Warkle M

Fürstenball

Atterupgaards Luna

Brix Florentina

2018 r. 168

duński gorącokrwisty

gniada
wzrost maść

licencja: PZHK

rok urodzenia

500 + 2000 
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video
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gniada

BRIX FALCON 
Brix Falcon niewątpli-
wie dziedziczy najlepsze 
cechy swoich przodków 
- nowoczesny typ i do-
skonałe walory ruchowe, 
a ponad wszystko wzo-
rowy charakter i nieprze-
ciętną jezdność

Doskonała jezdność doceniona 
przez ekspertów!

B
R

IX
 F

A
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O
N

Urodzony w 2018 r. ogier Brix Falcon od pierw-
szych dni życia predestynowany był do tego, by 
odnosić sukcesy na arenach wystawowych, a póź-
niej czworobokach, przede wszystkim za sprawą 
swojego rewelacyjnego pochodzenia, które stanowi 
doskonały przykład nowoczesnej myśli hodowlanej.

Ojcem ogiera jest niezwykle popularny 
w ostatnich latach holenderski ogier Franklin z oferty  
Helgstrand Dressage, Czempion Ogierów KWPN 
z roku 2013 i finalista Mistrzostw Świata Młodych 
Koni, startujący obecnie na poziomie małej rundy 
z wynikami systematycznie przekraczającymi 70%.

Matka, klacz Brix Florentina, to córka jednego 
z najwybitniejszych reproduktorów ujeżdżeniowych 
ostatnich lat - og. Fürstenball, Czempiona Körungu 
Oldenburskiego w 2008 roku, zwycięczy próby dziel-
ności w 2009 r., oraz zdobywcy tytułu Bundescham-
piona z wynikiem 9,4 w roku 2011! Fürstenball może 
poszczycić się liczbą ponad 75 uznanych synów i 120 
klaczy z premiami państwowymi - już w 2015 r. Nie-
miecka Federacja Narodowa oceniła jego wartość 
hodowlaną najwyżej w kraju, a w 2018 r. otrzymał 
tytuł Ogiera Roku w Danii. Fürstenball dzięki swo-
im niezliczonym sukcesom sportowym otrzymał 
przydomek OLD, który związek nadaje koniom wy-
bitnym, promującym go poprzez swoje wspaniałe 
wyniki. W dalszej części rodowodu pojawia się ha-
nowerski Welt Hit II, uważany za jednego z najwy-
bitniejszych potomków legendarnego reproduktora 
Weltmeyer. Sama Brix Florentina przed wykorzysta-

niem w hodowli poddana została próbie dzielności 
klaczy, którą ukończyła z wysokimi ocenami, przede 
wszystkim za wzorową jedność. 

Brix Falcon mimo młodego wieku ma na swo-
im koncie już pierwsze sukcesy - jako 3-latek zajął II 
miejsce w Sportowym Czempionacie Młodych Koni 
w Poczerninie. Cechy te zostały również docenione 
podczas Finału Polowej Próby Ogierów w Łącku, 
gdzie zdobył dożywotnią licencję hodowlaną, od 
występującej w roli jeźdźca testera Darii Kobiernik 
uzyskując 2x9,0 pkt - za jezdność i przydatność do 
dysypliny.
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EBANO
z pierwszego rocznika hodowlanej 

rewelacji roku 2021 - V-ce Mistrza 
Świata Młodych Koni: Escamillo

Escamillo

Escolar
Estobar NRW

Farah Dina L

Rohdiamant

Chantal

Rousseau

Rawina

Carbid

Vollkrone

Cassila

Fiorano

Coco Chanel

Farida

2019 r. 170

hanowerska

gniada
wzrost maść

licencja: PZHK, meklemburska

rok urodzenia

500 + 2000 zł
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video
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gniada

EBANO 
Ebano to ogier obok któ-
rego nie sposób przejść 
obojętnie - imponuje 
budową, możliwościami 
ruchowymi i bijącą od 
niego charyzmą.

Imponujące możliwości ruchowe 
i ultranowoczesny rodowód

EB
A

N
O

Ogier Ebano został zakupiony przez stację Ci-
choń Stallions na Schockemöhle Online Auction 
w grudniu 2021 roku, na kilkanaście dni po zdobyciu 
licencji Związku Meklemburskiego, by sprostać sta-
le rosnącym wymaganiom polskiego rynku hodowli 
koni ujeżdżeniowych. Ogier ten posiada wszystko to, 
czego potrzeba, by wyhodować przyszłościowego 
konia ujeżdżeniowego – jest niezwykle urodziwy, 
w nowoczesnym typie, w długich liniach, wyróżnia 
się elastycznością we wszystkich chodach i łagod-
nym charakterem. Posiada także niezwykle intere-
sujący rodowód, cechujący się wysoką jakością i wpi-
sujący się w najnowsze trendy hodowlane.

Ojcem Ebano jest sława ostatnich miesięcy 
– premiowany ogier Escamillo (Escolar x Rohdia-
mant), który swoją karierę rozpoczął dość szybko, 
bo już w czasie próby dzielności, gdzie okazał się 
niezwykle uzdolnionym koniem. Test 14- dniowy 
w Neustadt/Dosse zakończył z ogólną oceną 8,35, za 
część ujeżdżeniową uzyskał 9,0, co dało mu drugie 
miejsce na 37 konkurentów. Za charakter, chęć do 
pracy i jezdność komisja przyznała mu 9,0 pkt, na-
tomiast za kłus i galop po 9,5 pkt! Jeździec tester nie 
szczędził słów zachwytu i przyznał Escamillo aż 9,5 
pkt za jezdność. Rok później podczas testu oceny 
Escamillo były jeszcze wyższe i oscylowały między 
9,0 – 9,5 pkt! W 2021 roku ogier ten potwierdził swo-
je walory sportowe zdobywajac tytuł Wicemistrza 
Świata Młodych Koni w kategorii koni 6-letnich 
w Verden.

Ogromny zachwyt wzbudziła stawka jego 
2,5-letnich synów, będących pierwszym rocznikiem 
potomstwa Escamillo, zaprezentowana podczas 
kwalifikacji ogierów Związku Hanowerskiego i We-
stfalskiego, spośród których doskonała większość 
otrzymała licencje hodowlane. Sprzedażowym hi-
tem okazał się premiowany przez Związek Hano-
werski ogier Energy (Escamillo x De Niro), zakupiony 
przez holenderską stajnię Glock za kwotę 700.000 
euro. Łącznie potomstwo Escamillo na wszystkich 
aukcjach w Europie w 2021 r. zostało sprzedane za 
sumę 1,42 mln euro.

Escamillo - ojciec Ebano - V-ce Mistrz Świata 
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FACE TIME PS
syn słynnej kl. Gesina - jednej z najlepszych 

na świecie klaczy hodowlanych

Foundation

Fidertanz
Fidermark NRW

Reine Freude

De Vito

Weniga

Sandro Hit

Contenance D

Blue Hors Don Schufro

Gaby

Donna Doria

Sir Donnerhall I

Gesine

Gesina

2019 r. 166

oldenburska

kasztanowata
wzrost maść

licencja:  PZHK, AES

rok urodzenia

500 + 1700 zł
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video
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FACE TIME PS 
Syn ogiera klasy Grand 
Prix, od matki, która 
pozostawiła aż 7 licen-
cjonowanych ogierów 
- Face TIme PS to ge-
netyczny rarytas, a przy 
tym wspaniały koń , któ-
rego podejście do pra-
cy i możliwości rucho-
we potwierdzają, że po 
przodkach odziedziczył 
wszystko co najlepsze!

Doskonała genetyka źródłem 
nieograniczonych możliwości

FA
C

E 
TI

M
E 

P
S

Zdecydowanie najmłodszy w naszej ofercie, bo 
urodzony w lipcu 2019 r. ogier Face Time PS wyróż-
nia się dużą ekspresją, bardzo dobrą elastycznością 
i samoniesieniem. Zwraca uwagę łagodnym uspo-
sobieniem i chęcią do współpracy z człowiekiem, co 
zapewne w dużej części zawdzięcza swojemu impo-
nującemu, i to nie tylko pod względem przodków 
męskich, rodowodowi.

Jego ojcem jest Foundation - w młodości Czem-
pion Oldenburga, a obecnie startujący na między-
narodowym poziomie pod Alexandrem Matthia-
sem Rathem ogier, będący zwycięzcą poważnych 
międzynarodowych konkursów. Wśród licznego 
potomstwa ogiera Foundation doliczymy się ponad 
25 licencjonowanych ogierów w tym m.in Wicemi-
strza Świata Młodych Koni - Ferrari, Czempiona Ha-
nowerskiego - Feuertanz czy ogiera Fortunate, który 
sięgnął po mistrzowski tytuł na licencjonowaniu 
Oldenburga. Foundation może pochwalić się aż 62 
premiowanymi córkami, z których najbardziej zna-
na Wiceczempionka klaczy Oldenburga Feel Free 
sięgnęła po Wicemistrzostwo Niemiec oraz znalazła 
się w finale Mistrzostw Świata Młodych Koni.

Gwiazda ojca nieco blaknie w świetle doskonało-
ści jaką prezentuje sobą matka ogiera Face Time PS 
- klacz Gesina. Bez wahania można powiedzieć, że 
jest jedną z najlepszych matek koni ujeżdżeniowych 
ostatnich lat. Wydała na świat 8 licencjonowanych 

synów, w tym takie ogiery jak For Romance I ( starty 
na poziomie GP), For Romance II, Feinrich, Desino, 
Despacito, Don Romance i Fürst Donnerhall PS.

Ojcem klaczy Gesina jest Sir Donnerhall I, zajmu-
jący w 2021 r. wysokie IV miejsce w światowym ran-
kingu WBFSH reproduktorów ujezdżeniowych. Ten 
wspaniały ogier dał 101 licencjonowanych synów, 
w tym wielu zwycięzców konkursów na wysokim 
poziomie i ogierów premiowanych, a także brązo-
wego medalistę mistrzostw świata młodych koni 
w wieku 6 lat - ogiera Sir Olli.
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WARUNKI STANÓWKI
CICHOŃ STALLIONS
Warunki sprzedaży nasienia ogierów 
z oferty Cichoń Stallions w sezonie 2022

1. Przedstawione niżej warunki dotyczą sprzedaży świeżego nasienia stacjonujących w Pol-
sce ogierów Cichoń Stallions - w przypadku złożenia zamówienia przyjmuje się, iż pomiędzy 
stacją ogierów, a Hodowcą, doszło do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach opisanych 
niżej. Sprzedaż nasienia ogierów z oferty Helgstrand Dressage i Deckstation Schockemӧhle 
odbywa się na podstawie odrębnych warunków.

2. Stacja ogierów Cichoń Stallions posiada nr identyfikacyjny PL 24132101 nadany przez Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach, a działalność w zakresie pobierania, 
konfekcjonowania, przechowywania i dystrybuowania nasienia ogierów prowadzi w oparciu 
o decyzję Ministra Rolnictwa nr 100/2019.

3. Sezon hodowlany trwa od 1 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2021 r. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, na prośbę Hodowcy, istnieje możliwość sprzedaży nasienia po zakończe-
niu sezony hodowlanego.

4. Zamówienia nasienia można dokonać codziennie - od poniedziałku do niedzieli, od godz. 
7:00 do godz.19:00:
- mailowo pod adresem: biuro@cichondressage.pl
- telefonicznie pod nr tel. 0048 515 606 189
- poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.cichonstallions.pl
Celem dokonania zamówienia należy podać: imię i numer paszportu klaczy, imiona jej rodzi-
ców, adres dostawy oraz dane do wystawienia faktury VAT.

5. Po otrzymaniu zamówienia przekażemy Hodowcy informacje o możliwym najszybszym 
i najdogodniejszym sposobie dostawy nasienia, a następnie wraz z Hodowcą ustalimy miej-
sce i godzinę odbioru nasienia.

6. Transport nasienia może nastąpić:
a) własnym transportem stacji ogierów Cichoń Stallions
- do 50 km - bezpłatnie
- powyżej 50 km - płatne 1zł/km
b) za pośrednictwem PKP – bezpłatnie
c) za pośrednictwem firmy kurierskiej - płatne wg. stawek firmy kurierskiej

7. Nasienie wysyłane jest w formie schłodzonej, w specjalnie przystosowanym pojemniku 
styropianowym, który Hodowca ma obowiązek zwrócić do stacji ogierów do 7 dni po ode-
braniu nasienia. W przypadku braku zwrotu pojemnika, w końcowym rozliczeniu doliczona 
zostanie kwota 100 zł.

8. Stacja ogierów zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nie-
dyspozycji ogiera (wyjazd na zawody, choroba, zbyt duża liczba zamówień etc.) W tym przy-
padku stacja ogierów dołoży wszelkich starań celem zapewnienia Hodowcy interesującej 
alternatywy – wysyłki nasienia w innym terminie lub innego ogiera.

 
gwarancja 
żywego
źrebięcia

 
płatność po 
zakończeniu 
sezonu

 
atrakcyjny 
system
rabatowy 

 
dostawy 
nasienia 
7 dni w tyg.

WARTO WIEDZIEĆ:
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Warunki sprzedaży nasienia ogierów 
z oferty Cichoń Stallions w sezonie 2022

9. Nasienie opatrzone jest świadectwem zootechnicznym potwierdzającym jego pocho-
dzenie od danego ogiera oraz legalność i prawidłowość procesu pobrania, konserwowania 
i dystrybuowania nasienia. Świadectwo to należy zachować celem późniejszego uzyskania 
świadectwa inseminacji.

10. Ewentualne zastrzeżenia co do jakości nasienia należy zgłaszać niezwłocznie po jego 
otrzymaniu., nie później niż w dniu inseminacji klaczy, pod rygorem utraty możliwości rekla-
macji. Stacja ogierów nie odpowiada za uszkodzenie nasienia w transporcie, oraz opóźnienia 
wynikające z przyczyn lezących po stronie firmy kurierskiej.

11. Najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wysłania nasienia, Hodowca otrzyma fakturę VAT na 
kwotę 500 zł (+VAT) stanowiącą I ratę ceny nasienia. Pierwsze pobranie i wysyłka nasienia 
są bezpłatne (za wyjątkiem ewentualnych dodatkowych opłat za transport zgodnie z pkt 6).

12. W przypadku konieczność dokonania ponownego zamówienia nasienia dla tej samej kla-
czy w trakcie sezonu hodowlanego (powtórka), Hodowca zamawia nasienie wg. opisanej wy-
żej procedury. Cena powtórki to 350 zł brutto. Hodowcy przysługują maksymalnie 3 powtórki 
w sezonie hodowlanym dla tej samej klaczy. Po ich wykorzystaniu należy indywidualnie omó-
wić warunki dalszych zamówień ze stacją ogierów.

13. Po upływie 2 miesięcy od ostatniej wysyłki nasienia, stacja ogierów Cichoń Stallions wysta-
wi Hodowcy fakturę VAT na II ratę ceny nasienia. W przypadku gdyby klacz nie była źrebna, 
Hodowca nie zostanie obciążony II ratą. Brak źrebności hodowca ma obowiązek potwierdzić 
zaświadczeniem lekarza weterynarii - w przypadku braku przedłożenia takiego zaświadcze-
nia, stacja ogierów ma prawo przyjąć domniemanie, że klacz jest źrebna i obciążyć Hodowcę 
II ratą ceny.

14. Po uregulowaniu płatności na rzecz stacji ogierów, zgodnie z życzeniem Hodowcy stacja 
ogierów potwierdzi fakt inseminacji klaczy na stosownym dokumencie (np. świadectwo una-
sienniania klaczy wystawione przez OZHK) w zależności od tego w jakiej księdze Hodowca 
będzie planować opis przyszłego potomstwa.

15. Stacja ogierów przyznaje Hodowcom, których klacze zostaną skutecznie zainseminowane 
ogierami z oferty Cichoń Stallions gwarancję żywego źrebięcia - w przypadku gdyby z jakiej-
kolwiek przyczyny klacz straciła ciążę po opłaceniu faktury za II ratę lub źrebię urodziło się 
martwe, Hodowca będzie miał prawo do skorzystania ze zniżki w wysokości wartości II raty 
w kolejnych 2 sezonach. Warunkiem otrzymania ww. gwarancji jest terminowa płatność za 
wystawione w sezonie faktury VAT oraz brak przeterminowanych należności względem stacji 
ogierów.

16. W przypadku zamówienia nasienia dla ponad 2 klaczy w danym sezonie hodowlanym, 
stacja ogierów oferuje następujące rabaty:
- 3-5 klaczy – 10%
- 5-7 klaczy – 20 %
- ponad 7 klaczy – 25%
W przypadku Hodowców posiadających 10 i więcej klaczy do inseminacji w danym sezonie 
hodowlanym, istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków cenowych, terminów 
płatności i sposobu rozliczeń.

17. Stacja ogierów Cichoń Stallions oferuje możliwość pozostawienia klaczy celem insemina-
cji na miejscu (Radzionków, ul. Anieli Krzywoń 1). Cena boksu to 30 zł/doba, natomiast koszty 
opieki weterynaryjnej ustalane są indywidualnie z weterynarzem prowadzącym. W przypad-
ku inseminacji ogierami Cichoń Stallions,, Deckstation Schockemöhle, Helgstrand Dressa-
ge, stacja ogierów przyzna Hodowcy rabat w wysokości 200 zł na usługi inseminacji i opieki 
okołorozrodowej.

18. Hodowcy, którzy skorzystają z oferty stacji ogierów Cichoń Stallions, otrzymują możliwość 
wystawienia potomstwa w Czempionacie i Aukcji Źrebiąt organizowanych przez Cichoń Stal-
lions.

 
200 zł rabatu 
na inseminację 
w naszej stacji

 
pomoc 
w sprzedaży
źrebiąt

 
darmowe 
doradztwo 
hodowlane 

 
możliwość udziału 
w aukcjach
źrebiąt
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CAROLY
Czempion Mistrzostw Niemiec 

Młodych Koni w zasięgu ręki!

Calido

Cantus
Caletto I

Monoline

Coriander

Kollet

Contender

Bravo

Peter Pan

Pikperle

Baroness

Contendro I

Pasadena

Cora

2009 r. 172

oldenburska

siwa
wzrost maść

licencja: PZHK, OS-International, hanowerska, meklemburska, reńska, 
westfalska, związek południowych niemiec

rok urodzenia

500 + 2500 zł
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video
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CARYTOL
sprzedany na Flyinge 
Auction do USA potomek 
og. Caroly. 

Rekordzista aukcji P.S.I. o nieprzeciętnym 
potencjale genetycznym

C
A

R
O

LY

Uważany przez specjalistów za wzorowy typ ko-
nia skokowego. Cechę tę oraz technikę i możliwo-
ści przekazuje na potomstwo. które rozpoczęło już 
starty na poziomie klasy CC, a do koni zwracających 
uwagę należą bez wątpienia: premiowany jako źre-
bię i licencjonowany Caro Gold OS, który z powodze-
niem startuje na poziomie klasy CC, a także Carabis 
Z, Clemenz K, Caro Silver i Nea’s Carola.

Caroly po zwycięstwie w prestiżowym Deister-
-Championat, zakwalifikował się do mistrzostw 
Niemiec i wygrał pod Bastianem Freese obie rundy 
kwalifikacyjne z wynikami 9,0 i 9,2 pkt zmierzając 
wprost do finału. W finale sędziowie ponownie przy-
znali mu noty powyżej 9,0 pkt za jego wyróżniająca 
się regularność, koncentrację i wspaniałą jezdność. 
Caroly zdobył tytuł Mistrza Niemiec w kategorii 5-let-
nich koni skokowych z oceną 18.8! Po tym imponu-
jącym sukcesie został sprzedany w 2014 r. podczas 
aukcji P.S.I. za kwotę 850.000 euro do zagranicznych 
nabywców, którzy jednakże nie kontynuowali ka-
riery sportowej tego wyjątkowego ogiera. Po kilku 
latach powrócił do Deckstation Schockemӧhle, by 
trafić do głównej oferty najlepszych reproduktorów 
oferowanych przez tą stację, w której znajdował się 
do roku 2020. Równolegle Paul Schockemӧhle sze-
roko wykorzystał tego ogiera we własnej hodowli 
- Gestüt Lewitz, a jego potomstwo brało z sukce-
sami udział w aukcjach PS-online i Flyinge Auction 
w Szwecji.

Ojcem og. Caroly jest Calido I, syn słynnego ogie-
ra Cantus, jest jednym ze sztandarowych ogierów 
hodowli holsztyńskiej. Wygrane potomków ogier 
Calido I w samych Niemczech wynoszą ponad 4,42 
miliona euro. Licencje hodowlane uzyskało ponad 
84 synów, ponad 564 klacze uzyskały wpis do Księgi, 
w tym 71 z premią państwową (St.Pr.St.).

Matka ogiera Caroly , klacz Cora dała oprócz nie-
go, jeszcze jedno licencjonowanego ogiera - Corde 
Dacora (po Carrico), wał. Rocky Dacora (skoki kl. C), 
wał. Starfighter, który świetnie prezentował swoje 
możliwości w konkursach 160 cm. Ojciec matki – 
Contendro I również zalicza się do grona ogierów, 
których potomstwo charakteryzuje wybitna skocz-
ność i wszechstronność. Ten zwycięzca próby dziel-
ności dał 71 licencjonowanych synów, ponad 751 kla-
czy hodowlanych, spośród których aż 131 otrzymało 
premię państwową, a jego potomstwo wygrało po-
nad 7,4 mln euro.
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DIAKATO PS
Mistrz Polski Młodych Koni 2021!

Diaron

Diarado
Diamant de Semilly

Roxette I

Come On

Lindauway

Spartan

Pia

Calido

Gragonia

Lenda Cara

Stakkato

Calina

Stellina

2017 r. 171

oldenburska

siwa
wzrost maść

licencja: PZHK 

rok urodzenia

500 + 2000 
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video
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siwa

DIAKATO PS 
"Koń o nieograniczonych 
możliwościach skokowych,  
a przy tym dobrej technice 
skoku"

Siła i technika skoku, połączone 
z doskonałym charakterem

D
IA

K
A

TO
 P

S

Diakato PS to obiecujący młody ogier, który za-
chwyca niezwykłą siłą i dynamiką w skokach, po-
łączoną z ponadprzeciętną chęcią do współpracy 
z jeźdźcem i łagodnym charakterem. Podczas Po-
lowej Próby Dzielności Ogierów w Lesznie zdobył 
licencję hodowlaną i tytuł Wiceczempiona z notą 
ogólną 8,3 pkt oraz fantastyczną oceną od jeźdźca 
testera za predyspozycje do dyscypliny - 9,5 pkt! 
Swoich walorów dowiódł w trakcie sezonu 2021, 
skutecznie łącząc obowiązki reproduktora, z od-
noszeniem sukcesów sportowych, które zwieńczył 
zdobyty wraz z Łukaszem Kozą tytuł Mistrza Polski 
Młodych Koni 4-letnich, gdzie Diakato PS w półfina-
le uzyskał ocenę 8,7 pkt, a w finałowym przejeździe 
8,4 pkt!

Jest synem ogiera Diaron - podwójnego Czem-
piona Niemiec w wieku 5 i 6 lat, zwycięzcy Skoko-
wego Czempionatu Zw. Oldenburskiego w Rastede 
i zdobywcy tytułu VTV Skokowego Ogiera Roku 
w czasie uznawania ogierów oldenburskich. 

Matka ogiera Diakato PS należy do grona naj-
cenniejszych klaczy w Gestüt Lewitz. Jest nią ciem-
nogniada Stellina wywodząca się z bardzo silnej 
i produktywnej rodziny klaczy FLAUTE han (ur. 1928 
r.), która dała bez mała 20 ogierów uznanych i wiele 
koni startujących w najcięższych konkursach. Sama 
Stellina to matka wielu utalentowanych skoczków. 
W gronie jej potomków znajdują się: Carato 2, który 
startuje w konkursach 150 cm, klacz Celina i Com-

scody – 145 cm,  a parkury o wysokości 140 cm poko-
nywały – Lakkato Z, Chaccalido i Texing. Również jej 
córki dostarczyły wielu znaczących koni skokowych: 
Estrella urodziła skokową Conquality (145 cm) po 
Conthargos, a Cantura dała wał. Dinard (po Diara-
do), startującego w konkursach 140 cm. Natomiast 
wspomniana Celina jest matką licencjonowanego 
ogiera Cornet’s Adel PS (konkursy 145 cm).

A. Matławski, 
sędzia MPMK-B 2021
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C-QUATTRO PS
wnuk legendarnego Chacco-Blue,

syn klaczy Ave Maria startującej  
na poziomie 150 cm

Chacoon-Blue

Chacco-Blue
Chambertin

Contara

Cartoon

Widina

Qredo de Paulstra

Une Americane

Silvio I

Amagranna

Cindina

Quattro B

Windorette Amarylis

Ave Maria

2017 r. 174

oldenburska

siwa
wzrost maść

licencja: PZHK

rok urodzenia

500 + 1800 zł
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video
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siwa

C-QUATTRO PS
W sezonie 2021 og. 
C-Quattro zwyciężał 
m.in. podczas eMPMK-B 
w Michałowicach oraz 
zajął wysokie VII miejsce 
w Sportowym Czem-
pionacie Młodych Koni 
w Olszy

Nieprzeciętny eksterier i zapisane 
w genach możliwości skokowe

C
-Q

U
A

TT
R

O
 P

S

C-Quattro PS to ogier w nowoczesnym, szla-
chetnym typie konia sportowego. Wyróżnia się 
elastycznością i obszernością w 3 chodach, oddaje 
sprężyste, bardzo dobre technicznie skoki. Poten-
cjał tego reproduktora został doceniony podczas 
Polowej Próby Dzielności Ogierów w Lesznie, gdzie 
C-Quattro PS z oceną 8,1 pkt zajął IV miejsce w moc-
nej stawce ogierów skokowych, jednocześnie uzy-
skując najwyższą ocenę bonitacyjną (81 pkt) spo-
śród stawki uznanych ogierów. Tak wypowiedział 
się o nim jeździec testujący -  Antoni Tomaszewski: 
„Ogier C-Quattro PS jest bardzo obszerny i elastycz-
ny w chodach, bardzo dobrze pracuje grzbietem, 
wykazuje dużą chęć do ruchu naprzód, ma dużą siłę 
w skoku i bardzo duży potencjał”. Dlatego też i same 
oceny były równie imponujące co komentarz, za 
jezdność C-Quattro otrzymał 8 pkt, a za przydatność 
do dyscypliny skoków – 8,5pkt!

W sezonie 2021 ogier ten był, z dorobkiem blisko 
50 inseminowanych klaczy, najbardziej popularnym 
reproduktorem skokowym z naszej oferty. Równo-
cześnie pozostawał aktywnym sportowcem, notując 
na swoim koncie m.in. zwycięstwo w eliminacjach 
Mistrzostw Polski Młodych Koni w Michałowicach, 
a także wysokie VII miejsce w Sportowym Czempio-
nacie Młodych Koni w Olszy.

C-Quattro PS swój potencjał zawdzięcza obu 
rodzicom. Ciągle progresujący talent skokowy jego 
ojca - Chacoon Blue, startującego regularnie pod 
Michaelem Rupingiem w konkursach do 145 cm, nie 

pozostawia wątpliwości co jego wrodzonych możli-
wości. Jest godnym następcą swego ojca, numeru 
1 na świecie, ogiera Chacco-Blue. Sam doczekał się 
już kilku licencjonowanych synów i klaczy hodow-
lanych. Podobnie jak w 2019 roku, tak i w ubiegłym 
dwaj jego synowie dostali licencje podczas hano-
werskiego körungu w Verden, a jeden z nich otrzy-
mał premię. 

    Matka og. C-Quattro PS, Ave Maria starto-
wała z powodzeniem w skokach do kl. 150 cm pod 
Christianem Temme, jest półsiostrą licencjono-
wanego ogiera Casio 6 OS (skoki 135 cm) i kl. Vicky  
(skoki 135 cm).
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CONTEROS BLUE PS
Imponujący rodowód źródłem 

nieprzeciętnych możliwości

Continental Blue

Conthargos
Converter I

Cajandra Z

Chacco-Blue

Kirigold

Contendro I

Diaspora 4

Cornet Obolensky

Windina II

Chagolda

Contendros 2

Windorette

Condorette

2018 r. 170

oldenburska

skarogniada
wzrost maść

licencja: PZHK

rok urodzenia

500 + 1500 zł
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video
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CONTEROS BLUE PS 
"To bardzo dobry koń, 
bardzo dobra technika, 
koń silny, bardzo uważny, 
(…) wykazał się karnością, 
zrozumiał czego od nie-
go oczekuję - myślę, że 
to bardzo dobry koń”.

Kamil Grzelczyk, 
jeździec tester podczas 

próby dzielności ogierów 
w Łącku w 2021

Wszystko co najlepsze we współczesnej 
hodowli koni skokowych

C
O

N
TE

R
O

S 
B

LU
E 

P
S

Charyzmatyczny Conteros Blue PS prezentuje 
wszystko to, czego należy oczekiwać od nowocze-
snego konia sportowego. Jest niezwykle urodzi-
wy, prezentuje doskonały, szlachetny typ, świetną 
technikę w skoku i ponadprzeciętne możliwości, 
które zademonstrował już podczas próby dzielności 
w grudniu 2021, gdzie jego walory docenił przede 
wszystkim jeździec tester, który za jezdność przyznał 
mu 9,0 punktów, a za przydatność do skoków 8,0.

Ojcem tego ogiera jest Continental Blue, sko-
czek klasy międzynarodowej. Dosiadany przez Phili-
pa Rüpinga wysoko plasuje się w konkursach Grand 
Prix, w tym m.in. w Neumünster (GER) i Herning 
(DEN). Jako 4-latek miał swój debiut, w wieku 5 lat 
wygrał serię zawodów dla młodych koni w Vechcie, 
Rulle, Damme, Ahlhorn i Gehrde. Ogier ten w swo-
im rodowodzie łączy krew niezwykle popularnego 
w ostatnich latach ogiera Conthargos, oraz legendy 
hodowli koni skokowych, jaką jest ogier Chacco-
-Blue.

Matka ogiera Conteros Blue PS, klacz Condo-
rette (po Contendros) należy do grona najlepszych 
klaczy hodowlanych w należącej do Paula Schoc-
kemöhle Stadninie Lewitz. Jest matką wał. Ogan-
dros PS ur. 2015 (po Ogano Sitte), który z dużym 
powodzeniem startuje w konkursach do 125 cm, 
(wygrał 6 konkursów, również 6 razy był drugi na 

19 startów). Kolejnymi jej utalentowanymi potomka-
mi są: og. El Chapo 5 ur. 2014 ( po Elvis ter Putte ) 
i Otello 53 ur. 2015 (Ogano Sitte).

Jej matka, klacz Windorette zasłynęła przede 
wszystkim jako matka licencjonowanego ogiera 
Chilensky (po Chintan), który startuje na poziomie 
165 cm pod Koki Saito (JPN) i zaprezentował ogrom-
ny talent oraz świetną formę podczas Igrzysk Olim-
pijskich w Tokyo 2020, gdzie wygrał pierwszą kwa-
lifikację, natomiast w finale indywidualnie zajął 13 
miejsce!
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CASCADO
z najlepszych holsztyńskich 

linii hodowlanych

Casall

Caretino
Caletto II

Isidor

Lavall I

Maltia

Calypso II

Gofine

Carthago

Ziona

Kira XVII

Contender

Marli

Charlize

2019 r. 164

holsztyńska

skarogniada
wzrost maść

licencja: PZHK, meklemburska

rok urodzenia

500 + 1200 zł
cena

płatne po potwierdzeniu źrebności

+ 8% VAT

rasa

video
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CASALLCO
Cascado może poszczycić 
się niemalże identycznym 
rodowodem, jak gwiazda 
stacji Paula Schockemöhle 
- Casallco -ogiery te mają 
tego samego ojca - og.  
Casall, a ich matki są pełny-
mi siostrami

Genetyczny crème de la crème

C
A

SC
A

D
O

Wyróżniający się wspaniałym, szlachetnym 
i nowoczesnym typem, poruszający się niezwykle 
lekko i elastycznie w kłusie i galopie, oraz oddający 
nienaganne technicznie skoki holsztyński Cascado, 
to kolejna nowość skokowej oferty Cichoń Stallions 
w sezonie 2022. Ogier ten został już doceniony przez 
niemieckich specjalistów, uzyskując licencję hodow-
laną w Związku Meklemburskim

Jego rodowód to crème de la crème tego co 
obecnie oferuje nowoczesna hodowla koni, to cen-
na holsztyńska kombinacja krwi ogierów Casall, 
Contender, Carthago i Calypso II. Dlatego też fila-
rowy reproduktor Cor de la Bryere sf pojawia się 
w rodowodzie Cascado aż cztery razy. Jego ojciec, 
wspaniały skoczek Casall, to jeden z grona rekor-
dzistów pod względem wygranej sumy przez po-
tomstwo - ponad 4,2 miliony euro. Jeżdżony przez 
Rolf-Göran Bengtssona og. Casall wygrał Global 
Champions Tour, finał Pucharu Świata w Lipsku 
i zdobył zespołowo brązowy medal Mistrzostw Eu-
ropy. Bardzo często konkurował na parkurach ze 
swoim potomstwem, dzięki któremu wspiął się na 
pierwsze miejsce w 2015 r. po raz pierwszy) w świa-
towym rankingu reproduktorów WBFSH (obecnie 
na miejscu 3.) W licznym gronie ponad 180 licencjo-
nowanych synów znajduje się dwóch zwycięzców 
uznawania ogierów holsztyńskich – Cadilo i Casalti-
no, ale również wiceczempioni - Catch it i Cascadello 
I, który potem został sprzedany za rekordową cenę 
aukcji 600.000 euro.

Matka ogiera Cascado, klacz Charlize jest pełną 
siostrą międzynarodowego skoczka Chocoprince 
i półsiostrą finalisty Mistrzostw Świata Młodych Koni 
w kategorii 5-latków, ogiera Chasseur Ask Z (po Ca-
sall), a także pełną siostrą klaczy Zelda IV – matki 
ogiera Casallco, który również znajduje się w ofercie 
stanówki Stacji Cichoń Stallions.

Ojcem klaczy Charlize jest Contender, ojciec nie-
zliczonej liczby skoczków międzynarodowej klasy. 
Tylko w samych Niemczech jego potomstwo wy-
grało prawie 11 milionów euro. W rodowodzie klaczy 
Charlize występuje też dwukrotnie ogier Calypso II 
(3x4).
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Wybrane ogiery 
ujeżdżeniowe z oferty 
Helgstrand Dressage 
& Deckstation 
Schockemöhle

Poznaj pełną ofertę ponad 
60 ogierów na naszej stronie  
internetowej
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BONJOUR 

(Bon Coeur x Fürst Nyphenburg)

2018 r. 169

kara

wzrost

DANCIERO

maść

rok urodzenia

cena
1000 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Premiowany ogier w ksiedze hanowerskiej i DWB, Mistrz  
Hanoweru Koni 3-Letnich z roku 2021, gdzie uzyskał  
m.in. 9 pkt za kłus i 9,5 pkt za galop. Oprócz jakości chodów,  
zachwyca urodą i nienaganną budową.

 

(Dancier x Floriscount)

2016 r. 168

kara

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1300 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Zwycięzca Körungu Westfalskiego w roku 2018. W sezonie 
2021 zdobywca tytułu V-ce Bundeschampiona oraz V-ce  
Mistrza Świata Młodych Koni ze średnią notą 9,66 pkt! Pierwsze  
roczniki potomstwa imponują jakością i osiągają świetne ceny 
na aukcjach.

DOWNTOWN 

(Donkey Boy x Blue Hors Zack)

2016 r. 168

gniada 

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1600 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

W sezonie 2021 zdobywca tytułu Mistrza Danii oraz  
Mistrza Świata Młodych Koni ze średnią notą 9,7 pkt, w tym  
10 pkt za fantastyczny kłus. Wyróżnia go bardzo interesujący,  
nowoczesny rodowód.

FÜRST TOTO 
(Fürstenball x Totilas)

2015 r. 174

skarogniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1000 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Ogier charakteryzujący się doskonałym rodowodem i prze-
kazujący swoje najlepsze cechy potomstwu - z pierwszego  
rocznika pochodzi m.in. ogier Fifty-Fifty, V-ce Champion  
Körungu Oldenburskiego 2021. 

NASZE REKOMENDACJE:
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FYNCH HATTON 

(Formel Eins x Sir Donnerhall I)

2016 r. 175

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1600 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Zwycięzca Körungu Oldenburskiego, Bundeschampion i V-ce 
Mistrz Danii Młodych Koni. Jego źrebięta imponują jakością 
i osiagają rekordowe ceny na aukcjach, tak jak sprzedana za 
79.500 euro klaczka Brandtbjergs Fiji czy ogierek Feingold - 
najdroższe źrebię aukcji w Vechcie.

MY VITALITY 

(Vivaldi x D-Day)

2017 r. 170

kasztanowata

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1000 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Premiowany ogier księgi DWB, zwycięzca próby dzielności 
i Mistrz Danii Młodych Koni z notą 9,7 pkt za wyróżniajacą go, 
imponujacą jezdność. Pełny brat słynnego ogiera Vitalis. Swoje 
najlepsze cechy przekazuje na kolejne pokolenia.

SO PERFECT 

(Sezuan x Sir Donnerhall I)

2017 r. 172

skarogniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1300 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Premiowany ogier księgi DWB i V-ce Champion Körungu  
Oldenburskiego. Pierwszy rocznik jego potomstwa zachwycił  
na aukcjach - Sempre Libre osiągając cenę 62.000 euro  
była najdroższym źrebęciem oldenburskiej elitarnej aukcji 
w Vechcie. 

 
(Totilas x Sir Donnerhall I)

2018 r. 172

skarogniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1000 €

TOTAL DIAMOND PS

płatne na koniec sezonu
+ 8% VAT

Syn legendarnego og. Totilas i Bundeschampionki - klaczy 
Special Diva. Imponuje eksterierem i eksrpesją, dobrą pracą 
zadnich kończyn oraz nienaganną jezdnością.
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DON SARKOKZY 

(Don Allegro x Sarkozy)

2019 r. 170

kara

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1000 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Imponuje prezencją, poprawną budową i trzema ponadprze-
ciętnymi chodami. W jego rodowód to creme de la creme  
niemieckiej hodowli ujeżdżeniowej.

EXPECTATION PS 

(Escamillo x Fürst Romancier)

2019 r. 169

kara

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
800 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Premiowany ogier, z pierwszego rocznika V-ce Mistrza  
Świata Młodych Koni - og. Escamillo. Charakteryzuje go  
harmoniczna, poprawna budowa i dynamiczne chody,  
w niezachwianym takcie.

FIFTY-FIFTY 

(Fürst Toto x Royal Classic)

2019 r. 168

kasztanowata 

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1000 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

V-ce Champion Körungu Oldenburskiego 2021. Wyróżnia go 
bardzo elastyczny ruch z tendencją "pod górę" oraz nadzwyczaj 
prawidłowa budowa.

INCREDIBLE 
(Indian Rock x For Romance I)

2019 r. 173

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1300 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Champion Körungu Oldenburskiego 2021. Imponujący  
typem, budową i możliwościami ruchowymi, nowczesny ogier,  
o niezwykle ciekawym rodowodzie.

WYBRANE NOWOŚCI W OFERCIE:
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JOSHUA 

(Jovian x Belissimo M)

2019 r. 168

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1000 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Premiowany ogier podczas Körungu Westfalskiego 2021. Ogier 
o wyrazistych chodach, w długich liniach, z dobrym stępem 
i dużą siłą zadu.

QUELLE COULEUR 

(Quaside x Captain Fire)

2019 r. 170

jelenia

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1000 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Uznany podczas Körungu Westfalskiego 2021 ogier o niezwykłej 
maści oraz nieprzeciętnych możliwościach ruchowych. jego ro-
dowód to ciekawe połączenie linii ujeżdżeniowych i skokowych.

SPARKLING  

(Springbank II x Fürst Romancier)

2019 r. 171

kara

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1000 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Imponuje urodą i możliwościami ruchowymi. Kontynuator 
cennej dla hodowli ujeżdżeniowej linii og. Rubinstein, słynącej 
z niezwykłej jezdności.

 
(Vitalis x Fidertanz)

2019 r. 174

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1300 €

VOGUE

płatne na koniec sezonu
+ 8% VAT

V-ce Champion Körungu Westfalskiego 2021. Najwyższej  
jakości chody podstawowe, z dużą siłą, motoryką i imponującą 
swobodą łopatek. Bardzo ciekawy, nowoczesny rodowód.
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ESCAMILLO 

(Escolar x Rohdiamant)

2015 r. 169

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
2200 €
(tylko nasienie mrożone) 
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

V-ce Mistrz Świata Młodych Koni. Imponujący debiut w hodow-
li, gdzie z pierwszego rocznika potomstwa uznanych zostało aż 
10 synów, w tym sprzedany za 700.000 euro na aukcji w Verden 
ogier Energy. Syn przekazującego nieprzeciętną jezdność og. 
Escolar.

FRANKLIN 

(Ampére x Ferro)

2010 r. 170

skarogniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1600 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Zwycięzca licencjonowania KWPN oraz próby dzielności,  
finalista Mistrzostw Świata Młodych Koni. Dzięki sukce-
som sportowym do poziomu Intermediate I oraz sukcesom  
potomstwa, uhonorowany przez związek DWB tytułem Elite.  
Doczekał się licznych, licencjonowanych synów, a źrebięta po 
nim co roku osiągając rekrodowe ceny na aukcjach.

FÜRSTENBALL 

(Fürst Heinrich x Sir Donnerhall)

2006 r. 172

kara 

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1600 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Ojciec ponad 90 uznanych ogierów, 170 premiowanych córek 
oraz ponad 80 koni z sukcesami sportowymi na poziomie małej 
rundy i wyżej, w tym zdobywczyni 7. miejsca na IO w Tokio kla-
czy Heiline's Danciera. Jego imponujące jezdnoscią potomstwo 
bije kolejne rekordy aukcyjne - podczas aukcji PSI 2021 Fürst 
Bayram osiągnął cenę 1,7 mln euro.

JOVIAN 
(Apache x Tango)

2014 r. 175

skarogniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1600 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Premiowany ogier w księdze DWB, srebrny medalista holen-
derskiego Pavo-Cup i Mistrzostw Danii. Mistrz Świata Młodych 
Koni z roku 2019. Spośród pierwszych roczników potomstwa 
doczekał się rekrodzistki duńskiej elitarnej aukcji, oraz dwóch 
finalistów Czempionatu Niemiec, a obecnie również uznanych 
ogierów, w tym premiowanego og. Joshua.

ELITA WSPÓŁCZESNEJ HODOWLI UJEŻDŻENIOWEJ:
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ELITA WSPÓŁCZESNEJ HODOWLI UJEŻDŻENIOWEJ:

REVOLUTION 

(Rocky Lee x Rouletto)

2013 r. 176

skarogniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1600 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Premiowany ogier i rekordzista aukcji hanowerskiej, zwycięzca 
licencjonowania DWB oraz próby dzielności i Mistrzostw Danii. 
Złoty (2018) i srebrny (2019) medalista Mistrostw Świata Mło-
dych Koni. Dzieki swoim sukcesom sporotwym oraz imponuja-
cym wynikom potomstwa, otrzymał w 2021 tytuł Elite.

SIR DONNERHALL I 

(Sandro Hit x Donnerhall)

2001 r. 171

skarogniada

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
1800 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Bundeschampion i V-ce Mistrz Świata. Ojciec ponad 100  
uznanych ogierów, w tym licznych premiowanych reprodukto-
rów, brązowego medalisty MŚMK - Sir Olli, oraz niezliczonych 
koni startujących na poziomie Grand Prix. Dzięki sukcesom  
potomstwa zajmuje aktualnie 4. miejsce w światowym  
rankingu reproduktorów WBFSH.

TOTILAS  

(Gribaldi x Glendale)

2000 r. 170

kara

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
4000 €
(tylko nasienie mrożone) 
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

Jako sportowiec pobijał kolejne rekordy i trzykrotnie siegał 
po złoto Mistrzostw Świata. Jako reproduktor wspiął się na 7. 
pozycję światowego rankingu reproduktorów WBFSH, co za-
wdziecza doskonałym wynikom potomstwa. Troje potomków 
og. Totilas brało udział w IO w Tokio, w tym zdobywca 6. miejsca 
Glock's Total U.S.

 
(Vivaldi x D-Day)

2007 r. 170

kasztanowata

wzrost

maść

rok urodzenia

cena
2200 €

VITALIS

płatne na koniec sezonu
+ 8% VAT

Ojciec koni startujących na międzynarodowym poziomie 
Grand Prix, blisko 100 premiowanych klaczy oraz ponad 50 
licencjonowanych ogierów, w tym 4. na MŚMK og. Valverde, 
Bundeschampiona - Vitalos czy Czempiona Körungu - Viva 
Vitalis. W czasach kariery sportowej zwycięzca prestiżowego 
Burg-Pokal oraz "Stallion of the Year" podczas MŚMK w Ermelo.
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Ogiery skokowe 
Deckstation 
Schockemöhle

Poznaj pełną ofertę ponad 
20 ogierów na naszej stronie 
internetowej



41

ALL STAR
Mistrz Europy z krwią 
światowych sław

Oferujemy Państwu ogiera o wspaniałym, 
rzadko już teraz spotykanym, a niezmiernie cen-
nym rodowodzie. Tym ogierem jest ALL STAR 
– Mistrz Europy z Götheborga ’2017 w ekipie Ir-
landii, dziesiąty indywidualnie, zwycięzca finału 
Pucharu Świata z Götheborga i piąty w Pucharze 
Narodów w Barcelonie. All Star brał udział w fi-
nałach czterech Pucharów Świata, a debiutował 
podczas Światowych Igrzysk Jeździeckich w 2014 
w Caen we Francji, gdzie wraz z ekipą zajął siód-
me miejsce, podobnie jak rok później w finale Mi-
strzostw Europy w Aachen.

All Star to genetyczna perełka łącząca w so-
bie krew legendarnego hanowerskiego ogiera 
Argentinus, a z żeńskiej strony ogierów Alme Z, 
Ramiro Z oraz Winnetou han. Jego ojciec, Argen-
tinus należy do grona czołowych reproduktorów 
- ojców koni sportowych, czego dowodem było 
wielokrotnie pierwsze miejsce w rankingu WB-
FSH na początku XXI w.

All Star przekazuje swoim źrebiętom atletycz-
ną budowę i fantastyczny galop. Trzy źrebięta 
z jego pierwszego rocznika uzyskały imponujące 
ceny podczas internetowych aukcji organizowa-
nych przez Paula Schockemoehle w 2020 roku.

2003 r.

172

hanowerska

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

rasa

Argentinus

Argentan I
Absatz

Worms

Duden II

Winterrose

Ibrahim

Girondine

Ramiro Z

Wencke

Dorle

Almé Z

Rinnetou Z

April Love ZH

2100 €
cena

płatne na koniec sezonu
+ 8% VAT

video
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unikalne osiągnięcie – ogier 
w czołówce reproduktorów 
hodowli skoczków i koni 
do WKKW

Balou du Rouet znowu to zrobił! Bezustannie 
nie opuszcza czołowych miejsc w rankingach re-
produktorów. Po raz czwarty z rzędu znalazł się 
w pierwszej piętnastce i dwunastce w rankingu 
WBFSH najlepszych reproduktorów zarówno oj-
ców koni skokowych jak i wkkwistów.

Do grona jego najlepszych potomków należy 
bez wątpienia Bianka (Steve Guerdat (SUI) – Mi-
strzyni Świata i brązowa medalistka Mistrzostw 
Europy i dziewiąta w Pucharze Świata oraz wkkw-
-ista Billy The Red (Christina Cook (GBR) – druży-
nowo złoty medalista, a indywidualnie dziewiąty 
na Światowych Igrzyskach Jeździeckich w Tryon, 
zwycięzca CIC3* Hartpury, drugi w CIC3* Bramha-
mi i trzeci na CCIO3*-NC w Boekelo.

Balou du Rouet rozpoczął swoją karierę 
z końcową oceną 9,2 podczas 30-dniowego testu 
w Vechcie. Po serii zwycięstw w zawodach dla 
młodych koni, wygrał kwalifikacje do Mistrzostw 
Niemiec z oceną 9,2 pkt, by w samym finale koni 
6-letnich zająć wysokie 8 miejsce. Po tym sukce-
sie nastąpiła seria znaczących zwycięstw w kon-
kursach skokowych w zawodach międzynarodo-
wych do kategorii 3* włącznie.

1999 r.

171

oldenburska

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

rasa

cena

video

Baloubet du Rouet

Galoubet A
Alme

Viti

Starter

Badine

Contender

Felici

Domino

Georgette

Mesange du Rouet

Continue

Georgette II

Georgia

BALOU DU ROUET

1800 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT
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BALOUTAIRE PS
ultra-nowoczesny syn Balou 
du Rouet z rodziny mistrza 
olimpijskiego Nino des 
Buissonnets 

Bardzo szybko Baloutiare PS zdobył uznanie 
w oczach hodowców, a to za sprawą nie tylko 
wyników sportowych, ale także bardzo obiecują-
cych źrebiąt. Prezentując wyśmienite możliwości 
i technikę, z powodzeniem startuje na poziomie 
klasy S, zaliczając również bardzo udany start 
w Grand Prix w Kronenberg. W próbie dzielności 
ogierów w Adelheidsdorf, uzyskał 9,5 pkt za zna-
komitą chęć do skoków, 8,25 za jezdność i 8,0 za 
galop.

Rodowód Baloutaire PS to kombinacja ab-
solutnej elity najlepszych skokowych ogierów 
świata, poczynając od jego ojca - Balou du Ro-
uet, który znajduje się w czołowej dziesiątce re-
produktorów w rankingu WBFSH od 2014 roku 
i jest synem ogiera Baloubet du Rouet - mistrza 
olimpijskiego i trzykrotnego zwycięzcy Pucharu 
Świata. Ojciec jego matki – ogier Chacco-Blue był 
trzeci w Grand Prix w Aachen, wygrał Grand Prix 
w Neumünster i od 2017 roku prowadzi w rankin-
gu reproduktorów WBFSH. Ośmioro z jego po-
tomstwa startowało w 2018 r. na Mistrzostwach 
Świata w Tryon. W 2017 Chaqui Z zdobył w zespo-
le złoty medal na Mistrzostwach Europy w Goete-
borgu. Ponad 40 jego synów uzyskało licencje 
hodowlane. Druga matka Baloutaire PS - Nema 
dała Stakalite (po Stakkatol), który odnosi sukcesy 
na poziomie klasy S.

2011 r.

172

oldenburska

skarogniada

wzrost

maść

rok urodzenia

rasa

Balou du Rouet

Baloubet du Rouet
Galoubet A

Mesange du Rouet

Continue

Georgette II

Chambertin

Contara

Voltaire

Copalia L'Enchante v. Quidam 
de Revel

Georgia Dorle

Chacco-Blue

Nema

Chataire

1000 €
cena

płatne na koniec sezonu
+ 8% VAT

video

�
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CASALLCO
międzynarodowa,
nadchodząca gwiazda

Lista międzynarodowych sukcesów Casallco 
jest coraz dłuższa: dosiadany przez Philipa Rüpin-
ga zdobył Grand Prix Opglabbeek/BEL, był dru-
gi w Grand Prix w Paderborn, czwarty w Grand 
Prix Riesenbeck i wysoko uplasował się w Grand 
Prix w Redefin, Lastrup i Lanaken/BEL. Ukończył 
na czysto także dwie rundy Pucharu Narodów 
w Drammen/NOR.

Casallco rozpoczął swoją karierę jako rezerwo-
wy zwycięzca kwalifikacji OS, główny zwycięzca 
klasy premium Ib, zwycięzca próby dzielności 
(trzykrotnie ocena 10pkt) i zdobywca kwalifikacji 
do Mistrzostw Niemiec.

Potomstwo Casallco zdaje się iść w jego ślady. 
W gronie tym należy wymienić przede wszystkim 
klacz Casa Lady Love PS/Lennard Runge/GER 
- mistrzynię Oldenburga, kl. Cosima/Harm Wie-
busch - wicemistrzynię Hanoweru, wiceczempio-
na próby dzielności - og. Casalou oraz czempiona 
ogierów OS - Cavoiro – H OLD.

2011 r.

172

holsztyńska

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

rasa

Casall

Caretino
Caletto II

Isidor

Lavall I

Maltia

Calypso II

Gofine

Carthago

Ziona v. Calypso II

Kira XVII

Contender

Marli

Zelda IV

1300 €
cena

płatne na koniec sezonu
+ 8% VAT

video
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Wiceczempion próby 
dzielności w Adelheidsdorf 
- w zasięgu ręki

Casalou PS swoją karierę rozpoczął z wielkim 
przytupem. Podczas próby dzielności w ZT Adel-
heidsdorf zaimponował jezdnością (8,5 p), tech-
niką skoku (8,5 p) i możliwościami (9,0 p), skakał 
lekko, z dużą siłą i szybkim odbiciem, jego koń-
cowa ocena wyniosła 8,60. Uplasował się tuż za 
swoim kolegą ze stajni, będącym również w na-
szej ofercie – Chaccothage Blue PS. Możliwości 
swe potwierdzał startując pod Janą Fink (GER) 
i Eikenem Sato (JPN) uzyskując oceny na styl wie-
lokrotnie sięgające 9,0 pkt.

Jego ojcem jest Casallco, który startując pod 
Philipem Rüpingiem zwyciężył w Grand Prix 
Opglabbeek (BEL) , zajął drugie miejsce Pader-
born, czwarte w Riesenbeck, siódme w Grand 
Prix Lastrup i dwukrotnie pokonał parkury bez-
błędnie w Pucharze Narodów w Drammen 
(NOR). Casallco zdobył tytuł wiceczempiona kwa-
lifikacji ogierów dla OS, a bardzo udany pierwszy 
rocznik źrebiąt przyniósł mu główną premię Ib, 
zaś podczas próby dzielności trzykrotnie otrzymał 
maksymalne noty 10,0 p. Zdobył kwalifikację do 
Bundeschampionatu, czym rozpoczął swą karie-
rę sportową. Na swoje potomstwo przekazuje nie-
mal nieograniczone możliwości skokowe. Kilku 
jego synów uzyskało już licencje, w tym Cavoiro 
– H - zwycięzca kwalifikacji OS, najwyżej oceniony 
z ogierów skokowych podczas HLP Związku Ol-
denburskiego, startując pod Tobiasem Meyerem 
pokazał swój talent podczas serii zawodów dla 
młodych koni na zawodach międzynarodowych. 

2016 r.

169

oldenburska

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

rasa

cena

video

Casallco

Casall
Caretino

Kira XVII

Contender

Marli

Baloubet du Rouet

Georgia

Kannan

Quicosse

Zelda IV

Balou du Rouet

Quicanna

Balcanna

CASALOU PS �

800 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT
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CHACOOLOU PS
siła i potencjał

Chacoolou PS to młody skoczek - nadzwy-
czaj pewny siebie podczas przejazdu i zawsze 
skoncentrowany na przeszkodach. Robi niesa-
mowite wrażenie w skoku, idealnie otwiera zad 
i imponuje równowagą. Jego rodowód jest przy-
kładem jakości genetycznej na najwyższym euro-
pejskim poziomie. Chacoolou PS ukończył swój 
HLP w Adelheidsdorf z wynikiem 8,61 jako jeden 
z najlepszych w 35-osobowej grupie. Otrzymał 
czterokrotnie 9.0 – m.in. za możliwości skokowe, 
zaś jego jezdność została oceniona na 8,75. Teraz 
z niecierpliwością czekamy na jego pierwsze źre-
bięta.

Jego ojciec - Chacoon Blue wykazał się swo-
imi nieograniczonymi możliwościami zwycięża-
jąc próbę dzielności ogierów w Schlieckau (osta-
teczna ocena 9,4 za skoki). Za swoje umiejętności 
w skokach luzem i możliwości otrzymał wyma-
rzoną ocenę 10. W 2015 roku, po wygraniu Czem-
pionatu Deistera w Dobrocku, uplasował się na 
płatnym miejscu w finale Bundeschampionatu 
w wieku 6 lat. W 2016 roku, po pierwszych sukce-
sach w międzynarodowym tournée po zawodach 
dla młodych koni, z małą stratą punktów do zwy-
cięzcy zdobył srebro na Warendorfer Youngster 
Championat.

Jego matka - Balancelle, w połączeniu z ogie-
rem Cartogran, dała Carte Blanche, która wygry-
wała międzynarodowe konkursy skokowe do 145 
cm pod Kevinem Jochemsem/NED. Z kolei Ba-
lancelle jest pełną siostrą licencjonowanego ogie-
ra Balero, który startował na międzynarodowym 
poziomie do 145 cm. Jest też półsiostrą klaczy 
Messengera SZ (po Messenger) , która zaznaczyła 
się w sporcie międzynarodowym.

2016 r.

169

meklemburska

siwa

wzrost

maść

rok urodzenia

rasa

Chacoon Blue

Chacco-Blue
Chambertin

Cantara

Cartoon

Widina

Baloubet du Rouet

Georgia

Lancer III

Golden Touch

Cindina

Balou du Rouet

Golden Dance

Balancelle

800 €
cena

płatne na koniec sezonu
+ 8% VAT

video
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Od rekordowych ocen
na próbie dzielności
do kariery międzynarodowej

Już z pierwszego rocznika źrebiąt Chacfly do-
chował się premiowanego syna Chaclight/Che-
robino TS, który uzyskując cenę 105 000 euro, był 
drugim najdroższym ogierem aukcji po Körungu 
Hanowerskim. Checkmate AS po Chacfly uzyskał 
najwyższą cenę (18 500 euro ) na aukcji Elite Foal 
w Danii.

Chacfly to absolutny rekordzista pod wzglę-
dem wysokich ocen jakie ogier może otrzymać 
podczas próby dzielności. W czasie testu w Adel-
heidsdorf w 2017 wzbudził sensację otrzymując 
końcową notę bliską ideału - 9,49 pkt, w tym 
maksymalną ocenę 10 pkt za 6 elementów próby!

W 2016 Chacfly PS rozpoczął swoją karierę 
sportową zdobywając w wieku 4 lat brązowy 
medal na Czempionacie Hanowerskim w Ver-
den. Dosiadany przez Patricka Stühlmeyera wy-
grał sporą liczbę konkursów dla młodych koni, 
włącznie z dwunastoma zwycięstwami w 2018 
roku. Wygrał również kwalifikacje do Niemiec-
kiego Czempionatu dla Młodych Koni w Klein 
Roscharden, gdzie uzyskał wysoką notę 8,8. Do-
siadany przez Eikena Sato/JPN, zajmował płatne 
miejsca w konkursach skokowych o wys. 145 cm 
w Opglabbeek/BEL, Kronenberg/NED, Riesen-
beck, Ommen/NED i Lier/BEL. Jego duże osią-
gnięcia można było przewidzieć dość wcześnie - 
niezwykłe możliwości Chacfly PS jakie prezentuje 
na parkurach, są zapisane w cennym rodowodzie.

2012 r.

169

hanowerska

kasztanowata

wzrost

maść

rok urodzenia

rasa

cena

video

Chacco-Blue

Chambertin
Cambridge

Desiree VII

Contender

Godahra II

Silvio I

Famm

Cento

Gettina

Contara

Sir Shutterfly

Centara

Shentara

CHACFLY PS

1500 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT
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CHACOON BLUE
od pierwszych startów
spektakularne zwycięstwa na 
poziomie międzynarodowym
i w doskonałym stylu

Chacoon Blue zademonstrował swoje ponad-
przeciętne możliwości już w 2014 roku podczas 
testu ogierów w Schlieckau, który ukończył z wy-
śmienitym wynikiem 9,4 pkt. W 2015 wygrał De-
ister Championship w Dobrock, a następnie zajął 
płatne miejsce w finale koni 6 – letnich na Bunde-
schampionacie. W 2016 roku po pierwszych suk-
cesach w międzynarodowych zawodach Youn-
gster Tour, zdobył srebrny medal na Warendorf 
Youngster Championships dla koni 7-letnich.

W ostatnich latach wraz ze swoim jeźdźcem 
Philipem Rüpingiem, zajął czołowe miejsca na 
World Ranking List konkursów skoków przez 
przeszkody we Frankfurcie/GER, Kronenberg/
NED, Lanaken/BEL i Oldenburg/GE.

Potomstwo Chacoon Blue przyciąga uwagę 
swoimi osiągnięciami na zawodach dla młodych 
koni - warto wspomnieć m.in. Wicemistrza Nie-
miec i Wiceczempiona Oldenburga ogiera Cha-
coothargos PS OLD

2009 r.

172

meklemburska

siwa

wzrost

maść

rok urodzenia

rasa

Chacco-Blue

Chambertin
Cambridge

Desiree VII

Contender

Godahra II

Carthago

Peggy-Anne

Domino

Windina

Contara

Cartoon

Widina

Cindina

2200 €
cena

płatne na koniec sezonu
+ 8% VAT

video
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świetna podstawa genetyczna 
– najlepsza prognoza na 
przyszłość

Już sama analiza rodowodu tego ogiera robi 
wielkie wrażenie, a jego  charakter, możliwości 
i staranność w skoku predestynują Chaccothage 
Blue PS do pierwszej ligi ogierów rozpoczynają-
cych karierę hodowlaną.

Jego ojcem jest sam Chacco-Blue, jeden 
z najwyżej obecnie cenionych reproduktorów na 
świecie, zajmujący już po raz czwarty pierwsze 
miejsce w Światowym Rankingu Ogierów Skoko-
wych WBFSH, a w pierwszej dziesiątce znajduje 
się nieprzerwanie od 2015 roku.  Jako skoczek 
wygrał Grand Prix na CSI3* Neumünster i CSI5* 
w Londynie, był drugi w Zangersheide Sires of 
the World i w GP CSI3* Hachenburg i trzeci w GP 
Aachen, a dosiadali go: Andreas Kreuzer i Alois 
Pollmann-Schweckhorst.

Bardzo mocną stroną ogiera Chaccothage 
Blue PS jest  to, do czego przywiązuje się obec-
nie coraz większa wagę, czyli żeńska strona ro-
dowodu, od wielu pokoleń słynąca z wydawania 
wielu bardzo dobrych koni sportowych. Jego 
matka  - Conthina PS, odnosi sukcesy w skokach 
na parkurach o wysokości do 145 cm pod Patric-
kiem Stühlmeyerem. Pierwsi jej potomkowie, 
Londontimes PS (po London) i Chacoothargos 
PS (po Chacoon Blue), zwyciężają w konkursach 
dla młodych koni.
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Chambertin
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Conthargos

Leomitage

Conthina

CHACCOTHAGE BLUE PS �

1000 €
płatne na koniec sezonu
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CONTHALOU
owacja na stojąco
dla Czempiona

Ten młody ogier prezentuje bardzo ładny, no-
woczesny typ. Zaimponował nam bardzo dokład-
nymi skokami, dużymi możliwościami, szybką 
reakcją z bardzo dobrą pracą przednich kończyn. 
Ten syn ogiera Conthargos jest dobrym przykła-
dem konia wywodzącego się ze świetnej, pełnej 
odnoszących sukcesy koni, rodziny. Swymi zaleta-
mi przekonał, że jest godnym tytułu czempiona 
ogierów ”- zachwycił się w swoim komentarzu 
kierownik hodowlany związku oldenburskiego, 
gdy og. Conthalou zdobywał w roku 2019 tytuł 
Czempiona Körungu Oldenburskiego.

Ojciec og. Conthalou - Conthargos, również 
dostępny dla hodowców w stacji Paula Schoc-
kemöhle, dostarczył całą plejadę koni odnoszą-
cych sukcesy na poziomie międzynarodowym. 
Obecność takich wspaniałości jak Balou du Ro-
uet i Chacco-Blue w rodowodzie ogiera Contha-
lou, dają mocną gwarancję genetycznej siły prze-
kazywania wielu skokowych zalet. 

Conthalou miał idealny start jako reproduk-
tor z niezwykle udanym pierwszym rocznikiem 
źrebiąt - jedno z nich, Connery, osiągnęło 33 000 
euro - najwyższą cenę na Oldenburg Auction 
w Vechcie. Ze względu na swoje wybitne potom-
stwo Conthalou otrzymał główną premię Związ-
ku Oldenburskiego.
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sukcesy potomstwa
we wszystkich klasach

W 2008 roku w wielu 4 lat Conthargos wygrał 
Deister Championship w Dobrock otrzymując 
notę 9,5 i kwalifikując się do Czempionatu Nie-
miec. Niestety z powodu kontuzji nie mógł kon-
tynuować kariery, ale za to jego potomstwo poka-
zuje jego bardzo dużą wartość jako reproduktora. 
Do tej pory Conthargos dał 24 licencjonowanych 
synów, w tym Conthinder (Andrzej Opłatek/
POL), który z sukcesami brał udział w zawodach 
dla młodych koni. Bardzo dobrymi wynikami na 
wysokim poziomie może pochwalić się Concona, 
Conbelleza, Conbalou, Conthacco, Conblue, Jo-
landa, Coraline, Tailormade Chloe Star PS, Call Me 
Diva – Czempionka Oldenburga, Gräfin Andorra 
OLD – brązowa medalistka regionu, Jadore Moi – 
dwukrotnie na wysokiej pozycji w Mistrzostwach 
Świata Młodych Koni w WKKW. Łącznie już 15 
potomków og. Conthargos osiągnęło poziom 160 
cm, a ponad 30 koni startuje na poziomie 150-155 
cm.

Sukcesy te zaprowadziły ogiera Conthargos 
do elitarnej grupy reproduktorów sklasyfiko-
wanych w Światowym Rankingu WBFSH. Con-
thargos przekazuje na potomstwo duże ramy 
i atletyczną budowę. Jego potomstwo dziedziczy 
po nim odwagę, ostrożność, potencjał skokowy, 
technikę i ponadprzeciętną jezdność.
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CONTINO-QUICK 
brązowy medalista 
Bundeschampionatu

Contino-Quick PS w imponującym stylu zdo-
był brązowy medal Mistrzostw Niemiec Młodych 
Koni (Bundeschampionat). Dzięki serii zwycięstw 
w konkursach młodych koni został zakwalifiko-
wany na Bundeschampionat i nie pozwolił sobie 
tam na żaden błąd. "Świetny rytm, imponująca 
równowaga i zawsze ustawiony na pomocach 
jeźdźca, z dużą chęcią do współpracy i rozluźnie-
niem"- tak pochwalił go Joachim Geilfus po jego 
wspaniałych występach w finale Bundescham-
pionatu koni 5-letnich. W pierwszym półfinale, 
pokonanym w idealnym stylu pod Eiken Sato 
(JPN) otrzymał 9,0, w drugim - 8,8 - co pozwoli-
ło mu zająć 3 miejsce. Contino-Quick PS po raz 
pierwszy zostanie wykorzystany do hodowli 
w 2021 roku.

Jego ojciec to wyśmienity Contendro 
I (ranking ogierów WBFSH: skoki na 27 m. i 4-te 
w WKKW), który zalicza się do grona ogierów, któ-
rych potomstwo charakteryzuje wybitna skocz-
ność i wszechstronność. Ten zwycięzca próby 
dzielności dał 71 licencjonowanych synów, ponad 
751 klaczy hodowlanych, spośród których aż 131 
otrzymało premię państwową.

Matka ogiera Contino-Quick PS, klacz Castina 
doskonale radziła sobie w konkursach dla mło-
dych koni. Dała również pięciu skoczków klasy 
międzynarodowej, m.in. Diarca PS (po Diarado).
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licencja wywalczona na 
międzynarodowych parkurach

W wieku czterech lat zadebiutował w zawo-
dach dla młodych koni. Rok później wygrywał 
serię konkursów dla koni 5-letnich, a w wieku 
sześciu lat odniósł pierwsze sukcesy w zawodach 
międzynarodowych. Continental Blue uzyskał 
licencję w 2020 roku na podstawie spektakular-
nych wyników sportowych.

Continental Blue zajął wysokie miejsce 
w Grand Prix Herning/DEN, Neumünster/GER 
i Neustadt/D./GER z Philipem Rüping/GER i kon-
tynuuje nadal swoją międzynarodową karierę.

Jego syn Continental Cafe PS/Markus Friedel/
GER,  zwycięsko zadebiutował w zawodach dla 
młodych koni skokowych w wieku 4 lat. Conti-
nental Blue swoją bezwarunkową chęć do pracy 
przekazuje swojemu potomstwu, które również 
dziedziczy po nim doskonałą budowę.
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CORSINI
Czempion Körungu 
Oldenburskiego 2021

Ten ogier zwraca uwagę od pierwszego spoj-
rzenia. „Promienny jak mężczyzna w białej ma-
rynarce. Wpisany w prostokąt, z bardzo dobrymi 
kopytami i kończynami. Skoki luzem pokazał 
z ogromnym potencjałem, zawsze otwierając zad  
z dużym rozmachem” - takich słów użył dyrektor 
hodowlany Związku Oldenburskiego, Bernhard 
Thoben, by pochwalić ogiera Corsini po jego 
sławnym zwycięstwie podczas kwalifikacji ogie-
rów w Vechcie. Wyróżniał się w stawce ponad-
przeciętnym typem i poprawnością budowy.

Ważny jest również jego rodowód z bezpo-
średnią sukcesją światowych ogierów takich 
jak Cornet Obolensky, Cassini I i Contender oraz 
obecność ogiera Narew xx. Ojciec Cornet Obolen-
sky zajmuje obecnie ósme miejsce w światowym 
rankingu WBFSH najlepszych ogierów – ojców 
koni skokowych. Jest ojcem niezliczonej ilość par-
kurowych sław, w tym przede wszystkim Mistrza 
Europy ogiera Clooney/Martin Fuchs/SUI, druży-
nowego wicemistrza Europy Comme Il Faut/Mar-
cus Ehning i wicemistrza z CHIO Aachen - ogiera 
Balou Du Reventon/Brian Moggre/USA.
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DENVER'S SEMILLY PS
śladami swojego legendarnego 
ojca Diamant de Semilly

Denver’s Semilly, będący efektem doskonałe-
go połączenie krwi znakomitych reproduktorów 
- Diamant de Semilly i Balou du Rouet. w wieku 
czterech i pięciu lat startował w zawodach dla 
młodych koni, a w 2021 zadebiutował na arenie 
międzynarodowej w parze z Philipem Rüpin-
giem, odnosząc sukcesy na Mistrzostwach Świa-
ta w Lanaken/BEL i zawodach dla młodych koni 
w Kronenberg/NED i Hagen a.T.W. W Bunde-
schampionacie zakwalifikował się do finału i zajął 
czołowe miejsce w Mistrzostwach Oldenburga 
dla sześciolatków. Denver’s Semilly w 2022 zosta-
nie użyty po raz pierwszy w hodowli. 

Ojciec - Diamant de Semilly należy do ho-
dowlanych „rodowych sreber” rasy Selle Francais. 
W 2002 roku został drużynowym mistrzem świa-
ta z Ericiem Levallois/FRA w Jerez de la Frontera/
ESP i zajął tam dziewiąte miejsce indywidualnie. 
W 2003 roku para była częścią drużyny, która 
zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy 
w Donaueschingen. Diamant de Semilly od lat 
dominuje w rankingach, dzięki swojemu, odno-
szącemu sukcesy potomstwu.

Klacz Georganna, oprócz omawianego ogie-
ra, urodziła również kilku innych międzynarodo-
wych skoczków: Chaginue (1,50 m), Chicago Blue 
(1,35 m), Boreal Blue (wszyscy po Chacco-Blue; 
1,35 m) i Calisey TW (po Conthargos; 1,25 m).
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narodziła się nowa gwiazda,
czyli unikalna kombinacja
rodowodu

Znakomita technika, nastawienie, błyska-
wiczny refleks i ponadprzeciętne możliwości 
zapewniły ogierowi Diablue PS premię podczas 
licencjonowania ogierów w Redefin, a następnie 
zwycięstwo w próbie dzielności w Adelheidsdorf, 
gdzie otrzymał łączną notę 9,29 pkt, w tym 10 pkt 
za możliwości skokowe i perspektywę. Drzemie 
i dojrzewa w nim prawdziwy skoczek, z którym 
stacja Paula Schockemöhle wiąże duże nadzieje 
na przyszłość.

Diablue PS jest pierwszym synem dwukrot-
nego Mistrza Niemiec Młodych Koni w skokach, 
ogiera Diaron, który ciągle jest aktywnym skocz-
kiem i osiąga bardzo dobre wyniki na zawodach 
w Verden, Neumünster, Zandhoven i Opglabbe-
ek pod Patrickiem Stühlmeyerem, sztandaro-
wym jeźdźcem stacji Schockemöhle.

Matka ogiera Diablue PS, klacz Stakkarieal-
la, w 2017 roku została sprzedana na Aukcji P.S.I. 
za 2,4 mln euro do USA. Ta bardzo obiecująca 
klacz, z powodzeniem pokonuje parkury w klasie 
do 140 cm włącznie, w tym podczas Mistrzostw 
Świata w Skokach w Lanaken.

Ojciec matki - ogier Stakkato wygrał w Bun-
deschampionacie w 1998 roku. Został Mistrzem 
Niemiec w 2003 r. w Gerze i w 2010 roku w Mün-
ster. Dominował w ocenie wartości hodowlanej 
Federacji Narodowej przez jedenaście lat (!).
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DIABLUE PS
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DIARADO
blisko 100 potomków
z sukcesami na poziomie 
150 cm

Diarado obecnie znajduje sie w gronie 20 
najlepszych reproduktorów skokowych Świata 
wg Rankingu WBFSH. Już na początku swo-
jej kariery hodowlanej dał się poznać jako tzw. 
„stempelhengst”. Krew Diarado jest obecna nie-
mal w każdej księdze stadnej rejestrującej konie 
skokowe. Już z pierwszego rocznika wiele koni 
zadziwiło swoją jakością. Należy do nich Don Dia-
radao był członkiem brązowo-medalowej ekipy 
niemieckiej na Światowych Igrzyskach Jeździec-
kich w Tryon, gdzie dosiadał go Maurice Tebbel.

Jesienią 2019 syn ogiera Don Diarado świetnie 
zaprezentował swoje możliwości podczas Körun-
gu Oldenburskiego i otrzymał licencję. Inny poto-
mek Diarado, wał. Dicas, wygrał SAP Prize pod-
czas CHIO Aachen. Diablo Z pod Leon Thijssen 
zwyciężył w Grand-Prix w Eindhoven, a Roelofsen 
Horse Truck Eldorado S zajął wysokie miejsce na 
Donaueschingen Championships.

Sam Diarado, zwycięzca Holsztyńskiego 
Körung i próby dzielności, na której otrzymał re-
kordowo wysokie noty, zdobył brązowy medal na 
Czempionacie Niemiec, uzyskując dwie imponu-
jące noty 9,0. Następnie z dużym powodzeniem 
startował w serii zawodów na poziomie 3* i idąc 
w ślady swego ojca, legendarnego Diamant de 
Semilly, który wygrał drużynowo złoty medal 
podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku i rok 
później srebrny zespołowo podczas Mistrzostw 
Europy oraz został, wg rankingu WBFSH, jednym 
z najlepszych koni skokowych na świecie.
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unikalny wyczyn – dwukrotny
Czempion Niemiec -
sukces płynący w żyłach

W ciągu 40-letniej historii niemieckiego 
czempionatu dla młodych koni skokowych, Dia-
ron jest drugim ogierem, który osiągnął dosko-
nały wynik zdobywając dwukrotnie złoty medal 
w latach 2017-2018. Diaron udowodnił, że nie 
tylko potrafi skakać w nienagannym stylu, ale 
jest także bardzo szybki i zwinny. Po zdobyciu 
drugiego miejsca w 2017, w 2018 wygrał Skokowy 
Czempionat Związku Oldenburskiego w Rastede, 
następnie został nazwany VTV Skokowym Ogie-
rem Roku w czasie uznawania ogierów dla tegoż 
związku. Z racji tych sukcesów otrzymał przydo-
mek „OLD”, który jest przyznawany przez Związek 
Oldenburski najlepszym koniom zarejestrowa-
nym w tymże związku.

Do niedawna najważniejsza dla ogiera Diaron 
OLD była kariera sportowa. Mimo to już w pierw-
szym roczniku urodził się Diablue PS, jego syn, 
który otrzymał premię i licencję Związku Olden-
burskiego i dołączył do oferty Stacji Paula Schoc-
kemöhle. Diaron jest nadal czynny sportowo, 
zwycięża i zajmuje płatne miejsca pod Patrickiem 
Stühlmeyerem.

Ciekawe jest to, że w czterech pokoleniach 
w rodowodzie ogiera Diaron występują wy-
śmienite ogiery pochodzące ze stadniny Schoc-
kemöhle, a są to : Diarado, Come on, Aldatus i Do-
mino. Ojcem ogiera Diaron jest wybitny Diarado, 
również znajdujący się w naszej ofercie.
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nieograniczone możliwości

Dostojny Elbalthago PS śmiało podąża drogą 
swojego ojca - Eldorado van de Zeshoek, który 
odnosił sukcesy w konkursach Grand Prix i Pu-
charach Narodów. Prezentuje dojrzały styl sko-
ków i nieograniczone możliwości, zapowiadające 
karierę na wysokim poziomie.

Eldorado van de Zeshoek znalazł się w 2009 
roku w wieku 5 lat w finale Mistrzostw Świata 
Młodych koni skokowych, a następnie startował 
pod Hanno Ellermann (EST) na międzynarodo-
wych parkurach. Sukcesy jego sportowego po-
tomstwa przyniosły mu dwunaste miejsce w ran-
kingu WBFSH najlepszych reproduktorów świata 
w skokach przez przeszkody. Wśród wyróżniają-
cych się znalazły się: zwycięzca z Akwizgranu Kil-
ler Queen VDM (Daniel Deußer) oraz Elektric Blue 
P - zwycięzca Hertogenbosch (Max Kühner (AUT). 
Matka ogiera Elbalthago PS , Staklouette OS dała 
skoczka na poziomie kl. M** (130 cm) – ogiera Con-
thatol PS (po Conthargos), który odniósł spore 
sukcesy zajmują wiele płatnych miejsc na zawo-
dach międzynarodowych dla młodych koni.

Elbalthago PS wywodzi się z rodziny klaczy 
GALUPKA (Hannover Stutenstamm 2192610, 
Schridde 35), z której to pochodzą również ogiery 
Lanscafe mekl, Nariston old, , Fundus, Sadenio, 
Landfürst i Lauriston (również skoczek klasy 160 
cm). W gronie koni skokowych startujących na 
najwyższym poziomie klasy 160 cm znadujemy: 
Ravenna 322, Rasputin, Sanghata, Libera, Dia-
monds Daylight, Cinzano 41 i Fiorucci 6.
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FOR CASSIUS
rzadkość genetyczna: 
bezpośredni syn For Pleasure

Ten bezpośredni syn wspaniałego For Pleasu-
re jest ogierem o wyjątkowych możliwościach,co 
znajduje odzwierciedlenie w jego wzorowej sile 
i potencjale w skoku. W 2019 roku For Cassius 
znalazł się w gronie ogierów premiowanych na 
licencji Związku Meklemburskiego. Na swoim 
HLP (próba dzielności) 2021 w Adelheidsdorf po-
nownie zachwycił swoimi atletycznymi skokami 
i nieograniczonymi możliwościami.

Ojciec For Pleasure już za życia stał się le-
gendą. Mając w siodle Larsa Nieberga, a później 
Marcusa Ehninga, dwukrotnie zdobył zespołowo 
złoto olimpijskie w Atlancie/USA i Sydney/AUS, 
a także zespołowo trzy złote medale Mistrzostw 
Europy w Mannheim, Hickstead/GBR i Donau-
eschingen. Potem były sukcesy indywidualne, 
przede wszystkim brąz na Mistrzostwach Euro-
py, dwa złote medale na Mistrzostwach Niemiec, 
drugie miejsce w finale Pucharu Świata i w Ri-
ders Tour. Już w 2003 roku znalazł się na szczycie 
rankingu WBFSH najlepszych reproduktorów 
świata – ojców koni skokowych. 

Potomstwo For Pleasure zawsze było wśród 
najlepszych. W samych Niemczech zarejestro-
wanych jest ponad 60 licencjonowanych synów 
For Pleasure, w tym Forsyth FRH/Toni Haßmann, 
który jest ojcem brązowej medalistki olimpijskiej 
Fine Lady pod Eric'iem Lamaze/CAN.

2017 r.
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holsztyńska

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

rasa

For Pleasure

Furioso II
Furioso xx

Dame de Ranville

Grannus

Goldi

Capitol I

Wisma

Carry

Zurich IV

Gigantin

Cassini I

Perle XX

Cathleen

800 €
cena

płatne na koniec sezonu
+ 8% VAT

video
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półbrat wielokrotnego 
zwycięzcy Grand Prix 
- ogiera Chaganus

Droga do sukcesu ogiera Meganus PS to zwy-
cięstwo w dwóch eliminacjach do Bundescham-
pionatu dla pięciolatków z ocenami 9,2 i 9,5, 
zwycięstwo w prestiżowych 14. mistrzostwach 
w Dobrocku z oceną 9,0 i zwycięstwo w kwalifi-
kacjach do Bundeschampionatu w Diepholz - 
ocena 9,0. W samym tylko sezonie 2021 odniósł 
jeszcze dziewięć zwycięstw w konkursach dla 
młodych koni mając w siodle Patricka Stühlmey-
era. Meganus PS imponuje swoim nieograniczo-
nym talentem do skoków oraz rewelacyjną i rzad-
ką linią krwi. W 2022 roku Meganus PS zostanie 
po raz pierwszy użyty w hodowli. 

Jego ojciec Messenger jest synem ogiera 
Montender dosiadanego przez Marco Kutschera 
- indywidualnego i drużynowego zdobywcy brą-
zowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich 2004 
w Atenach/GRE, szóstego w Pucharze Świata 
w 2004 w Mediolanie/ITA i dwukrotnego Mistrza 
Europy (zespołowo i ind.) w San Patrignano/ITA. 
Podczas próby dzielności Messenger otrzymał 10 
za możliwości skokowe.

Matką ogiera Meganus PS jest doskonała 
klacz Whiz Kid. To od niej pochodzą konie poko-
nujące parkury 160 cm - Chataga/Alejandro Mills/
MEX, H5 Chaganus/Eduardo Pereira de Mene-
zes/BRA i Casquo Blue/Douglas Lindelöw/SWE 
(w 2021 4. miejsce drużynowo w Mistrzostwach 
Europy w Riesenbeck).

2016 r.
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oldenburska

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

rasa

cena

video

Messenger

Montender
Contender

Jesprit

Baloubet du Rouet

Samsara

Capitol I

Perra

Grannus

Walaska

Barbie Girl Del Chirone

Carthago

Gastona

Wizz Kid

MEGANUS PS

800 €
płatne na koniec sezonu

+ 8% VAT

�
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VARIHOKA DU TEMPLE
niezwykły francuski ogier
o oryginalnym rodowodzie

Ogiera Varihoka du Temple charakteryzuje 
dokładność skoku i niezwykła siła - tzw. „szybki 
grzbiet”, bardzo dobra współpraca z jeźdźcem 
i staranność. Startując w najwyższych konkur-
sach od początku ubiegłego roku do chwili obec-
nej zaliczył aż 54 bezbłędne przejazdy.

Poprzez zeszłoroczne sukcesy - zwycięstwa 
w Grand Prix Opglabbeek/BEL i Neustadt/D./
GER, drugie miejsce w Grand Prix Hagen aTW/
GER, trzecie miejsce w Pucharze Narodów Rzy-
mu/ITA oraz w Grand Prix Neumünster/ GER 
(również finał Riders Tour), czwarte miejsce 
w Pucharze Narodów Pragi/SZE i ósme miejsce 
w Grand Prix Berlina/GER, Varihoka du Temple 
imponująco potwierdził słuszność kwalifikacji, 
wraz z  Patrickiem Stühlmeyerem, do Mistrzostw 
Niemiec.

Jego pierwsze źrebięta przeszły najśmielsze 
oczekiwania i zostały sprzedane po wysokich ce-
nach na aukcjach.

2009 r.
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selle francais

gniada

wzrost

maść

rok urodzenia

rasa

Luigi d'Amaury

Quidam de Revel
Jalisco B

Dirka

Plein d'Espoir IV

Orange de Norville

Voltaire

Cemeta

Laeken

Quine de Mai

Fille d'Espoir

Kannan

Fyllis Marine

Narihoka d'Halong

1200 €
cena

płatne na koniec sezonu
+ 8% VAT

video
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WARTO WIEDZIEĆ:

WARUNKI STANÓWKI
HELGSTRAND DRESSAGE
I DECKSTATION
SCHOCKEMÖHLE
Niniejsze warunki dotyczą Hodowców korzystający z ogierów 
stacjonujących w posiadających certyfikację UE stacjach:
Paul Schockemöhle (D-KBP-087-EWG),
Sudenhof (D-KBP-188-EWG)
Helgstrand Dressage (DK 01-EQU-SCC-0002).

1. Sezon stanówki rozpoczyna się 1 lutego 2022 r., a kończy 15 sierpnia 2022 r. W szczególnie uzasad-
nionych przypadkach, na prośbę Hodowcy, istnieje możliwość sprzedaży nasienia po zakończeniu 
sezony hodowlanego.

2. Zamówienia nasienia można dokonać najpóźniej do godziny 10.00 na dzień przed planowaną 
inseminacją:
- mailowo pod adresem: biuro@cichondressage.pl
- telefonicznie pod nr tel. 0048 515 606 189
- poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.cichonstallions.pl
Celem dokonania zamówienia należy podać: imię i numer paszportu klaczy, imiona jej rodziców, 
adres dostawy oraz dane do wystawienia faktury VAT. Złożenie zamówienia oraz jego potwier-
dzenie przez stację ogierów Cichoń Stallions jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
i zobowiązaniem się Hodowcy do zapłaty ceny, zgodnie z pkt 11.

3. Jakiekolwiek opóźnienie (złożenie zamówienia po godz. 10:00) może skutkować brakiem możli-
wości realizacji zamówienia w terminie.

4. Nasienie jest pobierane i może być wysyłane każdego dnia tygodnia. Jednakże dostawy w week-
endy, poniedziałki i święta podlegają ograniczeniom związanym z usługami spedytorów i dlatego 
są możliwe tylko po wcześniejszym zamówieniu i indywidualnym ustaleniu sposobu transportu 
nasienia.

5. W każdym czasie możliwy jest odbiór mrożonego nasienia wybranych reproduktorów ze stacji 
ogierów Cichoń Stallions w Radzionkowie.

6. Koszty wysyłki nasienia ponosi właściciel klaczy. Standardowo koszt wysyłki nasienia z Niemiec/
Danii oraz certyfikatu weterynaryjnego to 90 euro. Koszt ten może wzrosnąć w przypadku dostaw 
w weekendy lub lokalizacji nieosiągalnych dla liniowych połączeń kurierskich. Zamawiający każ-
dorazowo jest informowany o wyższym aniżeli 90 euro koszcie wysyłki.

7. W przypadku najpopularniejszych ogierów stacja ogierów zastrzega sobie prawo do ogranicze-
nia dostarczania nasienia jednej porcji na jedna ruję u klaczy, priorytetowo są traktowane klacze 
inseminowane w stadninie w Mühlen.

8. Nasienie schłodzone wysyłane jest w pierwszej kolejności do hodowców w Niemczech. Jeśli 
jednak ogier stanie się okresowo niedostępny w czasie sezonu (zawody, choroba itp.), zaoferujemy, 
jeżeli to możliwe, nasienie mrożone lub innego ogiera wybranego przez Hodowcę. W takim przy-
padku będzie on obciążony tylko kosztami za nasienie, bez kosztów wysyłki.

9. Po przekazaniu nasienia firmie spedycyjnej, stacja ogierów Cichoń Stallions prześle na adres 
mailowy Hodowcy link pozwalający śledzić przesyłkę (tracking number).

10. Stacja Cichoń Stallions ani stacje wysyłające nasienie nie ponoszą odpowiedzialności za uszko-
dzenie nasienia w transporcie, opóźnienia w dostawie względem prognozowanego czasu dorę-
czenia, zagubienie przesyłki. Reklamacje należy składać jeszcze tego samego dnia po otrzymaniu 
przesyłki.

11. Stacja ogierów Cichoń Stallions kredytuje zamówienia nasienia na czas trwania sezonu hodow-
lanego (nie jest wymagana płatność "z góry") i obciąży Hodowcę ceną nasienia, kosztami wysyłki 
i świadectw weterynaryjnych po zakończeniu sezonu, tj. we wrześniu 2022 r.

 
płatność po 
zakończeniu 
sezonu

 
możliwość 
płatności w 
PLN lub w EUR

 
atrakcyjny 
system
rabatowy 

 
dostawy 
nasienia 
7 dni w tyg.
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12. Świadectwo inseminacji nie zostanie wydane ani przekazane do odpowiedniego związku ho-
dowców, dopóki stacja ogierów nie otrzyma zapłaty za nasienie, wysyłkę i wszelkie inne wymaga-
ne opłaty.

13. W przypadku bezskutecznej inseminacji nasienie można zamawiać powtórnie do końca sezo-
nu hodowlanego, ponosząc tylko koszty wysyłki i świadectwa weterynaryjnego. Jeśli klacz nie za 
źrebi się do końca sezonu hodowlanego lub resorbuje, za następną rok właściciel klaczy otrzyma 
zniżkę, w wysokości 50% zapłaconej ceny nasienia (z wyjątkiem ogierów, których nasienie jest do-
stępne tylko w formie mrożonej, takich jak Big Star, Kannan itp.). W przypadku klaczy, których 
pierwsza inseminacja nastąpi po 1 lipca 2021 r., w przypadku braku źrebności, na kolejny sezon 
przyznana zostanie zniżka w wysokości 100% ceny nasienia.

14. Nieźrebność klaczy musi być potwierdzona przez lekarza weterynarii do 1 grudnia tego samego 
roku. Bez tego potwierdzenia właściciel utraci prawo do zniżki w następnym roku.

15. Zniżki o których mowa w pkt 13 dotyczą danego Hodowcy i danego ogiera, po którym klacz 
została nieźrebna. Zmiany są możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu. Opłaty za nasienie nie 
podlegają zwrotowi. Zniżki dotyczą kolejnych 4 lat.

16. Program zniżek na nasienie:
- na 2. - 4. klacz - 10%
- na 5. - 9. klacz – 15%
- na 10. – 19. klacz – 20%
- od 20. klaczy – 30%

17. Nasienie ogierów takich jak: All Star, Big Star, Danciano, Foundation, Totilas nie podlega tym r 
abatom.

18. Jeśli faktury nie zostaną zapłacone w terminie, wszelkie uzgodnione rabaty wygasają. Opłaty za 
transport i świadectwa weterynaryjne należy opłacić w całości.

19. Nasienie mrożone zostanie zafakturowane na daną klacz i będzie zawierać maksymalnie dwie 
dawki inseminacyjne. Następnie należy zapłacić kolejną opłatę za kolejne porcje, bez potrąceń lub 
zniżek z powodu braku źrebności. Zakup pojedynczych dawek nie jest możliwy. Jedna dawka inse-
minacyjna przypada na jedną ruję. Przed wysłaniem zamrożonego nasienia umowa użytkownika 
dotycząca zamrożonego nasienia podpisana przez właściciela klaczy musi zostać do nas przesłana 
faksem lub pocztą elektroniczną, w przeciwnym razie nasienie nie zostanie wysłane.

20. Nasienie mrożone pozostaje własnością stacji ogierów Paul Schockemöhle (Paul Schoc-
kemöhle Hengsthaltung GmbH). W przypadku niezużycia nasienia, należy je odesłać. Nasienia 
nie wolno przekazywać stronom trzecim ani wykorzystywać dla innych klaczy. W przypadku nie-
uprawnionego użycia zamrożonego nasienia właściciel klaczy zostanie nałożona grzywna w wyso-
kości 2500,00 € bez wyjątku, obok wszystkich zaległych należności.

21. Dostarczone kontenery styropianowe należy odesłać z powrotem do stacji Cichoń Stallions 
w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od ich otrzymania. W przeciwnym razie zostanie zafakturo-
wana opłata w wysokości 50 euro.

22. W przypadku użycia prywatnego pojemnika hodowcy nie ponosimy żadnej odpowiedzialności 
za jego utratę lub uszkodzenie.

23. Dokumenty potwierdzające użycie dołączone do przesyłki, wypełnione i podpisane przez le-
karza weterynarii / technika inseminacyjnego, a także puste słomki, muszą zostać natychmiast 
odesłane.

24. Nasienie mrożone można wykorzystać wyłącznie do tradycyjnej inseminacji lub do przeniesie-
nia zarodka (embriotransferu). Wykorzystanie nasienia do ICSI (The intracytoplasmic sperm injec-
tion) lub innych zaawansowanych technik hodowlanych jest dozwolone wyłącznie po uprzednim 
uzgodnieniu.

25. Hodowcy muszą powiadomić stację ogierów Cichoń Stallions o oczywistych wadach dostar-
czonego nasienia (problemy jakościowe, zbyt wysoka temperatura, uszkodzenie w transporcie 
itd.) najpóźniej na drugi dzień po otrzymaniu towaru; w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń 
gwarancyjnych jest wykluczone.

26. Hodowcy, którzy skorzystają z oferty Helgstrand & Schockemӧhle, otrzymują możliwość wy-
stawienia potomstwa w Czempionacie i Aukcji Źrebiąt organizowanych przez Cichoń Stallions.

27. Nasienie mrożone ogiera Totilas dostępne jest wyłącznie z możliwością inseminacji w stacji 
ogierów Cichoń Stallions w Radzionkowie.

 
200 zł rabatu 
na inseminację 
w naszej stacji

 
pomoc 
w sprzedaży
źrebiąt

 
darmowe 
doradztwo 
hodowlane 

 
możliwość udziału 
w aukcjach
źrebiąt
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DZIAŁ WETERYNARII 
CICHOŃ STALLIONS

Oferowane usługi weterynaryjne

Rozród koni

Neonatologia źrebiąt

Paulina Supera
lekarz weterynarii

Jednym z niezbędnych ogniw w procesie hodowlanym koni, ogierów jest profesjonalna ob-
sługa weterynaryjna, która dzisiaj nie ogranicza się już wyłącznie do inseminacji klacz i pod-
stawowej opieki okołorozrodowej. Od początku działalności stacji ogierów Cichoń Stallions 
staramy się wspomagać Hodowców w tym zakresie, oferując możliwość inseminacji klaczy 
i opieki nad klaczą w naszym ośrodku w Radzionkowie na Śląsku. Do tej pory działania te 
miały jedynie charakter suplementarny do działalności stacji ogierów, jednakże skala zain-
teresowania i potrzeb Hodowców skłoniła nas do utworzenia odrębnego działu weterynarii 
koni, który świadczyć będzie całe spektrum usług, zarówno stacjonarnych, jak i w terenie.

Nasza oferta koncentruje się wokół usług weterynaryjnych związanych z rozrodem koni i neonatolo-
gią źrebiąt, które świadczymy zarówno stacjonarnie w naszej siedzibie w Radzionkowie na Śląsku, jak 
i w terenie, na obszarze woj. śląskiego. Na pomoc naszych lekarzy weterynarii możecie również liczyć 
w przypadkach, wymagających wizyty internisty czy nagłych sytuacjach, gdy potrzebne jest udzielenie 
pierwszej pomocy.

Oferujemy pełny zakres usług związanych z rozrodem 
koni, a więc przede wszystkim diagnostykę z wyko-
rzystaniem m.in badania ultrasonograficznego (USG), 
pozwalającego na ustalenie optymalnego momentu 
dla dokonania zapłodnienia oraz inseminację klaczy 
nasieniem świeżym (wyłącznie stacjonarnie) oraz na-
sieniem chłodzonym i mrożonym, a następnie kontro-
lę i profilaktykę w trakcie ciąży, aż do chwili porodu. 
We współpracy z Gestüt Lewitz oferujemy także moż-
liwość wykonania embriotransferu, gdzie nasi lekarze 
weterynarii przygotowują dawczynię do zapłodnienia, 
a sam zabieg pobrania i implantacji zarodka do bior-
czyni wykonywany jest na terenie Niemiec.

Poród i pierwsze godziny życia źrebięcia to niezwykle ważny czas, który wymaga przede wszystkim 
profesjonalnego podejścia Hodowcy, ale niejednokrotnie także wsparcia lekarza weterynarii. Nasz ze-
spół weterynarzy posiada w tym zakresie ponadprzeciętne doświadczenie praktyczne i jest w stanie 
odpowiednio zareagować w trudnych sytuacjach. Służymy także radą i pomocą w kwestiach związa-
nych z prawidłowym odchowem czy żywieniem klaczy-matki i źrebięcia.

Po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła pracę za granicą, od 
początku kariery silnie ukierunkowując się na zagadnienia 
związane z rozrodem koni oraz neonatologią. Doświadczenie 
zdobywała pracując dla takich renomowanych firm, jak PS 
Flyinge & Partners (Szwecja), The Stallion Company (Francja) 
czy Gestut Lewitz (Niemcy), a jej umiejętności praktyczne 
poparte są solidną wiedzą naukową, zdobytą m.in w trakcie 
stażu na University of Adelaide (Australia). Obecnie pracuje 
w australijskiej stadninie koni czystej krwi angielskiej - Vine-
ry Stud, gdzie pod jej opieką pozostaje ponad 250 klaczy ho-
dowlanych i podobna liczba źrebiąt rocznie. Od 2022 r. pełni 
funkcję głównego lekarza w stacji ogierów Cichoń Stallions, 
służąc swoim doświadczeniem i wiedzą współpracującym 
z nami Hodowcom.
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Pakiety inseminacyjne za obsługę jednej rui:

Inseminacja nasieniem świeżym lub chłodzonym:
• 300 złotych - w przypadku braku ciąży
• 700 złotych - w przypadku ciąży 
potwierdzonej w 14. dniu

Inseminacja nasieniem mrożonym*:
• 400 złotych - w przypadku braku ciąży
• 1200 złotych - w przypadku ciąży 
potwierdzonej w 14. dniu

Pakiety obejmują:
 • nielimitowane badania USG  (również na ciążę: 14, 26, 45 dzień);
 • ewentualne podanie jednej dawki hormonów (prostaglandyna, chorulon);
 • inseminację;
 • jedno płukanie macicy; 
 • do 3 podań oksytocyny;
 • wygniatanie zarodków w przypadku ciąży bliźniaczej;

Usługi dodatkowe – wyceniane indywidualnie:
 • zabieg Caslicka (plastyka sromu);
 • badania laboratoryjne (m.in. wymaz z szyjki macicy, cytologia, badania krwi);
 • leczenie (m.in. specjalistyczne badania diagnostyczne, antybiotyki);
 • sedacja;

Usługi poza pakietem są wyceniane indywidualnie.

Cennik dotyczy usług stacjonarnych na terenie stacji ogierów Cichoń Stallions  oraz wyjazdowych na 
obszarze woj. śląskiego. Ceny nie obejmują dojazdu do klienta.
 

Dla Hodowców korzystających z ogierów Cichoń Stallions / Helgstrand Dressage / Deckstation Schoc-
kemhle: 200 zł zniżki!

*Inseminacja nasieniem mrożonym tylko na terenie stacji ogierów Cichoń Stallions.

Pensjonat dla klaczy na terenie stacji ogierów Cichoń Stallions

Pensjonat dla klaczy: 30 zł /doba
Pensjonat dla klaczy ze źrebakiem: 50 zł / doba

Koszt pensjonatu obejmuje:
 • karmienie paszą treściwą 2x dziennie
 • karmienie paszą objętościową 2x dziennie
 • podawanie suplementów 1x dziennie wg. zaleceń
 • wypuszczanie klaczy na padok
 • codzienne sprzątanie boksu
 • bieżące monitorowanie stanu klaczy 

Embriotransfer (we współpracy z Gestüt Lewitz)

• Przygotowanie klaczy do inseminacji na terenie 
  stacji ogierów Cichoń Stallions: 200 zł
• Przewiezienie klaczy do Gestüt Lewitz: ustalane indywidualnie
• Inseminacja klaczy na terenie Gestüt Lewitz: bezpłatne
• Dodatkowe badania USG, pobieranie wymazów, leczenie: ustalane indywidualnie
• Płukanie zarodków: 200 euro + VAT
• Skuteczny transfer zarodka* do biorczyni oraz potwierdzenie ciąży powyżej 60. dnia: 1,000 euro + VAT. 
 
• Depozyt za każdą wypożyczoną** źrebną klacz biorczynię: 750 euro + VAT. 
• Przewiezienie klaczy oraz źrebnych klaczy biorczyń do Polski: ustalane indywidualnie

• Pensjonat dla klaczy w Gestüt Lewitz: 10 euro / doba

* Jeżeli transfer zarodka okaże się nieskuteczny lub klacz zresorbuje ciąże przed 60. dniem, 
  hodowca nie ponosi wyżej wymienionej opłaty.
** Depozyt ten zostanie zwrócony hodowcy, jeśli klacz po upływie sześciu miesięcy od wyźrebienia 
zostanie zwrócona w dobrej kondycji. Powyżej 60 dnia ciąży, do czasu  zwrócenia klaczy biorczyni, 
za klacz odpowiedzialny jest hodowca (regularne odrobaczanie, szczepienie, usługi kowala oraz l
ekarza weterynarii, koszty utrzymania klaczy).

CENNIK USŁUG ROZRODCZYCH 
NA SEZON 2022
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Wejdź na www.cichonstallions.pl
i zapoznaj się z ofertą ponad 80 topowych ogierów

? ?Nie wiesz, którego  
wybrać?
Skorzystaj z darmowej 
porady hodowlanej Szukasz doświadczonego  

lekarza weterynarii?
Wejdź na: 
https://cichonstallions.pl/
weterynarze-kliniki 
i znajdź specjalistę 
w Twojej okolicy

ogiery skokowe
Katarzyna Wiszowaty
k.wiszowaty@cichondressage.pl
tel. 696 654 684

ogiery ujeżdżeniowe
Mateusz Cichoń 
mateusz.cichon@cichondressage.pl
tel. 606 189 090

Jak działa stacja ogierów Cichoń Stallions:

Rok później
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Rok później

KONTAKT

ciesz się potomstwem najlepszych
ogierów i weź udział w organizowanych
przez nas czempionatach, by zdobywać
cenne nagrody,

 
weź udział w aukcji i osiągnij 
wysokie ceny za oferowane 
potomstwo (średnia w 2021r. = 46.410 zł),

skorzystaj z naszej pomocy przy załatwianiu 
wszelkich formalności związanych 
z rejestracją potomstwa.

Katarzyna Wiszowaty
źrebięta skokowe
m: +48 696  654 684
e: k.wiszowaty@cichondressage.pl

Mateusz Cichoń
źrebięta ujeżdżeniowe
m: +48 606 189 090
e: mateusz.cichon@cichondressage.pl

Paulina Supera
lekarz weterynarii
m: +48 882 560 594
e: wet@cichonstallions.pl

Patrycja Marcinkowska
sprawy organizacyjne
m: +48 515 606 189
e: biuro@cichondressage.pl
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ZAMÓW NASIENIE 

wyślij mail na  
biuro@cichondressage.pl, 
skorzystaj z formularza lub 
zadzwoń 515 606 189.  Podaj dane 
klaczy, dane do rozliczeń, adres 
dostawy,

pamiętaj! Zamówienia nasienia 
ogierów zagranicznych należy złożyć 
do godz. 10:00. Nasienie można 
zamawiać 7 dni w tygodniu,
 
oddzwonimy do Ciebie, by ustalić 
szczegóły dostawy,

nasienie naszych ogierów  
dostarczymy do 12 h,  
a zagranicznych na następny dzień 
po zamówieniu,

za nasienie rozliczymy się po 
zakończeniu sezonu. 
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Cichoń Foals Auction
11-13 sierpnia 2022r.

Elitarna aukcja źrebiąt dedykowana
wyłącznie potomstwu ogierów z oferty
Cichoń Stallions / Helgstrand Dressage / 
Deckstation Schockemöhle

czerwiec - wysyłanie zdjęć, video i rodowodów źrebiąt przez 
zainteresowanych udziałem w aukcji Hodowców - wstępna 
weryfikacja przez nasz zespół

1-17 lipca - wizyty  naszego zespołu u wstępnie wybranych 
źrebiąt, wykonanie pierwszych materiałów foto-video  
- ostateczny wybór stawki źrebiąt do aukcji

18-24 lipca - wykonanie materiałów foto-video do katalogu aukcyjnego

Najdroższe źrebię CFA 2021 - ogierek Tanzanit Jak Malowany 
(o. Totilas), hod. A. Fornalska - sprzedany za kwotę 17.500 euro

Najdroższe źrebię skokowe CFA 2021 
- klaczka Celentina (o. Diaron), 
hod. B. Glista-Piwko - sprzedana 
online za kwotę 15.900 euro

Proces selekcji

1.

2.

3.
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Co bierzemy pod uwagę:

• kondycja, eksterier 
  i wrażenie ogólne
• typ, budowa i jakość 
  chodów
• potencjał rodowodowy 
  strony żeńskiej

Więcej o aukcji na: 
www.cichonfoalsauction.pl

Średnia cena za sprzedane źrebię 
w roku 2021 wyniosła 46.400 zł

Zakończone sprzedażą licytacje to radość 
dla Organizatorów i Hodowców, ale przede 
wszystkim samych Klientów, którzy stają się 
właścicielami przyszłych gwiazd czworoboków 
i parkurów

Stałymi klientami naszej aukcji 
są międzynarodowej klasy zawodnicy 



72

ul. Anieli Krzywoń 1
41-922 Radzionków
e: biuro@cichondressage.pl
w: cichonstallions.pl
tel: 515606189

Mateusz Cichoń: 
tel. 606 189 090
Michał Cichoń: 
tel. 786 958 075

Katarzyna Wiszowaty: 
tel. 696 654 684
Patrycja Marcinkowska: 
tel.  515 606 189
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