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Niniejsza praca stanowi kontynuację wcześniej prowadzonych badań i pod-
sumowuje cykl opracowań dotyczących powiązań dwóch rodzajów bonitacji 
pokroju ogierów półkrwi z różnymi parametrami ich wartości użytkowej. Materiał 
do badań stanowiły 333 ogiery półkrwi trenowane w ramach testu 100 dni w latach 
2001-2003. Ocenie poddano zależności między dwoma systemami bonitacji 
(stosowanym przez PZHK – w układzie: 1 – typ – 15 pkt, 2 – głowa, szyja – 5 pkt, 3 
– kłoda – 15 pkt, 4 – kończyny przednie – 10 pkt, 5 – kończyny tylne – 10 pkt, 6 – 
kopyta – 10 pkt, 7 – ruch w stępie – 10 pkt, 8 – ruch w kłusie – 10 pkt, 9 – wrażenie 
ogólne – 15 pkt oraz proponowanym przez pierwszego autora opracowania 
w  układzie: 1 – typ – 10 pkt, 2 – harmonia budowy – 10 pkt, 3 – konstytucja – 10 
pkt, 4 – głowa, szyja, kłoda – 10 pkt, 5 – kończyny przednie – 10 pkt, 6 – kończyny 
tylne – 10 pkt, 7 – kopyta – 10 pkt, 8 – ruch w stępie – 10 pkt, 9 – ruch w kłusie – 10 
pkt, 10 – ruch naturalny – 10 pkt) i wynikami oficjalnych prób dzielności. Elementy 
objęte analizowanymi systemami zostały dodatkowo pogrupowane w cechy: ogólne, 
szczegółowej budowy ciała i motoryczne. Uzyskane rezultaty badań pozwoliły na 
sformułowanie następujących sugestii: zarówno w przypadku odrębnego anali-
zowania badanych ogierów półkrwi według ich przynależności rasowej – jak też 
w łącznym ujęciu wszystkich ras – zawsze wykazywano ponad dwukrotnie wyższą 
liczbę statystycznie istotnych powiązań między cechami pokroju oraz wskaźnikami 
użytkowości badanych ogierów półkrwi ocenianych własną metodą bonitacji 
pokroju, w zestawieniu z tego typu rezultatami stwierdzonymi w przypadku metody 
stosowanej przez PZHK; analiza współ-zależności między pokrojowymi i użytko-
wymi cechami ogierów półkrwi w dobitny sposób wykazała fenotypową ich 
odrębność, przy uwzględnieniu ich przynależności rasowej.  
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Hodowla oraz produkcja koni przydatnych do wysokiego poziomu wyczynu 
w sporcie jeździeckim jest nadrzędnym celem hodowlanym, realizowanym głównie 
w obrębie ras i typów gorącokrwistych koni półkrwi (Albera i Kurek, 1993; 
Byszewski, 1997; Chrzanowski i in., 2003; Chrzanowski in., 2000; Holmstrom i in., 
1990). W związku z tym trwają intensywne poszukiwania metod i sposobów 
postępowania, które pozwoliłyby na możliwie najwcześniejszą ocenę wyczynowych 
predyspozycji omawianych koni. Czyni się to głównie w celu uniknięcia 
konieczności ponoszenia wielkich nakładów na utrzymywanie i eksploatację tego 
typu koni, aż do momentu, kiedy cechy przydatności do wysokiego wyczynu 
zostaną zweryfikowane przez co najmniej kilkuletnie ich sprawdzanie w sporcie 
jeździeckim. 

Jednym z takich sposobów postępowania jest metoda bonitacji pokroju koni, 
której istota polega na punktowej ocenie cech i właściwości funkcjonalnych budowy 
ich ciała. Czyni się to z uwagi na fakt, że wcześniejsze badania naukowe oraz 
praktyka wyczynowego użytkowania koni sportowych niekiedy wykazują istotne 
powiązanie między cechami ich eksterieru oraz późniejszą ich przydatnością do 
różnych form użytkowania (Chrzanowski i in., 2003; Holmstrom i in., 1990). 

Wyżej wymienione względy stały się podstawowym motywem do przy-
gotowania niniejszego opracowania, które jest kontynuacją wcześniejszych badań 
z tego zakresu (Kaproń i in., 2005 a,b,c, 2006; 2007, 2000) poświęconych analizie 
współzależności między różnymi cechami ogierów półkrwi, a oceną ich pokroju 
dokonywaną przy zastosowaniu metody własnej oraz praktykowanej przez Polski 
Związek Hodowców Koni (PZHK). 

Podstawowym celem dotychczasowych badań (oraz niniejszego opracowania) 
jest wykazanie hodowlanej przydatności obydwu stosowanych metod bonitacji 
pokroju koni, przez co założono, że większa liczba (oraz procentowe jej ujęcie) 
współzależności między rezultatami bonitacji pokroju ogierów a wynikami prób 
dzielności ma w tym przypadku znaczenie decydujące. Z wymienionego względu 
w  zasadzie odstąpiono od szczegółowej charakterystyki omawianych współ-
zależności (zaznaczając w „Omówieniu wyników” jedynie wartości przekraczające 
rxy > = + -0,5), koncentrując się głównie na podkreślaniu większej częstości ich 
występowania. Ma istotne znaczenie hodowlane, ponieważ wskazuje na właściwości 
obydwu analizowanych metod w zakresie ich wrażliwości na wychwytywanie 
ewentualnych powiązań między pokrojem koni a ich użytkowością. 
 
 

Materiał  i  metody 
 

Materiał do badań stanowiły 333 ogiery półkrwi, reprezentujące następujące 
rasy: polski koń szlachetny półkrwi – 173 ogiery, wielkopolską – 60 ogierów, 
małopolską oraz angloarabską – 52 ogiery, zagraniczne rasy półkrwi – 48 ogierów, 
które trenowano w ramach  tzw. testu 100 dni (www.pzhk.pl) w latach 2001–2003 
w Zakładach Treningowych: Biały Bór, Bogusławice, Kwidzyn, Łobez i Sieraków. 

Oficjalne próby dzielności dla ogierów półkrwi (www.pzhk.pl) zawierały 
w swoim składzie niżej podane elementy: 
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− ocena przez komisję kwalifikacyjną, obejmująca noty za: skoki luzem, skoki 
pod jeźdźcem, pracę w stępie, pracę w kłusie, pracę w galopie, tętno i oddechy, 
ocenę ogólną; 

− ocena przez kierownika Zakładu Treningowego (ZT), zawierająca noty za: 
pojętność, przydatność do treningu, przygotowanie do treningu, charakter, zdrowie 
i wykorzystanie paszy, skoki luzem, skoki pod jeźdźcem, pracę w stępie, pracę 
w kłusie i pracę w galopie; 

− ocena przez „obcych jeźdźców” złożona z not za: przydatność do ujeżdżenia 
oraz przydatność do skoków; 

− łączna ocena punktowa (≤100 pkt); 
− indeks wartości użytkowej (wartości zróżnicowane – oscylujące wokół ±100). 
Należy przy tym zaznaczyć, że w analizowanym okresie zmieniony został 

system oceny ogierów trenowanych i poddawanych próbom dzielności w Zakładach 
Treningowych, gdyż w latach 2001 i 2002 końcowa ocena każdego z nich zawierała 
sumę punktów za poszczególne elementy prób (dotyczyło to 171 ogierów), 
natomiast w 2003 wprowadzony został „indeks wartości użytkowej” (przy jego 
zastosowaniu oceniono 162 ogiery). Zmiana systemów kontroli dzielności 
użytkowej ogierów półkrwi dotyczyła również modyfikacji w zakresie zestawu cech 
objętych oceną, przez co w tabelach wyników występują również często znikome 
liczebności ogierów poddanych określonemu systemowi, ale zamieszczono 
je wyłącznie w celach informacyjnych i tylko dla „dopełnienia” problemu. 

Ze względu na fakt, że omówiona sytuacja dotyczyła głównie końcowej oceny 
ogierów i nie wpływała na kształtowanie wskaźników indywidualnych ocen ogierów 
za poszczególne sprawdziany przydatności użytkowej, uznano, że  nie powoduje to 
konieczności odrębnego omawiania obydwu systemów prób dzielności. Ponadto 
każdorazowe uwzględnianie ustawicznych zmian w obowiązujących systemach prób 
dzielności (w praktyce dokonywanych co 2–3 lata; www.pzhk.pl) nigdy nie 
pozwoliłoby na zgromadzenie odpowiedniej liczby ogierów do przeprowadzenia 
określonych badań. 

Bonitację pokroju badanych ogierów metodą własną (do której wprowadzono 
ocenę za „ruch naturalny” – co jednoznacznie należy rozumieć jako ogólną ocenę 
predyspozycji ruchowych konia „puszczonego luzem” na zamkniętej przestrzeni; 
Kaproń i in., 2006) przeprowadzało dwoje pierwszych autorów niniejszego 
opracowania. Te same ogiery były bonitowane – przy zastosowaniu systemu 
stosowanego przez PZHK – przez członków komisji kwalifikuj ącej poszczególne 
ogiery do treningu w wyżej wymienionych zakładach treningowych. Analizowane 
cechy badanych ogierów zostały wyszczególnione w tabelach od 1 do 5 – przy czym 
w wierszach umieszczono ich właściwości pokrojowe, a w kolumnach – 
predyspozycje użytkowe. Wymienione tabele zawierają wyniki przeprowadzonych 
badań w postaci istotnych współczynników korelacji między budową ciała 
i wartością użytkową. 

W przypadku obydwu sposobów bonitacji pokroju dokonano również połączenia 
ocen, wyodrębniając tzw. cechy ogólne – I grupa, cechy szczegółowej budowy ciała 
– II grupa oraz cechy motoryczne – III grupa. Każda z wymienionych grup zawiera 
odpowiednie elementy obydwu analizowanych systemów bonitacji koni, badane 
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ogiery zostały również podzielone na grupy rasowe (według podanej wcześniej 
przynależności). 

Współzależność między rezultatami obydwu zastosowanych systemów bonitacji 
pokroju badanych ogierów i wskaźnikami oficjalnych prób dzielności oszacowano 
poprzez wyliczenie współczynników korelacji prostych, przy czym w tabelach 
zamieszczono tylko ich statystycznie istotne wartości. 
 
 

Wyniki 
 

Wyniki oceny współzależności między dwoma systemami bonitacji ogierów 
półkrwi a uzyskanymi przez nie wynikami prób dzielności zawierają tabele od 1 do 
5, przy czym cztery pierwsze dotyczą analizy omawianych cech u wyodrębnionych 
grup rasowych, natomiast tabela 5 ujmuje łącznie wszystkie badane osobniki. Taki 
sposób potraktowania omawianego problemu jest zarazem próbą ustosunkowania się 
do obiegowych poglądów, wskazujących na daleko posuniętą uniformizację pokroju 
końskich ras półkrwi, należących do pochodzeniowo-użytkowego typu koni 
gorącokrwistych (Albea i Korek, 1993; Byszewski, 1997; Chrzanowski i in., 2003; 
Holmstrom i in., 1990). 

W syntetycznym ujęciu danych zawartych w wymienionych tabelach należy 
stwierdzić, że zamieszczone w nich zostały jedynie istotne wartości 
współczynników korelacji między pokrojowymi cechami badanych ogierów 
(ocenionymi dwoma analizowanymi systemami bonitacji pokroju) a wynikami 
oficjalnych prób ich dzielności. 

Zawarte w tabelach współczynniki korelacji mają zróżnicowaną wartość oraz 
zmienny charakter (czyli są dodatnie lub ujemne), a ich wartości i zmienna liczba 
przypadków występowania (podawana praktycznie w %%, w stosunku do 
przypadków teoretycznie możliwych do wystąpienia) wskazują na dość znaczącą 
odrębność fenotypową, występującą między rasami badanych ogierów. Charakter 
przeprowadzonych badań nie pozwala na fragmentaryczną eliminację chociażby 
nawet pewnych fragmentów oceny pokroju badanych ogierów z analizy uzyskanych 
wyników, przez co niekiedy dziwne wydawać się mogą istotne współzależności 
między wynikami oceny ich pokroju (np. za kopyta) a poszczególnymi rezultatami 
prób dzielności lub ocenami przez kierownika ZT za np. „pojętność” lub „zdrowie 
i  wykorzystanie paszy” itp. 

Wydaje się jednak, że zachowanie jednolitości metodycznej (chociażby 
w nawiązaniu do poprzednich badań) wręcz wymaga uwzględnienia wszystkich, 
wcześniej analizowanych ocen za cechy pokroju oraz wyniki prób dzielności 
badanych ogierów, natomiast znikome liczebności w pewnych elementach prób 
dzielności należy traktować jedynie jako obiektywnie istniejącą sytuację – 
wynikającą ze zmian w obowiązujących systemach prób dzielności – bez „rygoru” 
jej dogłębnego interpretowania w sensie merytorycznym oraz formalnym. 
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Omówienie  wyników 
 

Rezultaty zadań zawarte w tabeli 1 informują o zakresie współzależności między 
analizowanymi cechami w obrębie ogierów rasy polski koń szlachetny półkrwi. 
Z danych tych jednoznacznie wynika, że w odniesieniu do oficjalnie stosowanej 
przez PZHK bonitacji pokroju ustalono ca 15% przypadków statystycznie istotnego 
jej powiązania z wynikami prób dzielności (około 8% – istotności przy P≤0,05*; 
około 7% – przy P≤0,01**). Prawie we wszystkich przypadkach (poza oceną 
komisji za „kopyta” i „skoki pod jeźdźcem”, notami za „głowę i szyję” oraz „pracę 
w stępie”) omawiane współzależności miały charakter dodatni, a ich zakres zawierał 
się w granicach od rxy ≈ -0,20*, a rxy ≈ 0,40**. Na uwagę zasługuje natomiast fakt, 
że nie ustalono żadnej współzależności między cechami ogólnymi i stosunkowo 
niewielki jej zakres – w odniesieniu do cech szczegółowej budowy ciała oraz cech 
motorycznych. 

Zdecydowanie odmienną sytuację stwierdzono w trakcie analizy współzależności 
między rezultatami bonitacji własnej a wynikami prób dzielności omawianych 
ogierów. Statystycznie istotne powiązanie stwierdzono w 33% przypadków (czyli 
dwukrotnie więcej, w tym 16% – istotnych przy P≤0,05* i ponad 17% – istotnych 
przy P≤0,01**). Tylko w trzech przypadkach współczynniki korelacji miały 
wartości ujemne (w ocenie powiązania ocen kierownika ZT za „charakter” oraz 
„zdrowie i wykorzystanie paszy”, a także własnymi notami za „ruch naturalny” 
i  „cechy motoryczne”). Zdecydowana ich większość wykazywała dodatnie 
współzależności między analizowanymi cechami. Również zakres wartości 
omawianych współzależności był wyraźnie wyższy w przypadku bonitacji własnej 
w zestawieniu ze stosowaną przez PZHK i zawierał się w granicach  od rxy ≈ -0,27** 
do rxy ≈ 0,49**. Szczególnie istotną prawidłowością jest również fakt, że wyniki 
bonitacji własnej – w zakresie „cech motorycznych” – były w przeważającej liczbie 
przypadków istotnie powiązane z oficjalnymi rezultatami prób dzielności. 

Znacznie mniej statystycznie istotnych zależności odnotowano w przypadku 
obydwu systemów bonitacji i wyników prób dzielności ogierów wielkopolskich 
(tab. 2). 

W odniesieniu do bonitacji stosowanej przez PZHK stwierdzono ich jedynie 
w około 7% (około 5% – istotne przy P≤0,05*; około 2% – P≤0,01**), natomiast 
w przypadku zastosowania metody własnej – w około 13% (czyli prawie dwukrotnie 
więcej, przy tym w 9% – P≤0,05* i w 4% – P≤0,01**). W obrębie omawianej 
rasowej grupy ogierów ustalono jednak częstsze (niż to miało miejsce poprzednio) 
przypadki ujemnego skorelowania not bonitacji pokroju z wynikami prób dzielności, 
a ich zakres również był o wiele większy (bonitacja stosowana: rxy ≈ -0,82* do rxy ≈ 
0,82**; bonitacja proponowana: rxy ≈ -0,82* do rxy ≈ 0,96**). Należy przy tym 
dodać, że tak znaczący poziom współzależności dotyczył jednak nad wyraz mało 
licznej grupy ogierów, przez co trzeba uznać go za przypadkowy. Z kolei 
w  przypadku bardziej licznych grup ogierów wielkopolskich poziom współ-
zależności nie przekraczał rxy ≈ 0,5, chociaż wielokrotnie był jemu bliski (głównie 
w przypadku własnego projektu oceny pokroju – tab. 2). 

Nader interesujące zależności ustalono w odniesieniu do stosunkowo nielicznej 
grupy ogierów rasy małopolskiej i angloarabskiej (tab. 3), w obrębie których 
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stwierdzono ponad 13% przypadków istotnych zależności między notami bonitacji 
stosowanej przez PZHK (około 8% – P≤0,05*; około 5% – P≤0,01**) i ponad 
dwukrotnie wyższy (około 30% przypadków) ich zakres ustalony w odniesieniu do 
bonitacji własnej (około 10% – P≤0,05*; około 20% – P≤0,01**). Na szczególną 
uwagę zasługuje w tym przypadku fakt, że noty bonitacji własnej prawie we 
wszystkich przypadkach były najczęściej wysoce istotnie skorelowane z oceną 
ogierów (przez komisję kwalifikacyjną) za „pracę w galopie” i z „oceną ogólną” 
oraz oceną „charakteru” oraz „zdrowia i wykorzystania paszy” przyznaną przez 
kierownika ZT. Nieco mniejszy zakres istotnych współzależności  (przy P≤0,05*) 
ustalono w ocenie „obcych jeźdźców” za „przydatność do ujeżdżenia” oraz w ocenie 
komisji kwalifikacyjnej za „pracę w kłusie”. Należy przy tym dodać, że podobnej 
sytuacji nie stwierdzono w odniesieniu do bonitacji stosowanej przez PZHK, gdzie 
najczęściej istotne współzależności (P≤0,05*) miały charakter „rozproszony”. 
Zakres zmienności wartości współczynników korelacji między wynikami bonitacji 
i  rezultatami prób dzielności, w przypadku bonitacji stosowanej przez PZHK, 
wynosił od rxy ≈ -0,40* do rxy ≈ 0,51** (tylko w 1 przypadku rxy był większy od 0,5 
– „ruch w stępie” skorelowany z „pracą w kłusie”), natomiast w obrębie bonitacji 
proponowanej wahał się od rxy ≈ -0,37* do rxy ≈ 0,66** (gdzie ponadto stwierdzono 
22 przypadki istotnych powiązań o rxy > 0,5, których szczegółowe omawianie nie 
jest możliwe, ze względu na wymogi edytorskie). Omawiana rasa ogierów wykazuje 
– wśród wszystkich analizowanych – najwyższy stopień oraz najszerszy zakres 
istotnych powiązań między pokrojem i użytkowością reprezentujących ją 
osobników. 

Stosunkowo niewielką liczbę statystycznie istotnych współzależności odno-
towano w obrębie ogierów półkrwi pochodzenia zagranicznego (tab. 4), gdzie 
rezultaty bonitacji stosowanej przez PZHK były istotnie skorelowane w 8% 
przypadków (prawie wyłącznie – przy P≤0,05*) z wynikami prób dzielności. Z kolei 
wyniki bonitacji własnej okazały się istotnie skorelowane z rezultatami prób 
dzielności w ponad 16% analizowanych powiązań (ponad 11% – P≤0,05* i ponad 
4% – P≤0,01**). Należy przy tym dodać, że w odniesieniu do obydwu 
analizowanych systemów bonitacji nie zaobserwowano wyraźnych prawidłowości 
w  ocenie współzależności między badanymi cechami. Zakres zmienności istotnych 
współczynników korelacji zawierał się od rxy ≈ -0,64** („szczegółowa budowa 
ciała” z „pojętnością”) do rxy ≈ 0,67** („typ” z „pojętnością”) w odniesieniu do 
bonitacji stosowanej przez PZHK, natomiast w przypadku proponowanej bonitacji 
własnej zamykał się w granicach od rxy ≈ -0,53** („konstytucja” z „przygotowaniem 
do treningu”) do rxy ≈ 0,63** („ruch naturalny” z „przygotowaniem do treningu”). 
Dwie wyżej przytoczone kwestie mogą świadczyć o dużym zróżnicowaniu 
genetycznym, jakie odnotowano w stosunku do importowanych ogierów 
zachodnioeuropejskich ras półkrwi. 

Szczególne znaczenie mają rezultaty analizy współzależności między wynikami 
obydwu systemów bonitacji a rezultatami oficjalnych prób dzielności ogierów 
półkrwi ujętych łącznie (tab. 5). Wynika z nich jednoznacznie, że proponowany 
system bonitacji pokroju w blisko 54% analizowanych powiązań ujawnił z reguły 
statystycznie wysoce istotne (przy P≤0,01**) współzależności z użytkowymi 
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cechami ogierów półkrwi (przy P≤0,05* – ponad 15% przypadków, a przy P≤0,01** 
– ponad 38%). 

Z kolei w odniesieniu do systemu stosowanego przez PZHK istotne 
współzależności między cechami pokrojowymi i użytkowymi wystąpiły w nieco 
ponad 20% ocenianych powiązań (około 8% – P≤0,05*; ponad 12% – P≤0,01**). 
Ponadto w obrębie bonitacji własnej stwierdzono wiele przypadków pokazujących, 
że prawie wszystkie noty za fizyczne i funkcjonalne cechy pokroju badanych 
ogierów były skorelowane dodatnio. Dotyczyło to głównie takich cech jak: praca 
w stępie, kłusie oraz galopie i ocena ogólna oraz w przypadku not za charakter, 
zdrowie i wykorzystanie paszy, przyznawanych przez kierownika ZT. 

Podobnej sytuacji nie odnotowano w stosunku do systemu bonitacji pokroju 
praktykowanego przez PZHK, gdzie jedynie w ogólnej ocenie komisji zarysowała 
się wyraźniejsza prawidłowość. Zmienność analizowanych współczynników 
korelacji wahała się w obrębie bonitacji proponowanej od rxy ≈ -0,22** do rxy ≈ 
0,57** („ruch naturalny” z „indeksem wartości użytkowej”), natomiast w przypadku 
bonitacji stosowanej przez PZHK zawierała się w granicach od rxy ≈ 0,12* do rxy ≈ 
0,36**. 

W konkluzji należy stwierdzić, że najwyraźniejsza przewaga proponowanego 
własnego systemu bonitacji pokroju ogierów półkrwi – nad systemem stosowanym 
przez PZHK – ujawniła się w łącznym potraktowaniu wszystkich ocenianych ras. 

Rezultaty przeprowadzonych badań pozwalają na sformułowanie niżej podanych 
stwierdzeń: 

− zarówno w przypadku odrębnego analizowania badanych ogierów półkrwi 
według ich przynależności rasowej – jak też w łącznym ujęciu wszystkich ras – 
zawsze wykazano ponad dwukrotnie wyższą liczbę statystycznie istotnych powiązań 
między cechami pokroju i użytkowości badanych ogierów półkrwi ocenianych 
własną metodą bonitacji pokroju, w zestawieniu z tego typu rezultatami 
stwierdzonymi w przypadku metody stosowanej przez PZHK, 

− analiza współzależności między pokrojowymi i użytkowymi cechami 
ogierów półkrwi w dobitny sposób wykazała fenotypową odrębność, przy 
uwzględnieniu ich przynależności rasowej. 
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Relationship  between  two  systems  for  conformation  testing  
of  half-blood  stallions  and  results  of  official  performance  tests 

 
SUMMARY 

 
A total of 333 half-blood stallions, trained for 100 days in Polish Training Stations, were used 

as experimental material. Two systems of horse conformation testing were used: one officially 
used by the Polish Horse Breeders Association, and another proposed by the present authors. A 
correlation was determined between the point score and the official results of stallion performance 
tests. In the first system, the following traits and maximum scores were used: type – 15 points; 
head, neck – 5 points; trunk – 15 points; fore limbs – 10 points; hind limbs – 10 points; hooves – 
10 points; walk – 10 points; trot – 10 points; overall impression – 15 points. The first author's own 
proposition was based on awarding up to 10 points for conformation traits such as type, 
harmonious conformation, constitution, (head, neck, trunk), fore legs, hind legs, hooves, walk, trot, 
and natural movement. 
The following conclusions were made based on the calculated coefficients of correlation: 

− when the half-blood stallions were analysed separately according to breed (and in general 
terms), there were twice as many significant coefficients of correlation between the conformation 
traits estimated using the authors' own method and the results of the performances tests. 

− this pattern indicates that the authors' own method is much more suitable than the official 
method used by the Polish Horse Breeders Association. 

− The analysis of correlations between conformation and productive traits of the half-blood 
stallions clearly showed that each breed is phenotypically distinct. 
 
Key words: half-blood stallions, conformation testing, official performance tests 
 
 


