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Drodzy Hodowcy, 

Z radością i optymizmem obserwujemy rozwój jeździectwa i hodowli koni w Polsce. Dążenie do doskonałości, stawianie 

kolejnych wyzwań to coś co nas motywuje i inspiruje.

W sezonie 2020 w naszej stacji oferujemy 7 ogierów. Wszystkie w nowoczesnym, sportowym typie, pochodzące 

z doskonałych rodzin, jezdne, z dobrym charakterem – cechą szczególnie ważną w dzisiejszym sporcie. Jednym słowem 

dobrane tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom hodowców i zawodników. 

W tym starannie wyselekcjonowanym gronie znalazły się doskonale Państwu znane, sprawdzone zarówno w sporcie jak 

i w hodowli La Calidad i Cassilio. Po raz pierwszy w naszej ofercie pojawi się najwyższej klasy sportowiec, bez wątpienia 

jeden z najlepszych koni ostatnich lat w Polsce – London 32! Z kolei ostatni sezon przed wejściem w „duży sport” 

dostępny dla Hodowców będzie syn wspaniałego Casalla – Calvano. Katalog uzupełniają młode ogiery naszej 

hodowli, uznane przez międzynarodową komisję Anglo European Studbook: Eldorado, Clear One i najmłodszy z nich, 

syn nieodżałowanej Calandy – Calandino.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i życzymy pomyślnego sezonu!

Aleksander Wechta & Maksymilian Wechta 



LONDON 32 (Landstreicher x Aldato)

rocznik: 2002

rasa: OS, wzrost: 169 

cena: 2500 pln (I rata 200, II rata 2300)

uznany:  PZHK (możliwość wpisania źrebiąt 

do innych związków hodowlanych)

Szlachetny, zaawansowany w krew 

(ponad 52%) London 32 to przedstawiciel 

rodu ogiera Ladykiller xx. Jego ojciec - 

Landstreicher (Landgraf I x Capitol I) jako 

5 i 6-latek zajmował wysokie miejsca w 

Bundeschampionacie, a jako 7-latek rozpoczął 

międzynarodową karierę sportową, by dojść do 

poziomu 160 cm. Użyty w hodowli pozostawił 

takie sprawdzone w sporcie międzynarodowym 

konie jak: Horse Gym’s Lianos, Lamiro czy Red Dawn. W gronie jego potomków znajdziemy 

również elitarne klacze, w tym matkę uznanego ogiera Rock Forever NRW.

Matka ogiera London 32, klacz De Luxe jest córką Aldato. Aldato to holsztyński syn 

francuskiego Alme, który poprzez synów takich jak Galoubet A (Baloubet du Rouet, 

Taloubet, Quick Star), czy Jalisco B (Quidam de Revel) ma ogromne znaczenie dla 

nowoczesnej hodowli koni sportowych. Aldato w hodowli dał m.in. og. Aldatus, 

z powodzeniem startującego w konkursach 160 cm oraz klacz Abba Z, matkę og. Take 

a Chance On Me Z, wschodzącej gwiazdy Stadniny Zangersheide.

Druga matka ogiera London 32 pochodzi po holsztyńskim og. Midas. Ten świetnie spisywał 

się w roli ojca matek. Odnajdziemy go po żeńskiej stronie rodowodu takich uznanych 

ogierów jak Herald, Caruso Bello, czy Corvallo.

Z rodziny ogiera London 32 wywodzą się ponadto m.in. uznany w Szwecji i Danii og. Racot 

oraz konie skokowe - Lamiro i Mister T.

London 32 to bez wątpienia jeden z najbardziej utytułowanych koni skokowych w Polsce, 

przez wiele lat podstawowy koń Maksymiliana Wechty. Waleczny, uważny, na swoim koncie 

ma m.in. złoty medal MPMJ 2013, brązowy medal MPS 2015 oraz 17. miejsce MEMJ 

2013 oraz liczne czołowe miejsca w konkursach GP i PN, w tym: 9. CSI4* Poznań 2019, 

4. PN CSIO5* Sopot 2019, 5. GP CSI3* Jakubowice 2018, 6. PŚ CSI3*-W 2017, 8. GP 

CSIO3* Samorin 2016, 4. GP CSI3*-W Leszno 2015, 2. GP CSI3* Ciekocinko 2015.
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LA CALIDAD (Lancer II x Cassini I)

rocznik: 2008

rasa: HOLST, wzrost: 168 

cena: 2500 pln (I rata 200, II rata 2300)

uznany:  PZHK, HOLST (możliwość wpisania źrebiąt 

do innych związków hodowlanych)

Urodziwy, bardzo szlachetny La Calidad 

to licencjonowany ogier holsztyński. Swój 

talent skokowy zaprezentował na Koerungu 

w Neumünster, a później potwierdził go na 

testach w Schlieckau (“10” za skoki luzem) 

i Neustadt-Dosse (w którym zwycięzył). 

Obecnie z powodzeniem startuje w 

konkursach międzynarodowych do poziomu 

160 cm włącznie.

Ojcem La Calidada jest Lancer II (Landgraf I x Fantus), Holsteiner Siegerhengst 88’, 

szeroko użyty w hodowli, ojciec m.in. Bundeschampiona w kategorii 5-letnich koni 

skokowych - og.Lazio. Matka og. La Calidad - Uganda VIII to córka bardzo zasłużonego og. 

Cassini I. Ogier ten sam sprawdzony w sporcie, użyty w hodowli pozostawił liczne konie 

klasy Grand Prix w tym złotego medalistę WEG - Cumano (Jos Lansink) oraz Castellino 

van de Helle, Carambole czy Eurocommerce Berlin. W hodowli świetnie sprawdzają się też 

jego córki. Od matki po Cassini I pochodzą m.in. og. Dominator Z (Diamant de Semilly), 

og. Clarcon (Casall) czy og.Dinken (Diarado). Uganda VIII to również półsiostra og. Casiletti 

CM, startującego na poziomie 145 cm. W swojej karierze hodowlanej urodziła dotychczas 

7 źrebiąt w tym dwie premiowane klacze, z których jedna - Bellevue dała już uznanego 

ogiera. Z rodziny żeńskiej og. La Calidad, oznaczonej numerem 741 pochodzą takie 

uznane ogiery jak Cardento, Soleto czy Classido. Z dokładnie tej samej rodziny wywodzi się 

również rekordzistka aukcji źrebiąt Flanders 2018, wyhodowana w Polsce Lady Cardenta 

(34 000 euro).

La Calidad cechuje się doskonałym charakterem. Swojemu potomstwu przekazuje talent 

skokowy i urodę. W gronie jego potomków warto wymienić konia Nessaja - sprzedanego do 

U.S.A., wał. Shantung, startującego z powodzeniem w konkursach 120 cm, czy sprzedanego 

na Aukcji Holsztyńskiej, wygrywającego w Niemczech konkursy A** wał. Lord Muck.
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CASSILIO (Cassini I x Heraldik xx)

rocznik: 2006

rasa : HOLST, wzrost: 167 

cena: 2000 pln (I rata 200, II rata 1800)

uznany:  PZHK (możliwość wpisania źrebiąt 

do innych związków hodowlanych)

Urodziwy, szlachetny, premiowany jako źrebię, 

a potem zakwalifi kowany na Koerung Holsztyński 

Cassilio trafi ł do Polski jako niespełna trzyletni 

koń. Jego ojciec, epokowy dla europejskiej 

hodowli Cassini I (Capitol I x Caletto II), sam 

pozytywnie sprawdzony w sporcie dał takie 

doskonałe konie jak Eurocommerce Berlin, 

Cumano (złoty medal WEG Aachen 2006) czy 

Carambole. Matka Cassilio - M-Heraldik to 

córka znakomitego folbluta, og. Heraldik xx. Heraldik był fenomenem hodowli koni sportowych 

- szeroko w niej użyty pozostawił konie klasy międzynarodowej startujące we wszystkich 

konkurencjach olimpijskich w tym podwójnego złotego medalistę IO - wał. FRH Abraxxas. 

M-Heraldik to m.in. babka chodzącego konkursy 140 cm og. Coronado Beach. Trzecia matka 

Cassilio dała uznanego og. Falkner.

Ze stammu 2666, z którego wywodzi się Cassilio pochodzą takie uznane ogiery jak Carolus I, 

Carolus II, oraz takie konie sportowe jak Dots&Dashes (150 cm) czy Canbtaro (160 cm).

Cassilio z powodzeniem startował w konkurencji skoków przez przeszkody. Jako młody 

koń znakomicie spisywał się w Mistrzostwach Polski Młodych Koni, zdobywając dwa złote 

medale (w wieku 4 i 7 lat), później udanie występował również na arenie międzynarodowej 

do poziomu 155 cm. Był m.in. drugi w konkursie LR 145 cm CSI2* Budapeszt, wygrał też 

konkurs kwalifi kacyjny European Youngster Tour w Bratysławie.

Potomstwo Cassilio udanie startuje w konkursach skokowych. Jesienią 2019 roku jego 

syn Alo Silo P (z matki po Avero) wywalczył złoty medal MPMK w skokach w kategorii 5-cio 

latków, a Sasilio (z matki po Alywar xx) uplasował sie w tych samych Mistrzostwach na 

drugim miejscu. Kolejny złoty medal podczas zeszłorocznych MPMK, lecz tym razem w 

WKKW i kategorii koni 4-ro letnich, zdobyła klacz Green Light M (z matki po Le Voltaire) .

W styczniu 2020 roku jego 6-cio letnia córka Consilla (z matki po Ulco) wygrała konkurs 

Open Cup (120 cm) w Lesznie. Wspomnianego Alo SIlio P na początku 2020 roku zakupił 

utytułowany skoczek z Brazylii - Marlon Modolo Zanotelli.8
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CALVANO (Casall x Silvano)

rocznik: 2014

rasa: HOLST, wzrost: 168 

cena: 2000 pln (I rata 200, II rata 1800)

uznany:  PZHK, AES (możliwość wpisania źrebiąt 

do innych związków hodowlanych)

Calvano to ogier w nowoczesnym 

typie sportowym, z rodowodem 

najeżonym klasowymi końmi skokowymi 

i ujeżdżeniowymi.

Jego ojcem jest legendarny już Casall 

(Caretino x Lavall I), zajmujący aktualnie 

3. miejsce w rankingu reproduktorów 

skokowych WBFSH. Po znakomitej karierze 

sportowej (m.in. drużynowy brązowy medal 

ME Herning 2013, 4. WEG Caen 2014, 

1. LGCT GP Doha 2015, 1. LGCT GP 

Hamburg 2016) Casall powrócił do Związku Holsztyńskiego, gdzie kontynuuje swoją równie 

udaną karierę hodowlaną. Dotychczas na parkurach sukcesy odnosiły m.in. Austria,Chesall 

Zimequest, H&M Chilli Willi, Caracas czy Casallo Z. Matka Calvano - Silvana (Silvano N 

x Calando I), to pełna siostra skoczka 145 cm wał. Sandino. Użyta w hodowli dała już 

m.in. skoczka klasy 160 cm, pełnego brata Calvano - wał. Casallvano, który pod Marco 

Kutscherem był m.in. 10 w Grand Prix LGCT St Tropez 2019. Ojciec kl. Silvana - Silvano 

N startował w konkursach ujeżdżenia do poziomu Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich 

włącznie! Druga matka Calvano pochodzi po innym skoczku 160 - Calando I, który 

pozostawił świetne matki, w tym kl. F-Viva, matkę og. Bajou du Rouet. Ze Stammu 741 

pochodzą uznane ogiery Cardento, Soleto, Classido, La Calidad.

Sześcioletni obecnie Calvano z powodzeniem startuje w konkurencji skoków przez 

przeszkody. Jesienią 2019 roku wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski Młodych Koni, 

a w lutym br. udanie zadebiutował w międzynarodowych konkursach Małej Rundy.
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CLEAR ONE (Number One x Caretino)

rocznik: 2015

rasa : SP, wzrost: 168 

cena: 1200 pln (I rata 200, II rata 1000)

uznany:  PZHK, AES (możliwość wpisania źrebiąt 

do innych związków hodowlanych

Rosły, szlachetny Clear One to urodzony 

w Polsce koń o czysto holsztyńskim 

rodowodzie. Oboje jego rodzice to konie 

sprawdzone w konkurencji skoków przez 

przeszkody. 

Ojciec - Number One (Numero Uno 

x Corofi no I) został uznany podczas 

Koerungu w Neumünster i zanim trafi ł do 

Polski krył w Niemczech w remomowanej 

Stacji Mass J. Hell. Urodziwy, bardzo 

nowoczesny Number One startuje obecnie w międzynarodowych konkursach Grand Prix, 

w 2019 był m.in. 4. w Grand Prix CSI3* Olomouc.

Matka - Clear Caretina (Caretino x Clearway) aktualnie , z powodzeniem, bierze udział 

w konkursach 140-145 cm. Jej rodowód jest skonstruowany podobnie jak u wziętego og. 

Cascadello I (Casall x Clearway). Ze Stammu 242, który reprezentuje Clear One pochodziły 

takie uznane ogiery jak: Ahorn,  Alcatraz, Caresino, Liostro czy Rash R.

Clear One w styczniu 2020 r. uzyskał licencję Anglo European Studbook. To koń bardzo 

jezdny, chętnie współpracujący z jeźdźcem.
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ELDORADO (La Calidad x Mylord Carthago)

rocznik: 2016

rasa : SP, wzrost: 165

cena: 1000 pln (I rata 200, II rata 800)

uznany:  PZHK, AES (możliwość wpisania źrebiąt 

do innych związków hodowlanych)

Eldorado to syn znakomitego og. La Calidad (Lancer II x Cassini I). La Calidad uzyskał 

licencję holsztyńską podczas Koerungu w Neumünster.

Swój talent skokowy potwierdził na testach, uzyskując maksymalne oceny za skoki. 

Później kontynuował swoją karierę sportową dochodząc do poziomu 160 cm (Maksymilian 

Wechta, Philipp Weishaupt). Poprzez swojego utytułowanego ojca, Eldorado kontynuuje ród 

ogiera pełnej krwi angielskiej Ladykiller. Matka og. Eldorado - Eviva to natomiast córka og. 

Mylord Carthago (Carthago x Jalisco B) i klaczy Undercover (Diamant de Semilly). Zarówno 

jej ojciec jak i dziadek to ogiery sprawdzone w międzynarodowym sporcie. Sama Eviva 

z powodzeniem startuje w konkursach do 140 cm. Jej półbrat - Bandero di Villagana ma 

udokumentowane starty na poziomie 145 cm. Trzecia matka Eldorado dała aż trzy uznane 

ogiery: Calibat (Calido I), Countdown (Canstakko) i Luxius (Lux Z). Stamm 1859 - jedna 

z najlepszych rodzin w Holsztynie, nierozerwalnie związana z rodziną Hell dała ponadto 

takie uznane ogiery jak Corleograf (ojciec uznanego w Polsce og. Corleolord), Cristo czy 

wybitny Landadel. Z rodziny tej wywodził się również znakomity sportowiec, podwójny 

wicemistrz olimpijski - Calvaro V, który w czasie kariery zarobił prawie 2 mln CHF. Co warte 

podkreślenia piąta matka Eldorado - Novella to jednocześnie babka Calvaro V. 

Eldorado w 2019 roku uzyskał licencję księgi Anglo European Studbook. W 2020 

rozpocznie karierę sportową.
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CALANDINO (Number One x Chambertin)

rocznik: 2017

rasa: SP, wzrost: 164

cena: 800 pln (I rata 200, II rata 600)

uznany:  PZHK, AES (możliwość wpisania źrebiąt 

do innych związków hodowlanych)

Szlachetny Calandino to syn og. Number 

One (Numero Uno x Corofi no I), uznanego 

w Holsztynie, sprawdzonego w sporcie 

(międzynarodowe konkursy Grand Prix) i 

hodowli. Jego matka, holsztyńska Calanda 

(Chambertin x Clearway) nie dość, że 

pochodziła po og. Chambertin - ojcu 

fenomenalnego og. Chacco-Blue, to 

jeszcze miała wspaniałą karierę sportową. 

Sprawdzona do poziomu 145cm, 

dosiadana przez Maksymiliana Wechtę 

wygrała m.in. Rundę Juniorską na Cavaliadzie w Warszawie, była też 3. w Grand Prix CSI1* 

Odense.

Druga matka Calandino to córka og. Lord Calando (ojciec m.in. og. Lux Z), natomiast 

czwarta matka to matka uznanego og. Cape Canaveral. Calandino pochodzi ze Stammu 

884, z którego wywodziły się takie licencjonowane ogiery jak: Caletto’s Son (czołowy w SK 

Racot) czy Colbert. 

W styczniu 2020 roku Calandino uzyskał licencję Anglo European Studbook. W korytarzu 

zaprezentował lekkie i okrągłe skoki.
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WARUNKI KRYCIA W SEZONIE 2020

1. Sezon rozpłodowy rozpoczyna się 01.02.2020 r. a kończy 30.09.2020 r.

2.  Za informacje na temat nasienia ogierów Firm Wechta Inwestycje Sp. z o.o. oraz 

Quamiro Sp. z o.o. odpowiedzialny jest:  Aleksander Wechta – 509133820

3.  Za obsługę weterynaryjną i pobieranie nasienia odpowiedzialna jest Lecznica dla Koni 

EQUI SALUS s.c. W. Ryszka,W. Kasperski: lek. wet. Wojciech Ryszka – 731 103 104

4. Podane ceny stanówki będą pobierane w następujący sposób:

I rata – przed wydaniem nasienia

II rata – po stwierdzeniu źrebności klaczy

Przed wysyłką nasienia pobierana będzie opłata 250 PLN za każdorazowe pobranie porcji 

nasienia świeżego (odbiór osobisty) lub 300 PLN (wysyłka) – kwota płatna na konto Lecznicy 

dla Koni EQUI SALUS.

5.  Odbiór nasienia możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu 

i wysłaniu pełnych danych klaczy oraz właściciela na adres mailowy kjwechta@o2.pl

W tytule przelewu prosimy wpisać imię ogiera wybranego z oferty, imię klaczy która będzie 

kryta, dane do faktury, adres e-mail i numer telefonu.

Na maila prosimy wysłać skan/zdjęcie paszportu klaczy (nasienie nie będzie wydane w 

przypadku braku tych danych i przelewu I raty).

6. RABATY:

– dla dwóch klaczy rabat 10%

– dla trzech klaczy 20%

– dla czterech klaczy 25%

– dla pięciu i więcej klaczy 30%

– powyżej 10 klaczy 35%

–  klacze które są po naszych ogierach i jednocześnie ich matka jest po naszych ogierach 

– rabat 35%

– klacze po naszych ogierach – rabat 25%

– klacze z matek po naszych ogierach – rabat 15%

Rabaty nie łączą się.

(ogiery których dotyczy rabatowanie: Quamiro, Bajou du Rouet, Nurjev, Konkret II, Lord 

Liberator, Lasko, Torado II, Cassilio, Coriano’s Ass, Chaltaire Z, La Calidad, Number One, 

Quvee Prestige, Alvaro, Fibonacci S, Cassiopeia)

Do naliczania rabatu uwzględniamy ilość krytych klaczy danego hodowcy w aktualnym 

oraz poprzednich trzech sezonach.

Rabat naliczany jest przy płatności II raty, I rata nie podlega rabatowi (przykładowo 2500 PLN 

minus I rata 200 PLN minus rabat 10% daje 2050 PLN do dopłaty przy płatności II raty).

7.  Uregulowanie należności fi nansowych (pierwsza rata-bezzwrotna) za nasienie oraz 

dostarczenie danych krytej klaczy do Świadectwa Krycia musi nastąpić przed wysyłką 

nasienia. Zapłata drugiej raty musi nastąpić najpóźniej do dnia 30.10.2020, w innym 

przypadku Firmy Wechta Inwestycje Sp. z o.o./ Quamiro Sp. z o o.zastrzegają sobie 

możliwość niewydania świadectwa krycia.

W przypadku niedostarczenia danych potrzebnych do wystawienia świadectwa krycia oraz 

braku zapłaty do końca 30.10.2020 roku Firma Wechta Inwestycje Sp. z o.o./Quamiro 

Sp. z o.o. naliczy kare w wysokości 1000 PLN do każdej klaczy plus 70 PLN na rzecz 

Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni za wydanie duplikatu świadectwa krycia.

8.  Ceny stanówki nie zawierają kosztów obsługi weterynaryjnej ani kosztów pobytu klaczy 

w Lecznicy dla Koni EQUI SALUS.

9.  Podane ceny są cenami BRUTTO. Faktury będą wysyłane mailowo po zaksięgowaniu wpłat.

10. Przelewy za nasienie prosimy wysyłać na następujące konta bankowe:

Wechta Inwestycje Sp. z o.o.

Poznańska 41, 62-400 Słupca

BNP Paribas Bank Polska S.A.

15 1750 1019 0000 0000 3284 5037

(za nasienie ogierów London 32, La Calidad, Calvano, Clear One, Eldorado i Calandino)

Quamiro Sp. z o.o.

Poznańska 41, 62-400 Słupca

Alior Bank S.A.

19249000050000452024646989

(za nasienie ogiera Cassilio)

11.  Przelewy za pobieranie nasienia świeżego prosimy wysyłać na następujące konto 

bankowe:

Lecznica dla Koni EQUI SALUS s.c. W.Ryszka,W.Kasperski

Glinno 65; 64-300 Nowy Tomyśl

BNP Paribas Bank Polska S.A.

44 2030 0045 1110 0000 0399 0960



MIESZKANIA GOTOWE DO ODBIORU

• DRUSKIENICKA  •
I etap z pozwoleniem na użytkowanie



Klub Jeździecki Wechta

ul. Leśna 22, 62-052 Rosnówko
tel. 509 133 820, kjwechta@o2.pl 
www.wechtaequestrian.eu


