BEMUTATKOZIK A MAGYAR
KISÁLLATNEMESíTŐK
GÉNMEGŐRZŐ
EGYESÜLETE

mal

~

/

t:
!$í
~
~

~
~

~
~I

.

1997-ben a KATKI-ban alakJtottuk meg a Magyar Kísaliatnemesítők Génmegőrző Egyesületét (MGE). Az egyesületet a
szakmínísztéríum 1998-ban tenyésztő szervezetként ísmerte el,
így azóta az Országos Mezőgazdaságí Mínősítő Intézettel
kötött megállapodás szerint szervezí és irányítja valamennyí
őshonos magyar baromfífajta elítállományainak génmegőrzési,
fajta fenntartási és törzskönyvezésí tevékenységét.
/

/

MezőgazdaságiMinősítőIntézetminttenyésztő hatóság - által kidolgozott tenyésztési program
szerint, a tenyésztés társadalmi és
szakmai feltételeinek kialakítása,
fenntartása és erősítése az állattenyésztési törvény szellemében, továbbá a fajták felhasználásának és
piacképessé tételének folyamatos
szervezése.
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rűsítése és a különleges minőségű
állati termékek előállításához szükséges hagyományos kisállatfajták
minélszélesebb körűelteoesztése.
A hazai nemesítésű kisállatfajtákés

tenyészvonalak, továbbá a hibridek és keresztezések törzs (elit,
pedigré) állományainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése, a
törzstenyésztéshez szükséges genetikai alapok és nemesítési
feltételek megőrzése, megteremtése és fejlesztése, részvétel és támogatás új, hazai nemesítésű fajták
és vonalak létrehozásában.

gyományainakrészekéntfennmaradt
háziállatfajtákmegóvása, genetikai
sokféleségének (genetikai diverzitásának) fenntartásaés megőrzése, a
környezetbarát állattenyésztésben
nélkülözhetetlenháziállatfajták,tartási és tenyésztési módszerek népsze-

az előzőekben

említett tenyészállományok megőrzése és szaporítása az Országos
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Az MGE a hazai kisállatfajtáknemesítését, a genetikai alapok megőrzését
és fejlesztését a jövő állattenyésztése szemponMból meghatározó fontosságúnak tekinti, ezért alaptevékenységeként az alábbiak megvalósítását tűzte kicélul:
. Az ország kulturálisés gazdasági ha-

Az egyesület célja

A fenti célok elérése érdekében az
egyesület a következő fontosabb
feladatokat lá~ael:
. Meghatározza, irányítjaés ellenőrzi a saját tenyésztő szervezet keretében fenntartott kisállatfajtákgénmegőrzési, fajtafenntartási és tenyésztési munkáit, továbbá az állategészségügyi
rendszabályok
betartását.

A Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete (MGE) nyilvántartásában szereplő őshonos magyar baromfifajták
2001, évi elit-létszáma a tenyészetek és a tenyésztést irányító személyek megjelölésével
Tenyészet,
tenyészet vezető

sárga
magyar

Nyugat-MagYérországi
Egyetem Mg. Tud. Kar,
Mosonmagyaróvár
Kovácsné, Dr. Gaál Katalin
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Debreceni Egyetem
Mg. Tud. Kar, Debrecen
Dr. Mihók Sándor
Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági F&skdai Ka,
Hódmezóvásárllely
Dr.Sófalvy Ferenc
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Fehér Sándcr
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Dr. Szalay

István,

az MGE

elnóke,

Koppány

Gábor,

az OMMI

magyar
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Kisállattenyésztési és
Takarmányozási
Kutatóintézet, Gödölló
Barta Ildikó

T enyésztésvezetók:

pulyka
(réz, bronz,
fekete)

fótanácsosa
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irányítást és segítséget
nyújt regionális csoportoknak és
kistenyésztőknek az egyesület, ilIetve más tenyésztő szervezetek
által nemesített és fenntartottfajták
elterjesztésében, új tenyésztési
programok kialakításában.Az előállítotttermékek piacképessé tétele érdekében koordinálja tagjai
marketingtevékenységét.
Szakmai

.
.

mGI HÍREK
címmel új rovatot indítunk,mely fórumot kínálvalamennyi egyesületi tagnak
és az érintett szakembereknek az egyesület tevékenységévei kapcsolatos
véleményük kifejtésére. A megállapodás szerint valamennyi egyesületi tag
a következő évtől az egyesület költségén
az uA Baromfi"című lap előfizetőjévé válik.
SZAlAY IS1YÁN

Felkérés esetén részt vállal a tevéAl

kenységéhez kapcsolódó törvényi
szabályozás előkészítésében, a
készülő rendeletek, szabályzatok
és pályázatok véleményezésében.

A génmegőrzéshez,
fajtafenntartáshoz

nemesítéshez,

és új fajták kialakítá-

sához kapcsolódó populációgenetikai,genetikai,szaporodásbiológiai,
takarmányozásiés egyéb kutatásokat
végez, támogatés szervez.
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Alaptulajdonos és az egyesület megállapodása értelmében

INTRODUCING THE ASSOCIATION
GARIAN

SMALL ANIMAL

OF HUN-

BREEDERS FOR

GENE CONSERVATlON (MGE)

The Association was founded in
1997 with the aim of organising
and supervisinggene conservation
of aliHungarianindigenous poultry
breeds. It was nominated as the

MGE

ELNÖKE

Breeding Association of those
breeds by the Ministryof Agriculture in 1998. Major tasks and activities of the Association are listed.
AlImembers and other experts are

asked to publish their opinion
about the related topics in the
frame of MGE INFÓ in the future.
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