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Tenyésztés

tárgyaltak Dr. Mézes
fesszorral

A Magyar
őrző

Kisállatnemesítők

Egyesülete

őshonos

keretében

Génmegműködő

létszáma

az 1. táblázatban

látható.

pro-

2002-ben

.

tési kiállításának támogatására,
kiállító férőhelyek finanszírozására.
"Az ökológiai baromfitenyésztés

.

a

úrral készített riportunkat e Iapszá-

kézikönyve"

munk tartalmazza.

dásának támogatására, a Mezőgazda Kiadóval közösen.
Az MGE szakmai feladatainak ellá-

Az elitállomány létszáma,
vegyes ivarban

és a tenyésztést irányító személyek, állatfajonként

tásához

című szakkönyv kia-

szükséges

eszközfej-

lesztés támogatására, egy számítógépes
projektor beszerzé-

Tyúk (sárga magyar, fehér magyar,
kendermagos magyar, erdélyi kopasznyakú)
KÁTKI,Gödöllő, Barta Ildikó, Dr. Szalay István
Szegedi Tudományegyetem,
Hódmezővásárhely,
Dr. Sófalvy Ferenc
Nyugat-MasYffCfSzági Egyetem, Iv'osalmagyarÓlá', KÓlácsné, Prof. Dr. Gaál Katalin
Dr. Szabolcs István, Keszthely
Tyúk összesen

1.177
1.546
1.408
1.800
5.931

Gyöngytyúk
KÁTKI, Gödöllő, Barta Ildikó, Dr. Szalay István
Fehér Sándor, Tápiösyörgye
Gyöngytyúk összesen

475
50
525

Fodrostollú magyar lúd
KÁTKI, Gödöllő, Barta Ildikó, Dr. Szalay István
Fehér Sándor, Tápiógyörgye
Debreceni Egyetem, Prof. Dr. Mihók Sándor
Fodrostollú magyar lúd összesen

128
100
300
528

Pulyka (bronz, réz)
KÁTKI, Gödöllő, Barta Ildikó, Dr. Szalay István
Debreceni Egyetem, Prof. Dr. Mihók Sándor
Pulyka (bronz, réz) összesen

.

sére, a KÁTKI-val közösen.
A tenyésztésvezető
díjazásának
támogatására.

2. Az állattenyésztés

.

biológiai

alapjainak támogatására

Őshonos vagy honosuit, de rendeletileg jelenleg nem védett régi
magyar baromfifajták
nukleu sz
állományainak

kialakítására

és

fenntartására az alábbi fajták esetében:

121
300
421

fogolyszínű magyartyúk (KÁTKI)
- tyúk-fajtaváltozatok: rhode színváltozatok, hampshire színváltozatok, törpe színváltozatok,
-

Az MGE magyarországi látogatásra és

előadás tartására hívta meg Jürgen

búbos színváltozatok,

Az egyesület hivatalos vendégeként

Güntherschulze

urat, az RBI (Rare

lú színváltozatok, szakállas szín-

december közepén fogadtuk dr.
Nguyen Dang Vang igazgató urat és

Breeds International) nemzetközi gén-

változatok, kopasz nyakú színvál-

megőrző

tozatok (Fehér Sándor, Szabolcs

két munkatársát, a vietnami Állatte-

tagját, aki egy németországi farm-park

nyésztési

tulajdonosa.és szakmai vezetője.

Kutatóközpont

(Hanoi)

szervezet

igazgatósági

-

2002-ben

hetőségeiről,

pályázataink

a nyúltenyésztés

vábbfejlesztéséről

to-

Sándor,
-

.

1 Az állattenyésztési

sekről tárgyaltak magyar szakembe-

alap támogatására

rekkel.

.

meglátogatták

a Nyugat Magyar-

(Hódmezővásárhely,
26-28.)

sárga magyar tyúk tenyészetét,

sának támogatására,

a

továbbá

-

Az Alföldi Állattenyésztési

országi Egyetem mosonmagyaróvári
KÁTKI baromfi-génbankját,

színváltozatok

Egyetem,

KÁTKI)
(Fehér

KÁTKI, Kékestanya

magyar kacsa (Kiss László,

Bt.)
KÁTKI,

Fehér Sándor)

nyésztési és kutatási együttműködékeretében

pulyka

- gyöngytyúk-színváltozatok

benyújtott

és egyéb állatte-

Tanulmányút juk

parlagi
(Debreceni

fifajták (elsősorban
a tyúk és a
gyöngytyúk) vietnami honosítási le-

fodrostol-

István, KÁTKI)

képviseletében. Az őshonos barom-

rIO

2002.

tőjével és Dr. Pécsi Máriával, az FVM

.

Külföldi kapcsolatok

(Debrecen,

Tarmányozástani Tanszékének veze-

1. táblázat
A tenyészetek

A FARMER-EXPO

augusztus 19-22.) baromfitenyész-

a Szent István Egyetem

főosztá Iyvezető-he Iyetteséve 1. Va ng

magyar baromfitenyészetek

elitállományainak

Miklós

2002.

baromfitenyésztési

helyek finanszírozására.

Napok
április
kiállítá-

a kiállító férő-

.

magyar lúd (Debreceni Egyetem,

Fehér Sándor, KÁTKI)
Baromfiondó
vizsgáló eszköz

szerzésére,

az MGE

be-

keretében

fenntartott génbanki baromfiállományok hímivarú egyedeinek

te-

repi vizsgálatára, és a mesterséges

l!0/'QI7}jj;)

termékenyítés, mint génmegőrzési

úr tartotta. A rendezvény

eszköz

feltételrendszerének

kiala-

dége Jókai Anna volt. Itt adták át

kítására

egy

term é-

"Az év szerzője" megtisztelő cím et
tagtársunknak, Mihók Sándornak,

mesterséges

kenyítő mobillabor

keretében.

író-ven-

akinek ezúton is gratulálunk! A rendezvényen

Szalay István dedikálta

Egyéb rendezvények

"Régi magyar baromfifajták"
könyvét.

2002. február 4-én, a Mezőgazda-

A megnyitó ünnepséget követő fo-

sági Múzeumban

gadás egyik támogatója a KÁTKI volt.

zőgazdasági

rendezték a Me-

Könyvhónap

ünnepé-

Az intézmény képviseletében

című

Barta

MGE

NEWS

Present list of elite stocks of indigenous Hungarian poultry breeds supervised by the Association
of HungarianSmallAnimaIBreeders
for Gene Conservation is shown,
including the number of animalsof
different poultry species and the
names of the leaders of breeding.
The list of applications for grants
and subsidy as weil as international

lyes megnyitóját. A megnyitó be-

Ildikó, génbanki tenyésztésvezető

co-operations and other events

szédet Dr. Vonza András miniszter

mondott beszédet (képünkön).

concerning

MGE are also dealt with.
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