MGE hírek
A MAGYAR BAROMFIFAJTÁK
GÉNMEGŐRZÉSÉNEK FEKETE ÉVE?

Furcsa, felemás évet zárt a baromfi génmegőrzés. Voltak sikereink és kudarcaink szép számmal. Tavasszal az Országgyűlés nemzeti kinccsé nyilvánította a
régi magyar háziállatfajtákat, köztük számos baromfifélét. Ekkor még reménykedtünk abban, hogy a kormányzat
is így gondolja. Aztán – hosszú évek
óta először – az állattenyésztési támogatások közül törölték a biológiai alapok egyre jelképesebbé váló normatív támogatását, miközben a hasonló
célú beruházásokra pályázható összeget megemelték (lelki szemeim előtt
megjelenik sok szép üres istálló – azok
is jók lesznek majd valamire).
Sebaj, mondták (mondtuk), mert a
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv több célprogramja is kiemelten támogatja majd
a magyar őshonos háziállatfajták tartását. Örültünk annak, hogy az MGE véleményét is kérték a rendeletek előkészítése során. Először úgy képzeltük,
hogy az ökológiai gazdálkodás keretében is megkülönböztetett támogatást
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kapnak az őshonos állatok, hiszen kifejezetten arra valók, ezt azonban hamar
elfelejthettük. Vajon miért? Aztán megjelent a rendelet, és abból, amit kértünk,
szinte semmi nem valósult meg. Ráadásul az őshonos baromfifélék tartásához az MGE igazolásával igényelhető
támogatások – mint kiderült –, csak
végtermékre vonatkoznak és a termelők 2005 szeptembere előtt nem is juthatnak hozzá. Azt meg, hogy a kihirdetett támogatási összegek csak a töredékét képezik a számosállat-egység alapján kiszámolt eredeti javaslatoknak, sajnos már megszoktuk. Ugye nem erről
volt szó?! Épeszű ember hogyan gondolhatja azt, hogy tenyészetek nélkül
lehet végterméket tartani? Természetesen lehet, a magyar baromfiipar mintájára, külföldről vásárolt szülőpárokkal!
Vajon ez a cél a magyar nemzeti kincset képviselő őshonos baromfifajták
esetében is? Az Ausztriába és Svájcba
kivitt és ott jelentősen támogatott mangalicák példáján ez is lehetséges.

Időközben az MGE fajtabejelentése
nyomán tenyésztő szervezeti kijelölést kaptunk a magyar lúdra, magyar
kacsára, fogolyszínű magyar tyúkra és
a magyar parlagi gyöngytyúkra, tovább
növelve ezzel a nem támogatott nemzeti kincseink hosszú sorát. Hasonló helyzetben egyszer már eszembe
jutott, hogy kitereljük őshonos állatainkat az isaszegi útra, talán odafigyelnének rájuk, ha Üllőtől Vácig beáll a
budapesti külső gyűrű. De sajnáljuk az
állatokat. Ők nem tehetnek róla, hogy
ezer éven át fennmaradtak, mert szükség volt rájuk, most pedig egy ország
nem tud gondoskodni róluk, pedig
ugyanúgy, vagy még inkább szükség
lenne rájuk („Miről beszélünk?!”, lásd
Székelyhidi Tamás cikkét: „Valami nincs
rendben”).
December végén hallottuk, hogy az
agrár-környezetvédelmi pénzek jelentős részét más célokra csoportosították
át. Így még a Karácsonyunk is feketére
sikeredett. Néha azért a nap is elő-előbukkan. Reménykedjünk tovább? Útravalóul két idézet. Az egyik magunknak,
tenyésztőknek, a másik a döntéshozóknak: (1) „Azé a jövő, aki minden észérv
ellenére sem adja föl.” (Orbán Ottó); (2)
„Ostoba ember az, aki a hibában megátalkodott.” (Katona Tamástól hallottam
egy TV nyilatkozata során, még a rendszerváltás idején). Új Évet kívánok minden érintettnek!
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