T enyésztés
A RÉGI MAGYAR
BAROMFIFAJTÁK TENYÉSZTÉSE
ÉS GÉNVÉDELME A KÁTKI-BAN
Az 1897-ben alapított KÁTKI
Magyarország egyik legrégibb és
legpatinásabb kutatóintézete. Az
intézmény több mint egy évszázada
meghatározó szerepet játszik a
magyarországi kisállattenyésztéssel
kapcsolatos kutatási, nemesítési, oktatási és szaktanácsadási feladatok ellátásában és fejlesztésében. Jogelődje
az 1897-ben létrehozott Magyar Királyi Baromfitenyésztő Telep és Munkásképző Iskola és az 1899-ben
létesített Méhészeti Gazdaság. A
mezőgazdasági tárca felügyelete
alá tartozó két intézmény 1950-től
az Állattenyésztési Kutatóintézet
szervezeti egységeként működött.
A Kisállattenyésztési Kutatóintézet
1952-ben önálló kutatóintézeti státuszt kapott, baromfitenyésztési,
nyúl- és prémesállat-tenyésztési, méhtenyésztési és haltenyésztési osztályokkal. 1980-ban az Állattenyésztési és
Takarmányozási Kutatóközpont szervezeti részévé vált. A KÁTKI 1992. július
1-jétől ismét önálló költségvetési
szervként működik.
A régi magyar baromfifajták fenntartása, nemesítése, napjainkban pedig
génvédelme a KÁTKI egyik alaptevékenysége. A baromfitartás feltételeit az alapítás kezdetétől az oktatás
és tenyésztés céljaira alakították ki.
Első vezetői: Hreblay Emil (1897-1903),
Kövy József (1904-1911), Beivinkler
Vilmos (1912-1918) és Benkő Pál (19221936) az oktatás mellett a magyar
baromfitenyésztés fejlesztését, az
értékes tenyészállatok széleskörű terjesztését is fontos feladatnak tartották.
A magyar tyúkfajták nemesítésének
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fellendülése Báldy Bálint nevéhez
fűződik, aki 1927-től dolgozott
az intézményben. A „nemesített
magyar” tyúkfajták az 1930-as évektől az 50-es évek végéig uralkodó szerepet játszottak a magyar
baromfitenyésztésben és a baromfitermékek exportjában. A tenyésztőkörzetek kijelölésével a Dunántúlon
elsősorban a sárga magyart, a DunaTisza közén főként a fehér magyart,
a Felvidéken a kendermagos magyart
terjesztették. A telepen a 30-as évek
elejétől átlagosan 2500 tyúkot tartottak,
ami annak idején nagyüzemnek
minősült.
1936-ban az intézmény Baromfitenyésztő Kísérleti Tangazdaság néven szerveződött át. Feladatául a
kutatás megindítását és az oktatást
jelölték ki. Báldy Bálint vezetésével
nagyarányú fejlesztések kezdődtek a
baromfitenyésztés területén. A telep 44
új baromfiistállóval bővült, melyekhez
fásított, füvesített kifutó csatlakozott.
Az ólak egy része egykakasos törzsek
részére alkalmas elitólként működött,
a tenyésztésben a csapófészkezést
is alkalmazták. A gazdaság ekkor már
kacsa-, lúd- és pulykatenyésztéssel is
foglalkozott.
A telepet 1944-ben katonaság szállta meg, az épületek jórészt megsemmisültek, az értékes tenyészállomány
elpusztult. Báldy Bálint és helyettese,
Lacza Béla irányításával azonban a telep
működése három év alatt gyakorlatilag
helyreállt. A tenyészállatokat az
ország különböző vidékeiről, ellenőrzött telepekről gyűjtötték be. A
szaporított naposcsibék többsége

1. ábra

A régi magyar tyúkfajták testsúlyának
alakulása a nevelés során - kakasok
(KÁTKI adatok, 2001)

2. ábra

A régi magyar tyúkfajták testsúlyának
alakulása a nevelés során - jércék
(KÁTKI adatok, 2001)

3. ábra

A régi magyar tyúkfajták átlagos
tojástermelése (%), január-május
hónapokban (KÁTKI adatok, 2003)

4. ábra

A rézpulyka testsúlyának alakulása a nevelés
során ivaronként, 20 hetes korig
(Lab-Nyúl Kft., KÁTKI adatok, 2002)

5. ábra

A bronzpulyka testsúlyának alakulása a
nevelés során ivaronként, 20 hetes korig
(Lab-Nyúl Kft., KÁTKI adatok, 2002)

6. ábra

A gödöllõi gyöngytyúk testsúlyának
alakulása a nevelés során (0-16 hét), vegyes
ivarban (Lab-Nyúl Kft., KÁTKI adatok, 2002)

7. ábra

A fodrostollú magyar tyúk testsúlyadatai 024 hetes kor között, ivaronként
(KÁTKI adatok, 2004)

8. ábra

A magyar kacsafajták testsúlyadatai 0-24
hetes kor között, vegyes ivarban
(KÁTKI adatok, 2004)
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állami gazdaságok telepeire került.
A Tangazdaság munkatársai részt
vettek a létesülő állami gazdaságok
baromfitelepeinek tervezésében, az
istállótípusok kidolgozásában és az
egész országra kiterjedő tenyésztésszervezésben.
Az újonnan létesülő baromfitelepeket a
Tangazdaság látta el tenyészállatokkal.
A tyúktenyésztésben, az 50-es években a magyar fajták mellett az erdélyi
kopasznyakú tyúk sárga, kendermagos
és fehér színváltozatát, továbbá import
new hampshire és rhode fajtákat
tenyésztettek. Emellett a magyar és
rajnai lúd, bronzpulyka, pekingi és
magyar kacsa, továbbá a haszongalamb
nemesítését végezték. Az 1960-as
évektől, a nagyüzemi módszerek és
az intenzív technológiához szükséges
tyúkfajták (hibridek) terjedése miatt
a KÁTKI tenyésztési profilja is átalakult. A 70-es évek elejére kialakított
pecsenyecsirke hibridekből (G65,
majd később G72, Minimax és egyéb
kombinációk) évente mintegy 20
millió végtermék naposcsibét forgalmaztak. A kutatóintézet azonban nem
versenyezhetett az akkori nagy kombinátokkal, így 1978-ban az intenzív tyúktenyésztés a KÁTKI-ban megszűnt. A
tenyészállományokat előbb a Sasad
Tsz. vette át, majd végállomásuk 1980-
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ban a Bábolnai Állami Gazdaság porvai
telepe volt.
Az intenzív tenyésztési program
felszámolását követően Biszkup
Ferenc egy új autosex new hampshire
fajtaváltozatot alakított ki, amely
a háztáji félintenzív és extenzív
kisüzemek kedvelt fajtájává vált. Ez
az állomány, egy fehér plymouth
fajtával kiegészítve képezi a jelenlegi
tenyésztőszervezetünk alapját.
Az újjáalakuló gödöllői Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet
1990-ben kezdte a régi magyar
baromfifajták génbankjának kialakítását.
A magyar tyúkfajtákat Szabolcs István

debercsényi tenyészetéből, valamint a kendermagos kopasznyakú
fajta esetében a hódmezővásárhelyi
génbanki állományokból hoztuk
létre. A gödöllői sárga magyar
állományt a Kanadából visszaszármazott fajtaváltozat és a mosonmagyaróvári sárga magyar állomány átkeresztezésével alakítottuk ki 1991–92ben. Több éves tenyésztői munkával
sikerült a fogolyszínű magyar tyúk
génbankjának megalapozása is,
melynek kiinduló állományát alföldi
tanyákon gyűjtöttük. Hasonlóképpen
hoztuk létre a gyöngytyúk génbanki
állományát is, a hazánkban honos
parlagi fajtaváltozatokból.
A Magyarországon honos pulykafajták
fenntartó tenyésztését a Debreceni
Egyetem mellett a KÁTKI végzi.
Rézpulyka állományunkat a korábban
Bugacon tenyésztett egyedek begyűjtésével alakítottuk ki 1996–97-ben. A
bronzpulyka génbankjának szervezése
alföldi tanyákról származó állatok
tenyésztésével kezdődött ugyanabban
az évben, melyhez a debreceni
tenyészetből származó, rézpulykáért
cserélt kakasokat is felhasználtunk.
A KÁTKI a fodrostollú magyar lúd és
a magyar kacsa génbanki fejlesztését
1998-ban kezdte. A kiinduló állományok mindkét víziszárnyas faj ese-

tében Fehér Sándor tápiógyörgyei
tenyésztő, elsősorban Erdélyből
behozott egyedeitől származnak. A
magyar ludat fehér és tarka, a magyar
kacsát fehér és vadas színváltozatban
tenyésztjük.
A röviden ismertetett fejlesztés
eredményeképpen az intézet az
elmúlt években a legteljesebb és
legértékesebb baromfi génbankot
és fajtagyűjteményt hozta létre
Magyarországon, melynek keretében
valamennyi, az alábbiakban felsorolt,
őshonos és védett régi magyar
baromfifajta tudományos igényű
génmegőrzése és fenntartása folyik:
Tyúkfajták:
fehér magyar tyúk
sárga magyar tyúk
kendermagos magyar tyúk
fogolyszínű magyar tyúk (2004-ben
elismert fajta)
fehér erdélyi kopasznyakú tyúk
fekete erdélyi kopasznyakú tyúk
kendermagos erdélyi kopasznyakú
tyúk

Pulyka:
rézpulyka
bronzpulyka
Gyöngytyúk színváltozatok
(kékesszürke, fehér, ezüst, tarka)
(2004-ben elismert fajta)
Lúd:
fodrostollú magyar lúd (fehér, tarka és
szürke színváltozat)
magyar lúd (2004-ben elismert fajta)
Kacsa:
tarka magyar kacsa
(2004-ben elismert fajta)
fehér magyar kacsa
(2004-ben elismert fajta)
A régi fajták fennmaradásának
egyik legfontosabb feltétele a fajták
gazdasági hasznosításának szervezése.
1994-től a KÁTKI Génmegőrzési
Osztály, majd 2002-től Agrárökológiai
és Génmegőrzési Osztály keretében
végezzük a baromfi génmegőrzéssel, az
alternatív baromfifajták hasznosításával,
továbbá a tágabb értelemben vett
ökológiai gazdálkodással és az agrár-

környezetvédelemmel kapcsolatos
alap- és alkalmazott kutatásokat.
Meggyőződésünk, hogy a különleges
genetikai értéket képviselő génbanki
állományok már a közeli jövőben
fontos szerepet játszanak új fajták és
fajtakeresztezések, környezetkímélő
tartásmódok
és
különleges
minőségű, márkázott hazai termékek
(hungarikumok)
előállításában.
Elődeinkhez hasonlóan reméljük,
hogy a magunk szerény eszközeivel
is hozzájárulunk ahhoz, hogy a „minél
többet” szemléletét a „minél jobbat
és értékesebbet” szemlélete váltsa
föl a baromfitenyésztésben is. Ennek
megfelelően értékelhetők a KÁTKIban őrzött régi magyar baromfifajták
fontosabb termelési mutatói is, melyeket
a mellékelt ábrákon mutatunk be.
(AZ ARCHÍV KÉPEKET LACZA BÉLA ÉS LACZA PÉTER
GYŰJTEMÉNYÉBŐL KÖZÖLJÜK.)
TOVÁBBI FOTÓK ÉS SZÖVEG:
SZALAY ISTVÁN
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