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MGE HÍREK

Vietnam állattenyésztésén belül a 

baromfitenyésztés a kisgazdaságok 

második legfontosabb jövedelemforrá-

sa. A szegény vidékeken a kis ráfordí-

tással működő, környezetbarát barom-

fitenyésztés fejlesztése célszerű, amely-

hez a helyi viszonyokat és szélsőséges 

klímát elviselni képes, ellenálló fajták 

szükségesek. Az MGE (a fajták orszá-

gos tenyésztő szervezete) és tenyész-

tő partnerei a magyar-vietnami kisállat-

tenyésztési hagyományok folytatása-

ként, az 1990-es évek végétől vietna-

mi adaptációs vizsgálatokat végeznek, 

melynek keretében a gödöllői KÁTKI 

( jelenleg ÁTK) régi magyar baromfi-

fajtákat szállított Vietnamba, a Hanoi 

Nemzeti Állattenyésztési Kutatóintézet-

be. A komoly sikereket ígérő gyöngy-

tyúktenyésztési projekt mellett 2006-

ban a vizsgálatokat a magyar pulykafaj-

tákra is kiterjesztettük. A projekt a puly-

kafajták vietnami adaptációját, vidéki 

elterjesztésének és tenyésztési hátteré-

nek szervezését célozza, a génmegőr-

zés helyi szempontjai szerint. 

A projekt céljai

-  Nagy ellenálló képességű, és különle-

ges minőségű baromfitermékek elő-

állítására alkalmas, régi magyar puly-

kafajták adaptációjának és termelé-

si tulajdonságainak vizsgálata trópusi-

szubtrópusi körülmények között.

-  A tradicionális állattenyésztés meg-

őrzését szolgáló, magyar baromfifaj-

ták honosítása, a tenyésztési háttér 

szervezeti formáinak kialakítása Viet-

namban.

-  Minőségi baromfitermékek előállítása 

azzal a céllal, hogy több társadalmi 

réteg juthasson gazdasági előnyökhöz.

RÉGI MAGYAR BAROMFIFAJTÁK A TÁVOL-KELETEN

Az MGE 2006-2007-ben külügyminisztériumi NEFE pályázati támogatás-
sal folytatja vietnami baromfitenyésztési programját. A program címe: 
Magyar baromfifajták adaptációja Vietnamban, a szegény vidékek fej-
lesztése, az agrár-környezetvédelem és a génmegőrzés szempontjai 
szerint.
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Vietnam állattenyésztési 
környezete

Vietnam trópusi és szubtrópusi klímá-

jú ország, területének háromnegyed 

részét hegyek borítják. Hosszan elnyú-

ló területének köszönhetően mintegy 

3000 km-nyi tengerpartja van. Mind-

ez, illetve a két deltavidék (a Mekong 

és a Vörös folyó deltája) rendkívüli 

biodiverzitást és mezőgazdasági ter-

melési háttérfeltételeket nyújtanak. 

A gazdasági tevékenység fő formája a 

mezőgazdaság. Vietnam rendkívüli ter-

mészeti kincsekkel és turisztikai adott-

ságokkal rendelkezik, de befektetések 

híján ezeket a lehetőségeket ma még 

nem tudják kihasználni. A mezőgazda-

ságban dolgozók aránya magas, a helyi 

viszonyok által meghatározott termelés 

a helyi fajtákon alapul. Ugyanakkor az 

állattenyésztés – a növénytermesztést 

kiegészítő tevékenységként – csak az 

előállított mezőgazdasági termékek 18-

20%-át teszi ki. Az állattenyésztés fej-

lesztése a fentiek alapján reálisan a jel-

legzetes helyi viszonyok és a szélsősé-

ges klímát elviselni tudó fajták felhasz-

nálásával oldható meg.

Vietnam baromfihús-termelése 2003-

ban 372,72 ezer tonna, tojástermelé-

se 4,85 milliárd db volt. Az ezt követő, 

2004-es évben azonban a madárinflu-

enza-járvány erősen sújtotta a barom-

fiágazatot, melynek következtében 

lényegesen csökkent a hús- és tojás-

termelés: a baromfiállomány létszáma 

ebben az évben 218,15 millió darab (a 

2003. évi 85%-a), a baromfihús-terme-

lés 316,41 ezer tonna (a 2003. évi ter-

melés 84,89%-a), a megtermelt tojások 

száma pedig 3,94 milliárd db volt. 

A baromfitenyésztés (csirke, kacsa, 

pézsmakacsa, liba) az állattenyészté-

sen belül a családi gazdaságok máso-

dik legfontosabb jövedelemforrása (az 

összes jövedelem 19,8%-a), amelynek 

összértéke 2003-ban 13 milliárd VND 

(vietnami dong) volt. Első helyen a ser-

téstenyésztésből származó jövedelem 

(az összes 68%-a) áll.

Miért lehetnek sikeresek 
a régi magyar baromfi-
fajták Vietnamban?

Vietnam sok híres helyi fajtával ren-

delkezik, melyeket régen domesztikál-

tak és a helyi fogyasztói igényeknek 

megfelelően szelektáltak. Sajnos e faj-

ták fenntartására és hasznosítására az 

elmúlt évtizedekben nem fordítottak 

elég figyelmet, így nem csak a terme-

lési mutatóik gyengék, hanem a fajták 

is veszélyeztetetté váltak. A helyi faj-
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