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Az intenzív szemléletű baromfiipar elterjedésével a régi,
tradicionális baromfifajták eltűntek a kis falvak baromfiudvarairól is.
A hazai fajta-előállítás, elittenyésztés és a géntartalékok országos
szintű, fokozott védelmének és többszintű fejlesztésének szervezése
halaszthatatlan, hiszen hosszú távon ezek a genetikai alapok teszik
lehetővé a mezőgazdaság és ezen belül az állattenyésztés
fenntarthatóságát, tradicionális és új tenyésztési és tartási formák
kialakítását. Ehhez kapcsolódik az MGE által kezdeményezett
program, azaz a fajták visszajuttatása eredeti élőhelyükre, a falusi és
tanyasi baromfiudvarokra, ami meghatározott jelentőségű, nemcsak
a fajták fennmaradása, hanem a helyi családi gazdaságok
fenntarthatósága szempontjából is.
Az MGE tenyésztői a régi magyar baromfifajtákat évente
génbankokban szaporítják. A saját állománypótlás és az értékesített
tenyésztojások és naposállatok mellett valamennyi állományban
jelentős számú tenyésztojás árutojásként kerül értékesítésre, és
elvész a génmegőrzés és hasznosítás számára. Ebből kiindulva
tervezte meg az MGE mintafalu-programját, amely azt célozta, hogy
az egyébként veszendőbe menő tojásokat minél nagyobb számban
keltessük és lássunk el olyan falvakat napos állattal, ahol ezek
fogadását a lakosság körében megfelelően tudják szervezni.

A program módszere
Az MGE, mint tenyésztő szervezet, a község önkormányzata,
helyi civil szervezetek vagy vállalkozók által napos baromfit juttat el a
községbe, előzetes igényfelmérés szerint. A programba jelentkezők a
KÁTKI génbankból származó napos baromfit vagy keltetőtojást
végtermék áron kapják meg, majd saját tenyészállományt állíthatnak
fel úgy, hogy a tenyészállatokat fölnevelik, a következő évben
szaporítják, és a szaporulatból ellátják az adott közösség további, erre
jelentkező családi gazdaságait, ill. segítik más, lehetőleg környékbeli
községek hasonló fejlesztését.

Az MGE közreműködése a programban:
•

•

•

Fogadja a jelentkezéseket, megrendelőlapokat, majd megszervezi
a tenyésztojások és a naposcsibék beszerzését közvetlenül a
KÁTKI génbankjából, vagy a helyileg legközelebb található MGE
tenyésztőktől.
A származási igazolásokat - a célnak és a tenyészfokozatnak
megfelelően - térítésmentesen kiállítja a programban szereplő
állományokra.
A tartás és tenyésztés sikerességéhez folyamatos szakmai
segítséget és szaktanácsot biztosít (szervezett fórumok illetve eseti
szaktanácsadás formájában).

A KÁTKI génbankból származó tenyésztojás / naposcsibe rendelésre
a következők vonatkoznak:
1. A programba jelentkezők végtermék áron vásárolhatnak napos
csibét, illetve keltetőtojást (bármely fajtából, melyek a
megrendelőben tételesen szerepelnek).
•

keltetőtojás vásárlása esetén a keltetés várható sikeressége kb.
75-80%, naposcsibe ivararánya természet szerint 1:1.

2. A kikeltetett naposcsibék elvitele a keltetőből az igénylő fél
feladata a kelések napján (rendelni csak korlátozott mennyiségben
lehet, előzetes megbeszélés alapján). Kelési dátumok 2012-ben:
február 27.; március 12.; március 26.; április 9.; április 23.; május
14.; (május 28.); június 11.; június 25.; július 9.; július 23.;
augusztus 6.
3. KÁTKI génbankjából származó valamennyi baromfifajból és
fajtából egyedi igények kielégítésére is van lehetőség, - például
felnőtt és növendék állatok vásárlására - korlátozott
mennyiségben, további egyeztetést követően.
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2. Tudomásul veszem, hogy a kelési napot megelőzőleg befizetett
vételár-előleg foglalónak minősül, tehát abban az esetben sem
igényelhetem vissza, ha a megrendelt és előlegezett napos
állatokat nem veszem át.

Alulírott vevő
…………………………………………….…………............................
(név/cégnév)
………………………………………………………………………….
(lakcím, székhely)
………………………………………………………………………….
(telefonszám, e-mail cím)
………………………………………………………………………….
(adószám céges rendelés esetén)
a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs
Központ (2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.), mint eladóval történt
előzetes egyeztetés szerint megrendelem a Gödöllői Baromfi
Génbankból származó, vegyes ivarú napos baromfit a túloldalon
részletezet fajtamegosztásban, létszámban és értékben.
1. Tudomásul veszem, hogy a vételár-előleg a megrendelésben
szereplő összes vételára 50%-a, amelyet 22 nappal a megjelölt
kelési nap előtt (előlegfizetési határidő) kifizetek a KÁTKI
részére. A fizetés módja: csekk vagy banki átutalás az alább
található címre vagy bankszámlaszámra. A befizetést igazoló
szelvényt kérjük a fizetés napján, faxon vagy e-mailben részünkre
elküldeni.
Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs
Központ
2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
Hitelintézet:
Magyar Államkincstár
Pénzforgalmi szám:
10032000-00295622

3. Nyilatkozom, hogy az igényelt napos baromfi mennyiségéről,
kelés idejéről és a fizetési feltételekről a KÁTKI illetékes
tenyésztő munkatársaival egyeztettem. Tudomásul veszem, hogy a
megrendelt napos állatokat kizárólag a megjelölt kelési napon
vehetem át, ill. a vételár fennmaradó részének kifizetése – más
megállapodás hiányában – átvételkor esedékes.
4. Elfogadom, hogy amennyiben az eladó – keltetési vagy
tenyésztési okokból – a teljes igényelt napos baromfi mennyiséget
a megjelölt kelési napon nem tudja kiadni, a fennmaradó napos
baromfit – igény és lehetőség szerint – a KÁTKI tenyésztőivel
külön egyeztetve, más fajtából vagy más kelési napon vehetem át,
további előleg befizetése nélkül.
5. A megrendelt létszámot és a fizetendő összeget az általam kitöltött
és aláírásommal igazolt, túloldali táblázat tartalmazza.

Kelt: ……………………..., 2012. .………… hó ….…… napján

………...……………………..…………………....
vevő/megrendelő (cégszerű) aláírása

ELADÁSI ÁRAK ÉS FAJTADÍJAK
2012-BEN

A 2012. évi tenyészidőszakban megrendelt napos baromfi mennyisége, vételára és a
fizetendő előleg
Kelési nap: 2012.

hó

Előlegfizetési határidő: 2012.
Faj

Fajta

Tyúk

nap

hó
nap
Napos baromfi
Összes
Megrendelt
Egységár*
vételár
mennyiség
(Ft/db)
(Ft)
(db)

fehér magyar tyúk

210

fogolyszínű magyar tyúk

210

sárga magyar tyúk

210

kendermagos magyar tyúk

210

fehér erdélyi kopasznyakú

210

fekete erdélyi kopasznyakú

210

kendermagos erdélyi
kopasznyakú tyúk

210

Tyúkfajták összesen:
Kacsa

fehér magyar kacsa

300

tarka magyar kacsa

300

Kacsafajták összesen:
bronzpulyka

580

rézpulyka

580

Gyöngytyúk

parlagi gyöngytyúk

260

Lúd

fodros tollú magyar lúd

800

Pulyka

Keltetőtojás
(Ft/db)
január - június
Tyúk
Kacsa
Pulyka
Gyöngytyúk
Lúd

Napos csibe
(Ft/db)

Fizetendő előleg (vételár 50%-a)
A származási igazolást a fajták tenyésztő szervezete (MGE) adja ki!
A vevő/megrendelő (cégszerű) aláírása:

….………………………………………

210
300
580
260
800
Előnevelt
(Ft/db)

BIR
(KÁTKI)
30
45
120
45
150
Felnőtt
(Ft/db)

január - június

június

630
850
1700
750
2100

1500
3000
5000
2000
6000

január - június
Tyúk
Kacsa
Pulyka
Gyöngytyúk
Lúd

Pulykafajták összesen:

Vételár összesen

105
140
360
160
420

BIR
(KÁTKI
30
45
120
45
150

Tyúk
Kacsa
Pulyka
Gyöngytyúk
Lúd

