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A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
szóló I3l201I. (VIII.
VM utasítása 47.12. pontja értelmébena Mezőgazdasági
'4.)
Szakigazgatási Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztons ági Igazgatóság a központi szakmái
igazgatóságok bevonásával koordinálja az ökológiai termeléssel kapcsolatos központi
feladatok vé grehaj tását.

AzIgazgatóság e feladatkörében ezúton tájékoztatja a gazdasági szereplőket aMezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal által az ökológiai termelés, a címkézésés az ellenőrzés tekintetében az
ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézésérőlszótó 834/2007/EK rendelet
részletes végrehajtási szabólyainak mególlapításóról szóló 889/2008/EK rendelet 12. cikke
(5) bekezdésének megfelelően összeállított lassú növekedésű baromfifajták listája
módosításának (v 20 1 1 1 I23) kiadásáról.

Budapest, 2011. november 23.

Dr. Pleva Gy
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A lassú növekedésű baromfifajták listája

@ 20lI1I23)

termelés, a címkézésés az e]leni5rzés tekintetében az ökológiai termelésról és az ökológiai termékek
címkézésérőlszólő 834l2007'EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló

889/2008/EK rendelet 12. cikke értelmében

Lassú növekedésű baromfifajtának tekintendő valamennyi, a Tenyésztési
Hatóság által Magyarországon elismert, védett, őshonos baromfifajként

ajta, valamint ezen fajták egymás kózti, végtermék
e|(Íá||ítő keresztezés éb ő l származő faj ta ko m bin á ció i.
nyilvántartott

f

A

2010. szeptember 1-jei nyilvántartás szerint őshonos kategóriába az alábbi baromfifajtrík
tartoznak:

Tyúk:
Kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk
Fehér erdélyi kopasznyakú tyúk
Fekete erdélyi kopasznyakú tyúk
Fehér magyar tyúk
Sárga magyar tyúk
Fogolyszínű magyar tyúk
Kendermagos magyar tyúk

Gyöngytyúk:
Magyar parlagi gyöngytyúk

Pulyka:
Bronz pulyka
Réz pulyka

Kacsa:
Tarka magyar kacsa
Fehér magyar kacsa

Lűd:
Magyar lúd
Fodros tollú magyar lúd
Danen-Ganse (óváhagyv a: 20I

1

.1

1.23)

Más tagállamban lassú növekedésű fajtaként nyilvántartott és a hatóság
által j óváhagyott baromfifaj ta :
Tyúk:
Hubbard I 1 57 (jóváhagyv a: 201 1.03.23)
S 457 fi óváhagyva: 207 1.03.23)
J A 7 5] (üzemi teszt alapj án j őv áhagyv a: 20
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