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Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a „Tudományos körben”! 2008. május 8-án 9 órakor a pekingi 
olimpiai láng fáklyája sikeresen feljutott a Mont Everestre, ahol ekkor mínusz 20 fok alatt volt a 
hőmérséklet. A fáklyával futó sportolókon vajon milyen ruha van, hogy ilyen jól kiállják a hideg 
próbáját? Azt mondják, hogy a sportolók kabátja, nadrágja, zoknija, de még a hálózsákja is mind 90%-
os fehér liba tollpehellyel van töltve, ami jó meleg és puha. De honnan származnak ezek a fehér 
tollpelyhek? Ma bemutatjuk a főszereplőt, azaz azt a libafajtát, amely ezt a fehér tollpelyhet adja. 
 
Ez a fehér libatoll pehely a hortobágyi fehér libától származik. 
 
A hortobágyi liba külsőleg valamelyest eltér a szokásos házi lúdtól, hiszen egész teste hófehér, a feje 
tetején nincsen bóbita, és a testalkata is nagyobb az átlagosnál. 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. vezérigazgatója Cheng Shui Yan: Ennek a libafajtának nem csak a 
tolla kitűnő, a testalkata is nagyobb, gyorsan nőnek, hamar elérik a 6 -12 kilós súlyt.  
 
Mint látják, jobbra—balra tekingetve nagy hasával egyik lépést a másik után téve büszkén sétál. 
Büszke is lehet adottságaira, hiszen magyar szakértők több mint 30 éves munka során teremtették 
meg ezt a kitűnő fajtát, melynek legjobb adottsága a gyönyörű hófehér tollpehely.  
 
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. vezérigazgatója Cheng Shui Yan: Erről a Magyarországról 
importált hortobágyi libáról többször lehet tollat fosztani. Nemcsak nagy mennyiséget termel, de 
jelenleg világ legjobb minőségét is.  
 
A toll minőségi vizsgálatánál a bolyhosság az egyik legfontosabb tényező. Lássuk a teszt eredményét! 
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. vezérigazgatója Cheng Shui Yan: vegyünk ugyanannyi tollpelyhet, 
azaz 28,5 grammot, a magyar fajtájú libatollpehely több, mint 800-as értéket ér el. A kínai 
tollpehelyből ha 28,5 grammot veszünk, akkor csak az 550-et éri el. Hát ennyi a különbség 
ugyanolyan súly, azaz 28,5 gramm esetén! 
 
Egy japán vendég üzletember Koike Shinji: az itteni libatoll kiváló, rendkívül selymes, a színe is nagyon 
fehér. Nagyon magas minőségűnek számít, ezért is jöttem Japánból, hogy megrendeljem. Az ilyen jó 
minőségű libatollnak Japánban rendkívül nagy a kereslete. 
 
Jelenleg ezt a libafajtát Belső-Mongóliában már tenyésztik is, és aki behozta nem más, mint Cheng 
Shui Yan úr.  
 
Cheng Shui Yan korábban tollal kereskedett, amit mindig az ország különböző területein szerzett be, 
majd Jiangsuba szállította, hogy az ottani feldolgozás után külföldre exportálják. De a külföldi piacon 
egyre nagyobb igény mutatkozik a tollpehelyre, így azon kezdett el gondolkodni, hogy hol lehetne jó 
minőségű árut beszerezni? Ekkor az egyik barátja tanácsára tanulmányútra utazott a viszonylag 
nagyobb mennyiségű libatollat termelő Magyarországra. 
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A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. vezérigazgatója Cheng Shui Yan: Miután megérkeztem 
Magyarországra, azt vettem észre, hogy a magyar liba teljesen más, mint a mieink. Nagyon 
különlegesek. A lúdtollat először az állat 60 napos korában fosztják, aztán alig 45 nap elteltével 
megint tollat fosztanak. Miután az állatok nagyon gyorsan nőnek, és nagyon jó minőségűek, nem csak 
az általuk adott toll jó minőségű, de a liba is minden fosztás után egyre nagyobb lesz.  
 
Egy jó típusú termék ilyen nagyon nagy értékkülönbözetet adhat, ha magunk tudjuk előállítani, és ha 
nem kell érte külföldre menni, hogy onnan importáljuk, és még kereshetünk is vele. Ilyen jó fajtájú 
liba nincsen Kínában, ha tenyészteni szeretnénk, akkor csak külföldről tudjuk beszerezni.  
 
Cheng ShuiYan kiválóan ráérzett arra, hogy ennek a fajtának a behozatalával minden kínai 
állampolgárnak jót tesz. De az is igaz, hogy egy jó terméket nem nehéz behozni, de jól tenyészteni 
közel sem olyan egyszerű feladat. Ráadásul hogyan tudnánk ezzel az import fajtával megszerettetni a 
kínai környezetet és éghajlatot? 
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. vezérigazgatója Cheng Shui Yan: ennek a projektnek a sikere 
érdekében két éven keresztül dolgoztam. Meghívtam a magyar partnereimet, az ő szakembereit 
együtt tanulmányoztuk, hogy Kínában milyen környezet alkalmas a leginkább a magyar ludak 
tenyésztésének. 
A hortobágyi libák alkalmazkodóképessége kiváló: -10 alatt és +35 fok között bármilyen területen 
megélnek. De a jó tenyésztéshez feltétlenül szükséges a legeltetés. Felmerült a kérdés, hogy hol 
találunk elég nagy területű legelőt tenyésztési központnak? Cheng Shui Yan többször is meghívta a 
szakértőket, akik választása végül a Belső-Mongóliai Tongliaora esett. 
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. vezérigazgatója Cheng Shui Yan: Azt vettünk észre, hogy 
Tongliaoban az időjárási körülmények nagyon hasonlóak Magyarországhoz, hasonló szélességi körön 
fekszik, illetve a tongliaoi gyönyörő Keerxin puszta tökéletesen megfelel a libatenyésztésre. Egy 
libatenyészetben úgy 6000 liba van, ehhez kell nagyjából 400 kínai hold (mu) legelő. 
Amikor a magyar vállalt meglátta, hogy ilyen jók az adottságok a tenyésztéshez, azonnal eldöntötte, 
hogy Cheng Shui Yan számára tenyésztojást és technológiai támogatást nyújt.  
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. vezérigazgatója Cheng Shui Yan: Összesen 150 ezer nagyszülő 
genetikai fokozatú tenyésztojást importáltunk, ebből 120 ezer liba kelt ki.  
 
A hortobágyi libák testalkata nagy, a tojásuk szintúgy. Ha egy olyan lúdtojás mellé rakjuk, amit úgy 
általában látni lehet, akkor nyilvánvalóan megmutatkozik a méretbeli különbség.  
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. Keltetőüzemének üzemvezetője Ding Xiao Yi: ez a tojás a 
Magyarországról importált hortobágyi fehérlibáé, súlyuk egyenként 170 és 190 gramm között van, 
míg a helyi libatojások csak 120 gramm körül szoktak lenni. Ha minél több és jobb libatollat 
szeretnénk elérni, akkor biztosítani kell minél több kisliba keltetését, ezért a keltetési fázis nagyon 
fontos. Ez a külföldi libatojás nagyobb méretű, így sárgája is méretesebb, ezért amikor forgatjuk a 
tojásokat, akkor a forgatási szög nagyobb odafigyelést igényel.  
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. Keltető üzemének üzemvezetője Ding Xiao Yi: a kínai libafajták 
tojásának forgatási szöge 90-100 fok körül van, de ennél 120 fok felett kell lennie. Mivel nagyobb és 
nehezebb is, ezért ha nem megfelelő a forgatás, akkor nagyon könnyen léphet fel héjrepedés, ami az 
embrió fejlődésének félbeszakadását és pusztulását okozhatja. 
Nem csak a tojásforgatás nem azonos a mi általános libatojásainkkal, de még a hűtése is más. A tojás 
hűtése a keltetés egy fontos eleme. Az átlagos kínai libatojásnál a fejlődés 10. napján kezdődik a tojás 
hűtése. Mivel ilyenkor a tojáson belül az embrió anyagcsere-folyamatai felerősödnek, ezért az így 
keletkező többlet hő egyre magasabb, amelyet ha nem tud leadni, akkor megzavarja a liba fejlődését. 
De ez a külföldi libatojás nagyobb az átlagos libatojásnál, zsírtartalma is magasabb, az embrionális 



mozgás is nagyobb, de nagyobb a felhasznált energia is, ezért a tojások hűtését 4 nappal korábban 
kell elkezdeni. Vagyis attól a naptól számítva, hogy a tojást beletettünk a tojást a keltetőgépbe, a 
hatodik napon kell elkezdeni a tojás hűtését. 
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. Keltető üzemének üzemvezetője Ding Xiao Yi: a tojás hűtése 
kezdetben 5-10 perc legyen. A tojás megfelelő hőmérsékletét a szemhéjunkkal tudjuk ellenőrizni: 
akkor felel meg, ha a hőmérséklete olyan, mint a szemhéjunké, se nem meleg, se nem hideg. A 
hőmérséklet általában 30-33 fok körül legyen, mármint ezeken az értékeken belül.  
Amikor nyáron magasabb a hőmérséklet, akkor a tojás felületére egy kis hideg vizet permetezünk, 
ezzel segíthetjük a hő leadást. A keltetés 31. napja körül kelnek ki a kislibák. Aki foglalkozott már 
keltetéssel mind tudja, hogy a kikelés előtt, azaz a 27-31. nap körül a páratartalmat növelni kell, ezzel 
megakadályozhatjuk, hogy a kis liba a kikeléskor hozzáragadjon a tojás héjához. A páratartalomnak 
nagyjából 70%-osnak kell lenni. De ennek a külföldi tojásnak mivel nagyobb a mérete, a páratartalom 
iránti igénye is nagyobb: 80% feletti értéket kell elérni.  
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. Keltető üzemének vezetője Ding Xiao Yi: Ha a napos liba 
kikelésekor a nedvesség alacsonyabb, mint 80%, akkor a kikelési esély 5-10 százalékkal csökken, azaz 
100 tojásból tízzel kevesebb kisliba bújik ki.  
A keltető üzem szakemberei a keltetés időszakában nagyon figyelmesen gondozzák ezeket a külföldi 
libatojásokat. Ha kell, akkor igény szerint emelik vagy csökkentik a hőmérsékletet és a páratartalmat. 
Ennek köszönhetően az üzem keltetési aránya 90% felett van.  
A keltetőből kikerült napos liba alapos válogatás után átkerül a nevelő részlegbe, ahol elkezdhetik új 
életüket. Csak akkor tudnak szépen növekedni, ha jót esznek: ha azt akarjuk, hogy ezek a pici puha kis 
lényeknek jó minőségű tolluk legyen, akkor már kis koruktól kezdve figyelni kell a tápértékekre.  
A napos libák megszületésük után három nappal megérkeznek új otthonukba, a nevelő üzembe. 
Ekkor még nagyon törékenyek, élelemszerzési képességük nagyon gyenge, ezért az összes tápértéket 
csak a takarmányból tudják kinyerni. Ha azt akarjuk, hogy magas minőségű tollat növesszenek, akkor 
minél több olyan tápanyaggal kell etetni, ami elősegíteni a tollnövekedést.  
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. szakembere Wang Zhen Dong: napos libáknál fontos az 
aminosavak egyensúlya, így nagyon fontos a metionin, ami a napos libák tollának növekedéséért, 
bolyhosságáért felelős, ezért már nagyon kis korban odafigyelünk erre a feltételre.  
A kis libák takarmányát 16-féle alapanyag, többek között 50% kukorica és 25 % szójadara alkotja. 
Ezen kívül tartalmaz különböző vitaminokat és mikroelemeket, amelyek a kis libák egészséges 
növekedése mellett a tollnövekedést is elősegítik.  
 
Cui Jing Nan, tenyésztő: nagyon gyorsan nő, nagytermetű, már 7 nap után ki lehet hajtani a szabadba, 
és már ekkor eléri az 1 kiló körüli súlyt. 
  
Tíz nap után a kis liba teljesen megváltozik, vékonyka fehér tollat kezd növeszteni. Igaz, ekkor nem 
annyira szép, de a szervezete már ellenálló a szabadtéri környezet hatásainak. Ekkor már ki lehet 
hajtani a szabadba, hogy legelésszen, magától csipegessen egy kis zöld füvet és ásványi anyagokat 
tartalmazó kavicsokat.  
 
De két nap után a tenyésztők észreveszik, hogy az első keltetésű kis libáknál hasmenés jelentkezett, a 
tenyészetben hamarosan elkezdődik az állatok elhullása. 
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. állatorvosa Zhang Jian Min: Már a harmadik napon jelentkezik 
elhullás. A legrosszabb az volt, amikor egyszer napi húsz liba pusztult el.  
 
Riporter: Ez hogy történhetett meg? 
 
Zhang Jian Min: nálunk a telep nagy része szikes talajon terül el, ami nem ugyanolyan, mint a magyar 
szikes talaj. Ahogy ők mondták: akklimatizálódási probléma lépett fel. 



  
A hasmenés nem csak kis libák egy részének pusztulását okozza, de a többi lúd is depressziós lesz, 
elkezdi hullatni a tollait. Ezt a helyzetet kezelendő, azonnal megkezdték a terápiát, és a későbbi 
legeltetés során már megelőző gyógyszeres kezelést adtak, így hatékonyan előzték meg a tenyésztés 
során jelentkezős hasmenés jelenségét.  
 
Riporter: Milyen gyógyszerekkel előzik meg?  
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. állatorvosa Zhang Jian Min: főleg Ciprofloxacin és Norfloxacin  
típusú szerekkel, főleg bélrendszeri betegségekre használt gyógyszereket. A mi megelőző szereink 
adagolása általában 100 gramm az 1000 kg vízhez. Így használtuk.  
Kezelés után a kis libák visszanyerték az energiájukat. A tenyésztés 30. napján azonban a szakember 
észrevették, hogy a kis libák növekedése lelassult, tolluk elveszítette fényét. Alaposabb kutatás után 
rájöttek, hogy újabb problémát találtak. 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. állatorvosa Zhang Jian Min: a nevelés első hónapjában, 
súlymérésnél vettünk észre, hogy tényleg baj van. A magyar szabvány szerint 2 kg kellett volna lenni, 
de nálunk csak 1,8 kg volt. Ez nagy különbség! És a tollak sem voltak túl szépek.  
Ekkor mindenki nagyon ideges lett, mert ha a súly most nem felel meg, akkor jelentősen befolyásolja 
a liba későbbi növekedését. Az első időszakban mutatkozó súlyhiány a későbbiekre nézve a pehely 
csökkenést jelenti. Utána már nem nő sokat a liba, így nagy vesztességet jelent. De ha mindenben a 
magyar tenyésztési előírások szerint jártunk el, akkor hol lehet a hiba?  
Magyar szakértő Nagy Szabolcs: A hőmérséklet nagyjából ugyanolyan itt és Magyarországon, de 
Magyarországon áprilisban már minden zöld. Magyarországon a libák áprilisban már kint vannak, ott 
van fű, esik az eső, itt viszont nem esik az eső, ezért a liba nagyon szereti a zöld füvet. 
Magyarországon áprilisban - májusban a fű 7cm, 15 cm. 
 
Magyarország esős ország, minden év márciusától júliusig tart az esős időszak, a legelő füvekben 
nagyon gazdag, ekkor a liba nem nagyon eszik takarmányt, inkább a legelőn veszi fel a tápanyagokat. 
Ezzel szemben Belső-Mongóliában márciustól májusig nagyon kevés eső esik, a fű még nem nő ki, így 
a libák csak a magyar szabvány szerinti takarmányt fogyasztják, Ha tápanyag szabványt nem tudjuk 
elérni, akkor a ludak termete kicsi marad, a tolluk sem lesz dús. Ha több tápértéket akarunk elérni, 
akkor csak a takarmányozáson tudunk javítani. 
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. állatorvos Zhang Jian Min: ezért gyorsan megváltoztattunk a 
takarmány összetételét, és az energiatartalmát 2800-ról 2900-ra növeltük.  
A második keltetéskor született libáknál a súlyprobléma is megoldódott, jó táplálkozással a tolluk is 
szép fényes lett.  
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. állatorvos Zhang Jian Min: a súlyuk elérte a 2 kg-t, főleg a tolluk 
lett fényes és nagyon jó.  
Igaz, hogy a súlyproblémát megoldottuk, de nemsokára újabb probléma jelentkezett: ezek az idegen 
libák nyugodnak tűnek, de valójában nagyon harciasak, gyakran verekednek, és amikor verekednek, 
megtépázzák a másik tollát, ha viszont tönkremegy a pehely, akkor minden korábbi munka kárba 
veszett. Ez így nem helyénvaló. Ezért a tenyésztők újabb megoldást találtak: hoztak libáknak sok –sok 
köteg kukoricaszárat. De vajon mi végre?  
 
Tenyésztő Cui Jing Nan: ez a liba általában nagyon agresszív, ezért a tenyésztéskor vigyázni kell, ha 
nem figyelsz oda, akkor megcsípnek. Ha megcsípett azonnal belilul, bedagad a helye. Hogy hogy 
oldjuk meg ezt a problémát? Megetetjük őket kukoricaszárral. A kukoricaszár magas rosttartalma 
pótolja a rostszálak iránti igényét, de meg ezzel el is foglalja magát, így kevesebbet verekedik. Nagyon 
agresszívek, ha elkezdenek verekedni, akár halálra is csíphetik egymást.  



A kukoricaszár láthatólag nagy segítség. Liba alapvetően mindenevő háziállat, a fűrost-emésztési 
hatékonysága akár 40-50%-os, a legelő füvéből kiváló hatékonysággal veszi fel a tápanyagot. Látja? 
Még az ilyen vastag kukoricaszárat is pillanatok alatt megeszi.  
 
Mivel ez a hortobágyi liba szereti a rostot, ezért az év minden napján lehet legeltetni. Minden reggel 
4 és 8 között, meg délután 4 és este 8 óra között a legjobb mozgási idő számukra. Gyakran 
szaladgálnak a szabadban, ezért nemcsak a testalkatuk jó, de ritkán betegszenek meg, és ez mind a 
vastag tollazatuknak köszönhető. 
 
Cui Jing Nan, tenyésztő: Még télen is, amikor havazik, akkor is kint vannak. Nem félnek a hidegtől, 
mert nagyon vastag a tollazatuk. Jól tartja a hőt, télen sem fáznak.  
 
Annak érdekében, hogy minél jobban megvédjék a libákon lévő drága tollakat, a tenyésztők nagyon 
odafigyelnek. Láttak már ilyen használt autógumiból készített etetőket?  
 
Cui Jing Nan, tenyésztő: Mivel az autógumi kaucsukból készült, ezért etetéskor nem üti meg magát, 
nem sérül meg, és a tolla sem sérül. Ha megüti magát, akkor az nemcsak a liba növekedését, de a liba 
tollát is befolyásolja.  
 
Esős időben, elővesszük ezt az előre elkészített vashordót. Az aljára vágtunk néhány kisebb nyílást, 
beleöntjük a takarmányt, tetejére azbeszt zsindelyt teszünk, így megakadályozzuk, hogy az eső 
eláztassa a takarmányt. Ha a liba penészes takarmányt eszik, akkor megbetegszik. A tenyésztő 
figyelmes gondoskodása mellett 60 nap múlva a hortobágyi libák nem csak nagyra nőttek, de a 
hasukon lévő pelyhek is dúsak és vastagok. Bármelyiket vesszük fel, mind puha és selymes, de vastag 
pehelyréteget tapinthatunk ki. Ezzel elérkezett a pehelyfosztás ideje. 
 
Cui Jing Nan, tenyésztő: az átlagos libának nagyon sok tolla van, de tollak alatt kevés a pehely. Ennél 
meg, ha megnézed, jó vastag réteg pehely van, nem toll, hanem pehely, ami egyáltalán nem szúrja a 
kezed. Bármelyik liba hasa alatt mind pehely van, akárhogy nézed, mind pehely. A hagyományos 
libánál meg, ahogy kihúzod a tollát, máris ott a csupasz bőre, de ennek – nézd csak – ha erősen 
meghúzod, mind pehely! 
 
Sok - sok fáradozás után végre eljött az aratás ideje, a nagy messzeségből behozott libafajta pont a 
pelyhek miatt olyan értékesek. De ne siesd el, a tollfosztásnak is megvan a maga szabálya. Ha elsőre 
elrontod, befolyásolod a második fosztás minőségét! 
 
Hogy megelőzzük a liba mozgását tollfosztás közben, na meg a csonttörést, először összekötjük a 
lábát, a liba fejét lefelé a két térdünk közzé teszünk, utána a liba hasán kezdjük fosztani a tollat. 
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. szakembere Li Quan: innen kell vízszintesen húzni, amikor 
húzzuk, akkor 2 cm körül egy. Hogy miért kell így húzni? A bőre ezen a részen nagyon vastag. 
Különösen ellenálló. Ha meghúzod, ha óvatosan húzod, akkor lassan elengedi. Ellenkező esetben, ha 
itt egyenesen csak megrántod, akkor itt a bőr ugyan vékony, de a kétoldali idegek összehúzódnak, és 
nehéz lesz kihúzni a tollat, meg könnyen sérülést is okozhatsz.  
A tépés sebessége lehet gyorsabb, de nem szabad nagyon gyorsan csinálni, különben megsérül a liba 
bőre. Aztán meg kézzel a bőr mellett kell tolni, így a pelyhek nem esnek szét. Látod, a libapehely úgy 
néz ki, mint a hó, ha szétesik, akkor darabos lesz, elveszti a rugalmasságát és értéktelen lesz.  
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. szakembere Li Quan: a szárnya tövében található a legjobb 
pehely.  
Riporter: Ez a legjobb?  
Li Quan: Ez az A osztályú, látod ez a legjobb, nincsen egy darab toll sem.  



Riporter: Nagyon finom, olyan, mint a virág.  
Li Quan: Látod ez itt toll, van szára. Ezt nézd, ennek nem látszik a szára, mind pehely.  
 
Ez a kifejezetten pelyhet adó liba valóban nem átlagos. A legfontosabb azonban, hogy nagyon 
gyorsan nő a tollazata, már hat hét után újra lehet tollat fosztani róla. Mondják is a tenyésztők, hogy 
amikor eljött az ideje, le kell fosztani a tollat. Muszáj leszedni.  
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. szakembere Li Quan: Ennek ciklusa van, 42 és 45 nap között ezek 
itt mind pelyhek, ezután már megkeményednek és tollakká válnak. Akkor a pehelytartalom elveszett. 
Ezért a tenyésztők 42 naponta egyszer tépik a pelyhet. Eközben serkentik a libák vérkeringését és 
egyre kevésbé lesznek érzékenyek rá, ráadásul egyre jobbak lesznek a tollpelyhek. 
 
A Belső-Mongol Menge Lúdipari Kft. Vezérigazgatója, Cheng Shui Yan: Itt van például ez a liba. 
Nemcsak tojást ad, de még pelyhet is nagyjából háromszor. Egy lúdról úgy 500 gramm magas 
minőségű pelyhet lehet leszedni. Ha most adjuk el, akkor 800 ezer ért adnak egy tonna pehelyért. 
Egy falka liba tenyésztési ciklusa általában öt év. Az alkalmanként leszedett pelyhet a tisztítás, 
válogatás és egyéb ekkor szokásos eljárás után már árulni is lehet. Jelenleg Cheng Shui Yan broilerliba 
–nevelő bázisán több mint 1 millió libát tenyésztenek, amely évente több mint 500 ezer kg kiváló 
minőségű libapelyhet állít elő. 
A Kínai Fejlesztési Bank Belső-Mongóliai Fióktelepének Hitelbírálati osztályvezető - helyettese Li Hong 
Ying: Az általa behozott technológiája a világon a legfejlettebb magyar technológia, beleértve a fajtát 
is. A termelési mód? Összeköti a vezető vállalati formát a helyi parasztokkal, majd a termelést az 
iparosítás útjára tereli. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez teljesen megfelel az iparosított modern 
mezőgazdasági jellemzőnek, szeretnék a fejlesztési bankon keresztül segítséget nyújtani neki, hogy 
még jobban megerősödhessen.   
Jelenleg van 1 millió darab broiler genetikai fokozatú libát tart, melyet idén 3 millióra szeretne 
bővíteni, még nagyobb volumenben termelni. Ez a modern mezőgazdaság igénye is.  És Cheng Shui 
Yan éppen eazért dolgozik szorgalmasan. A „Tudományos kör” továbbítja a mezőgazdasági 
tudományos ismereteket. Hogy részt vehessen Ön is az interaktív kapcsolatban, kérjük, regisztráljon a 
CCTV nemzetközi TV társadalmába, ott megtalál minden információt, amire szüksége lehet a 
„Tudományos kör” anyagaival kapcsolatban. És most lássuk a következő rész tartalmát. 
 


