
Dong Tao hønen
  

af Heine Refsing
  

Dong Tao hønen er  en den mest  kendte af 
Vietnams oprindelige fjerkræracer. 
Den har været stærkt truet er overlevet pga. 
af kræsne forbrugeres efterspørgsel.
Dong Tao er en oprindelig vietnamesisk race 
der stammer fra Hai Hung provinsen.
Fjerdragten er uden speciel tegning – enten 
rød (90%) eller gul (10%).
Hud, løb og fødder er gule.
Kammen  er  enten  ærtekam  (90%)  eller 
enkelkam (10%). Æggeskallen er brun.
Voksne  haner  vejer  gennemsnitlig  3,6  kg 
voksne høner 2,6 kg.
Racen har en meget hurtig tilvækstrate.

Meget karakteristisk for racen er den meget 
kraftige knoglebygning.
Det  kinesiske  og  vietnamesiske  køkken 
værdsætter andetunge og kyllingelår højt.
Dong Tao kyllingerne er  berømte for  deres 
meget  store  lår,  og  er  derfor  populær  i 
traditionelle retter med kyllingelår.
Racen  menes  at  være  skabt  for  flere 
århundreder siden netop for de store lår, for 
at øge udbyttet af denne  specialitet.
 
Dårlige tider for bevaringen
  

Vietnam har som bekendt været hårdt ramt 
af fugleinfluenzaen.
Hvilket dels har udgjort en alvorlig trussel for 
fjerkræracernes overlevelse pga. risikoen for 
at komme ind under smittezoner. 
Dels  har  det  gjort  økonomien  svær  for  de 
familier  der  bevarer  racerne  ved  at 

producere  med  dem  -  salget  af 
fjerkræprodukter  er  faldet  kraftigt  efter 
Fugleinfluenzaens hærgen.
De  vietnamesiske  myndigheder  forsøger  at 
beskytte  de  truede  racer  med  vaccinering; 
men  i  tilfælde  af  udbrud  er  Vietnam 
underlagt de samme regler, dikteret af  global 
fjerkræindustri, som vi kender her
 

Nguyen  Trong  Tich  er  kendt  som  den 
fremmeste  Dong  Tao  avler  i  racens 
hjemstavn.  Sammen  med  sin  kone  Lai  Thi 
Ngoc Lan ejer han 1000 Dong Tao høns, som 
går spredt hos familie og venner.
Tich  gør  en  stor  indsats  for  bevaringen  af 
racen, og Lan fortæller til ”vietnamnews”, at 
han  endda  har  overvejet  at  grave  et 
underjordisk gemmested, til de vigtigste dyr, 
hvis der skulle komme fugleinfluenza.
Før fugleinfluenzaen kunne bevaringen bære 
sig selv eller familien kunne tjene lidt på det. 
Men  nu  koster  Dong  Tao  hønsene  dem 

penge, hønsene spiser temmelig godt, da de jo 
er selekteret til en hurtig tilvækst, og foderet 
er en post for en vietnamesisk bondefamilie.
   

”Nu  er  vi  mødt  til  at  låne  penge  og  tjene 
penge på andet for at klare os” siger Lan
  
Hun tilføjer at de jo ikke avler Dong Tao for 
pengenes  skyld  eftersom  det  ”ikke  er 
profitabelt overhovedet.”
  
”Vores mål er at bevare en sjælden race.”
 
Kilder:
 ”Animal Genetic Ressources and Traditional Farming 
in Vietnam” - D.T. Dong Xuan m.fl.
  
http://vietnamnews.vnagency.com.
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