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Dr. Konrád Szilárd

egyetemi tanársegéd

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Állattudományi Intézet

A gyA gyA gyA gyööööngytyngytyngytyngytyúúúúk szk szk szk száááármazrmazrmazrmazáááása, tsa, tsa, tsa, töööörtrtrtrtéééénetenetenetenete

� őse a sisakos gyöngytyúk

� elterjedés: Afrika Szaharától 

délre eső része

� az egyiptomiak szent madárként 

tisztelték

� a II. vh. után Olasz- és 

Franciaországban, valamint 
Kelet-közép Európában volt 

nagy jelentősége

� az extenzíven tartott 

állományoknál csak szaporítás

� nemesítés: Franciaország
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TenyTenyTenyTenyéééésztsztsztsztéééése Magyarorszse Magyarorszse Magyarorszse Magyarorszáááágongongongon

� Magyarországon a XIII. 

századtól díszmadárként, 

később vadászati céllal 

tartották???

� XVI. sz.???

� 1970-es években 

tenyésztése Európa 

élvonalába tartozott, 1980-
tól csökkent a szerepe

RendszertanRendszertanRendszertanRendszertan

� nem egységes, egyesek a 

fácánfélék családjába sorolják, 

mások szerint a tyúkalakúak 

rendjén belül önálló családot 
alkotnak
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GyGyGyGyööööngytyngytyngytyngytyúúúúk jellemzk jellemzk jellemzk jellemzéééésesesese

� elterjedt faj (kiváló

alkalmazkodó-képesség)

� félvad természet

� húsa delikatesz (vadas 

jellegű íz)

KKKKüüüüllemi sajllemi sajllemi sajllemi sajáááátosstosstosstossáááágok, viselkedgok, viselkedgok, viselkedgok, viselkedééééssss

sisak

� másodlagos ivarjellegek 

kevésbé kifejezettek

� kakasok őrködnek, veszély 

esetén élesen rikoltoznak

� tojók nyugodtabbak, 

„tukácsolnak”
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Kor Kor Kor Kor éééés ivar szerinti elnevezs ivar szerinti elnevezs ivar szerinti elnevezs ivar szerinti elnevezééééseksekseksek

A gyöngytyúk mellett elfogadott a gyöngyös elnevezés is.

72 óránál fiatalabb napos gyöngyös

4 napos kortól 6 hétig gyöngyöspipe, vagy -csibe

ivarérésig növendék gyöngyös

ivarérés után jérce, kakas

kifejlett korban tojó, kakas

10-12 hetes korig zártan pecsenyegyöngyös

nevelt, hízlalással előállított

ÉÉÉÉrtrtrtrtéééékmkmkmkméééérrrrőőőő tulajdonstulajdonstulajdonstulajdonsáááágokgokgokgok

Szinte kizárólag hústermelő-képesség

� növekedésük 70 napos életkorig viszonylag gyors 

(kifejlettkori testtömeg 70 %-át éri el)

� intenzív tartásban 12 hetes korra 1700 gramm (kevéssel 

3 kg/t.t. kg feletti takarmány-értékesítés)

� értékes húsrészek aránya kedvező (mell 32, combok 29 

%)

� magas fehérje- és alacsony zsírtartalom
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ÉÉÉÉrtrtrtrtéééékmkmkmkméééérrrrőőőő tulajdonstulajdonstulajdonstulajdonsáááágokgokgokgok

Tojástermelő képesség

� hazai állomány: 70-80 
tojás/év (extenzív)

� intenzív tartástechnológia: 

170-200 tojás

TenyTenyTenyTenyéééészszszszáááállatok felnevelllatok felnevelllatok felnevelllatok felneveléééése tartse tartse tartse tartáááásasasasa

� hazánkban természetes (extenzív) módon

� tojástermelés szezonális (április-szeptember)

� legalább 80-100 tojás

� ivararány 1:7 (inkább szűkebb legyen)
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TenyTenyTenyTenyéééészszszszáááállatok felnevelllatok felnevelllatok felnevelllatok felneveléééése tartse tartse tartse tartáááásasasasa

� Franciaországban ketreces tartás, mesterséges 

termékenyítés (hazánkban nem jellemző, kifutóval 
ellátott tojóházakban tartjuk az állatokat)

� utónevelés: kakasokat külön (korábban érik el az 

ivarérettséget)

� tojóházba telepítés 13 hetes korban

� takarmányozás: tojótáp ad libitum, szemes gabona 
kiegészítés

� ivararány 1:3,5-1:4

ExtenzExtenzExtenzExtenzíííív tartv tartv tartv tartáááástechnolstechnolstechnolstechnolóóóógiagiagiagia

� napos állatok fogadása, 

fűtés megegyezik a 

tyúkkal

� előnevelés 6-8 hetes korig 
(zárt istálló)
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ExtenzExtenzExtenzExtenzíííív tartv tartv tartv tartáááástechnolstechnolstechnolstechnolóóóógiagiagiagia

� utónevelés kifutózott 

tartástechnológiával

� épület: egyszerű, olcsó, 

egyik oldala nyitott 

� szalma vagy homok alom, 

ülőrudak (egy állatra 18-20 

cm)

� 15-16 hetes korra a parlagi 
fajták 1,2-1,4; a hibridek 2,1 

kg-os testsúlyt érnek el

IntenzIntenzIntenzIntenzíííív tartv tartv tartv tartáááástechnolstechnolstechnolstechnolóóóógiagiagiagia

� Franciaország, Olaszország

� folyamatos termelés, de jóval nagyobb termelési költség

� pecsegyöngyösök: 73-77 napos korig nevelik, 1,6-1,7 
kg-os testsúly (2,8-2,9 kg/kg takarmány-értékesítés)
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GyGyGyGyööööngytyngytyngytyngytyúúúúkfajtkfajtkfajtkfajtáááákkkk---- éééés hibrideks hibrideks hibrideks hibridek

GyGyGyGyööööngytyngytyngytyngytyúúúúkfajtkfajtkfajtkfajtáááákkkk

Magyar parlagi gyöngytyúk

� fehér, szürke, kékesszürke 
színváltozat

� a kiinduló állomány alföldi 

tanyákon folyt gyűjtésből 

származik
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1. ISA Essor

� négyvonalas hibrid

� 14 hetes korban kakas 1,6; tyúk 1,7-

1,8 kg

� 170-180 tojás évente

2. Hortobágyi hibrid

� kékesszürke tollazat, extenzív és 

intenzív tartásra is alkalmas

� 110-120 (170-180) tojás

� 13 hetes korban 1,35-1,4 kg


