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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

 

A világ baromfigenetikai diverzitásának döntő többségét az őshonos 

vagy helyi fajták adják, melyek a vidék gazdaságában jelentős szerepet 

játszanak, különösen a fejlődő országokban. Európában az utóbbi 

évtizedekben a régi, helyi viszonyokhoz alkalmazkodott tyúkfajták száma 

drámaian lecsökkent. Magyarország élen jár a baromfi-génmegőrzésben, 

7 őshonos tyúkfajtát tartunk számon, köztük a fogolyszínű magyar tyúkot 

(PHc). A fajták tenyésztő szervezete a Magyar Haszonállat-génmegőrző 

Egyesület (MGE). A legtöbb őshonos baromfiállományt állami 

intézményekben, in vivo génbankokban őrizik. A régi magyar tyúkfajták – 

köztük a fogolyszínű magyar tyúk – hasznosítását, bevonásának 

fontosságát a fenntartható mezőgazdasági termelésbe, a szakértők 

többsége a génmegőrzés meghatározó elemének tekinti.  

A fentiek szerint kutatásaim legfontosabb céljai: (1) 14 régi magyar 

baromfifajta populációszintű adatainak elemzése; (2) a fogolyszínű 

magyar tyúk adaptációs képességének és génmegőrzési lehetőségeinek 

vizsgálata szubtrópusi körülmények között; (3) a fogolyszínű magyar tyúk 

és más tyúk-genotípusok (kereskedelmi hibrid vonalak, magyar és 

vietnami régi tyúkfajták) közötti keresztezések vizsgálata; (4) a 

fogolyszínű magyar tyúk és más tyúk-genotípusok közötti keresztezések 

során fellépő heterózishatás vizsgálata; (5) a fogolyszínű magyar tyúkkal 

végzett keresztezések fogyasztói szempontból fontos minőségi 

tulajdonságainak vizsgálata. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A kutatómunka 6 önálló vizsgálatból áll: (1) 14 helyi magyar 

baromfifajta populációszintű adatainak elemzése; (2) 7 őshonos magyar 

tyúkfajta tojástermelési tulajdonságainak vizsgálata; (3) a fogolyszínű 

magyar tyúk adaptációs képességének vizsgálata szubtrópusi körülmények 

között; (4) a fogolyszínű magyar tyúk és a fehér erdélyi kopasznyakú tyúk 

(WTc) keresztezéseinek vizsgálata; (5) a fogolyszínű magyar tyúk és egy 

régi vietnami tyúkfajta, a mia (MIc) keresztezéseinek vizsgálata; (6) a 

fogolyszínű magyar tyúk és két Bábolna Tetra tyúkvonal keresztezéseinek 

vizsgálata. Kutatásaimat Magyarországon, a gödöllői Haszonállat-

génmegőrzési Központban, illetve Észak-Vietnamban, a Thuy Phuong 

Baromfi Kutatóközpontban (POREC) (PHc adaptációs vizsgálatok és PHc 

x MIc keresztezések) végeztem. A különböző vizsgálatokban felhasznált 

fajtákat és vonalakat alkalmanként az alábbiakban ismertetett módon 

rövidítettem: 

A vizsgálatokban használt baromfi-genotípusok 

BHc Bábolna Harco, tojó típusú anyai vonal (6. vizsgálat) 

BRt Bronzpulyka (1. vizsgálat) 

BTc Fekete erdélyi kopasznyakú tyúk (1., 2. vizsgálat) 

COt Rézpulyka (1. vizsgálat) 

FHg Fodrostollú magyar lúd (1. vizsgálat) 

HLgf Magyar parlagi gyöngytyúk (1. vizsgálat) 

HUg Magyar lúd (1. vizsgálat) 

MIc Vietnami mia tyúk (5. vizsgálat) 

PHc Fogolyszínű magyar tyúk (1., 2., 3., 4., 5., 6. vizsgálat) 

SHc Kendermagos magyar tyúk (1., 2. vizsgálat) 

STc Kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk (1., 2. vizsgálat) 
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THc Bábolna Tetra H kettőshasznú apai vonal (6. vizsgálat) 

WHc Fehér magyar tyúk (1., 2. vizsgálat) 

WHd Fehér magyar kacsa (1. vizsgálat) 

WId Tarka magyar kacsa (1. vizsgálat) 

WTc Fehér erdélyi kopasznyakú tyúk (1., 2., 4. vizsgálat) 

YHc Sárga magyar tyúk (1., 2. vizsgálat) 

 

Mindkét vizsgálati helyszínen az MGE által meghatározott 

tartástechnológiát alkalmaztuk. Helyi takarmányalapanyagok használata 

esetén a keveréktakarmányok kémiai összetétele volt azonos. A négy 

alkalmazott tartástechnológia a zárt tartás (6. vizsgálat), a félintenzív tartás 

(3., 5. vizsgálat), a félszabad tartás (2.,4. vizsgálat) és a teljes szabad tartás 

(3. vizsgálat). A vizsgálatok során világítási- illetve hőprogramot nem 

alkalmaztunk. A tenyészállományokban minden esetben 7:1-es tojó: kakas 

ivararányt állítottunk be. 

Az 1. vizsgálatban 14 őshonos magyar baromfifajta (YHc, WHc, SHc, 

PHc, WTc, BTc, STc, HLgf, FHg, HUg, WHd, WId és BRt) regisztrált 

állományainak 2000. és 2015. közötti populációszintű adatait dolgoztam 

fel. A tenyészállományok éves száma, valamint a hím- és nőivarú 

tenyészállatok létszáma alapján számítottam az ivararányt, effektív 

populációméretet és a beltenyésztési együtthatót. 

A 2. vizsgálatban 7 régi magyar tyúkfajta (sárga magyar, fehér magyar, 

fogolyszínű magyar, kendermagos magyar, fekete erdélyi kopasznyakú, 

fehér erdélyi kopasznyakú, kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk) 

tojástermelését hasonlítottam össze. Az állományok a HáGK génbanki 

telepén termeltek. Először a fajták első tojástermelési ciklusát vizsgáltam 



4 

 

két egymást követő évben, majd az egyes fajták első és második termelési 

ciklusát elemeztem. 

A 3. adaptációs vizsgálat során a fogolyszínű magyar tyúk két 

csoportjának egyidejű termelését hasonlítottam össze a HáGK gödöllői 

génbanki baromfitelepén, illetve Vietnamban, a POREC kísérleti telepén. 

A 4., 5. és 6. vizsgálatban a fogolyszínű magyar tyúkot a fehér erdélyi 

kopasznyakúval, a vietnami mia tyúkkal, a Bábolna Tetra H apai vonallal 

és a Bábolna Harco anyai vonallal kereszteztük. Vizsgáltuk az 

életképesség, a testsúly, a takarmányértékesítés, a vágott testsúly, a 

mellfilé súlya, a csontozott comb súlya, a tojástermelés, az egy tojó által 

megtermelt összes tojás tömege, a tojás-, a tojássárgája-, a tojásfehérje-, és 

a tojáshéj súlya, a tojáshossz és -szélesség, a tojásprofilindex, a 

tojáshéjszilárdság és -vastagság, a mellhús illetve a tojáshéjszín 

(világosság: L*, vörösség: a*, sárgaság: b*, színindex) alakulását mind a 

fajtatiszta, mind a keresztezett utódoknál. Az eredmények alapján 

heterózis- és reciprokhatást is számítottam.  

Az adatokat először Levene teszttel és kéttényezős varianciaanalízissel 

(ANOVA) vizsgáltam. Ha a vizsgált csoportok között a variancia azonos 

volt, akkor a kéttényezős varianciaanalízis nyújtott információt a fajta, 

csoport, illetve időfaktorok hatásáról és a köztük lévő kölcsönhatásokról a 

vizsgált paraméterek tekintetében. Az átlagok közötti eltéréseket post hoc 

Tukey HSD teszttel ellenőriztem. Egyes esetekben t-teszttel vizsgáltam a 

két adatcsoport közötti eltéréseket. Amennyiben a variancia eltért a 

vizsgált csoportok között, Welch tesztet használtam (különböző 

varianciájú t-teszt). Valamennyi statisztikai elemzést SPSS szoftverrel 

végeztem. 
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3. EREDMÉNYEK 

 

3.1. 14 régi magyar baromfifajta populációszintű vizsgálata 

A fogolyszínű magyar tyúk, a magyar parlagi gyöngytyúk, a fehér 

magyar kacsa és a tarka magyar kacsa tenyészállományok tekintetében 

nem volt adat a 2004., a magyar lúd esetében pedig a 2005. előtti 

időszakról. A tenyészetek száma (n érték) évről évre nőtt a magyar lúd 

kivételével, 2012-ben elérve a csúcsértéket. 2013-tól a legtöbb fajta 

esetében enyhe tenyészetszám-csökkenést tapasztaltunk. Az effektív 

populációméret erősen változó volt, többségében 2011 és 2013 közötti 

magasabb értékekkel. A növekedés különösen a fogolyszínű magyar tyúk 

(2009-ben 242, 2013-ban 1640), a magyar parlagi gyöngytyúk (2009-ben 

633, 2012-ben 2581) és a magyar lúd (2010-ben 163, 2012-ben 1262) 

esetében volt számottevő. A beltenyésztési együttható (F) 

legalacsonyabb (0,02%) és legmagasabb értékét (0,79%) 2012-ben a 

magyar parlagi gyöngytyúknál, illetve 2009-ben a fehér magyar kacsánál 

tapasztaltuk. 

2014-ben és 2015-ben csak a magyar lúd és a fehér magyar kacsa 

beltenyésztési együtthatója volt nagyobb 0,2%-nál. A vizsgált időszakban 

a fogolyszínű magyar tyúk, a magyar parlagi gyöngytyúk, a rézpulyka és 

a bronzpulyka tenyészállományainak beltenyésztési együtthatója 

jelentősen csökkent. A vizsgált fajokban és fajtákban az n érték pozitív 

korrelációt mutatott az effektív populációmérettel és negatív korrelációt a 

beltenyésztési együtthatóval, kivéve a magyar ludat (HUg), ahol a 

tenyészállományok száma állandó volt. 
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3.2. Hét régi magyar tyúkfajta tojástermelésének vizsgálata 

A vizsgálatok során a sárga magyar és a fehér magyar tyúk 

tojástermelése tartósan magasnak, a kendermagos erdélyi kopasznyakú 

tyúk tojástermelése tartósan alacsonynak bizonyult. A fogolyszínű magyar 

tyúk 0,490 tojás/nap/tojó termelésre képes. Mindhárom erdélyi 

kopasznyakú fajta kevesebb tojást termelt a téli időszakban. Az 1. és 2. 

tojástermelési periódus között csak a kendermagos magyar, fehér magyar, 

kendermagos erdélyi kopasznyakú és a fekete erdélyi kopasznyakú 

tyúkfajták esetében mutatkozott szignifikáns különbség (1. ábra).  
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1. ábra. A hét magyar tyúkfajta azonos korú állományainak 

tojástermelése (tojás/nap/tojó) az 1. és 2. tojástermelési ciklusban 

YHc: Sárga magyar tyúk, WHc: Fehér magyar tyúk, SHc: Kendermagos 

magyar tyúk, PHc: Fogolyszínű magyar tyúk, WTc: Fehér erdélyi kopasznyakú 

tyúk, BTc: Fekete erdélyi kopasznyakú tyúk, STc: Kendermagos erdélyi 

kopasznyakú tyúk 

 

 

Figure 9: Eggs/hen/day of the same flocks of 7 Hungarian chicken breeds  

in the 1st (2011) and the 2nd (2012) laying period 

YHc: Yellow Hungarian chicken, WHc: White Hungarian chicken, SHc: Speckled 

Hungarian chicken, PHc: Partridge Coloured Hungarian chicken, WTc: White 

Transylvanian Naked Neck chicken, BTc: Black Transylvanian Naked Neck chicken, STc: 

Speckled Transylvanian Naked Neck Chicken (STc). 

YHc YHc 

WHc WHc 

SHc SHc 

PHc PHc 

WTc WTc 

BTc BTc 

STc 
STc 
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3.3. A fogolyszínű magyar tyúk adaptációjának vizsgálata szubtrópusi 

körülmények között 

A vizsgált állományok életképessége jó volt, mind 12 hetes korig, mind 

a tojóidőszakban: a túlélési arány Magyarországon: 92% és 93%, 

Vietnamban: 96% és 97%). 12 hetes életkorban a Magyarországon nevelt 

állomány átlagos testsúlya 1198g volt, szemben a vietnami 1093g-mal, 

rosszabb takarmányértékesítés mellett (Magyarországon: 3,6kg/kg, 

Vietnamban: 3,4kg/kg). A tojássúly Magyarországon volt nagyobb (58,3g, 

szemben a vietnami 54,9g-mal), ugyanakkor a vietnami állomány 

jelentősen több tojást termelt 7 hónap alatt (Magyarországon 83, tojás/tojó 

a vietnami 112-vel szemben), így az egy tojóra jutó összes tojástömeg is 

nagyobb volt Vietnamban, mint Magyarországon (6,1 kg vs. 4,9 kg). A 

tojástermelési eredményeket a 2. ábrán mutatom be. 

 

2. ábra. A fogolyszínű magyar tyúk tojástermelési eredményei az 1. 

tojástermelési ciklusban Magyarországon (a Haszonállat-génmegőrzési 

Központ gödöllői génbanki telepén), kontinentális éghajlaton és Észak-

Vietnamban (a Thuy Phuong Baromfi Kutatóközpontban), szubtrópusi 

körülmények között, a párhuzamosan végzett adaptációs vizsgálatok 

során 
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Mindkét állomány termékenysége és tojásaik keltethetősége jó 

eredményt mutatott (termékenység: Magyarországon 97%; Vietnamban 

96%; keltethetőség: Magyarországon 85%, Vietnamban 86%). A 

magyarországi állomány tojásaiban kevesebb embrionális 

rendellenességet találtunk, mint a vietnamiban (Magyarországon 8,4%, 

Vietnamban 10,1%). Az tojásprofilindex eredményei szerint a 

magyarországi tojások kerekebbek voltak, mint a Vietnamban termeltek 

(Magyarországon: 74%, Vietnamban: 87%).  

 

3.4. A fogolyszínű magyar tyúk és a fehér erdélyi kopasznyakú tyúk 

keresztezéseinek vizsgálata 

Két eltérő eredetű régi magyar tyúkfajta, a fogolyszínű magyar tyúk 

(PHc) és a fehér erdélyi kopasznyakú tyúk (WTc) reciprok 

keresztezéseiből származó utódok küllemét a 3. ábrán mutatom be. A 

túlélési arány 16 hetes életkorig 87% (♂WTc × PHc és ♀WTc × PHc) és 

95% (♂PHc × WTc and ♀PHc × WTc) között volt. A fogolyszínű kakas, 

(♂PHc), a fogolyszínű kakas x fehér erdélyi kopasz nyakú tyúk (♂PHc × 

WTc) és a fehér erdélyi kopasznyakú kakas x fogolyszínű magyar tyúk 

(♂WTc × PHc) kakasutódai mutatták a legjobb teljesítményt testsúly, 

takarmányértékesítés, vágott testsúly, mellsúly és combsúly tekintetében 

(16 hetes, testsúly: 1,4 - 2,1 kg; takarmányértékesítés: 2,6 - 3,7kg/kg; 

vágott testsúly: 1,0 - 1,3kg; mellsúly: 235 - 269g; combsúly: 281 - 377g). 

A vágási kihozatal (vágott-test arány) a fajtatisztán szaporított fehér 

erdélyi kopasznyakú tyúk nőivarú utódaiban bizonyult a legjobbnak 

(83%). 
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A testsúly és a vágási tulajdonságok tekintetében pozitív, 

takarmányértékesítésben negatív heterózist tapasztaltunk valamennyi 

nőivarú keresztezett állomány esetében, kivéve a ♀WTc × PHc 

combsúlyát. A kakasutódoknál számottevő pozitív heterózis volt 

kimutatható a vágási tulajdonságok, illetve negatív heterózis a 

takarmányértékesítés tekintetében a ♂WTc × PHc és ♂PHc × WTc 

esetében. Egyéb tulajdonságokban nem mutatkozott heterózis. 

 

3. ábra. A fogolyszínű magyar tyúk (PHc) és a fehér erdélyi 

kopasznyakú tyúk (WTc) keresztezéseiből származó utódok külleme  

 

3.5. A fogolyszínű magyar tyúk és a régi vietnami tyúkfajta, a mia tyúk 

keresztezéseinek vizsgálata 

A fogolyszínű magyar tyúk és a vietnami mia tyúkfajta, mint apai 

partner keresztezéseinek Vietnamban végzett, szubtrópusi vizsgálata során 

az életképesség (túlélési arány) 94-97% között változott. A ♂mia és 

♀fogolyszínű magyar keresztezésből származó utódok küllemét a 4. ábrán 

mutatom be. 
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4. ábra. A vietnami mia kakasok (♂MIc) és a fogolyszínű magyar tyúk 

tojók (♀PHc) keresztezéséből származó utódok külleme 

A fajtatiszta PHc és a MIc tojók tojástermelése a vizsgálat 6 hónapja 

alatt szignifikánsan különbözött (PHc: 142 tojás/tojó vs. MIc: 66 

tojás/tojó). A két fajta tojástermelését az 5. ábrán mutatom be.  

 

5. ábra. Mia (MIc) és fogolyszínű magyar tyúk (PHc) tojók 

tojástermelése a ♂MIc × ♀MIc, ♂PHc × ♀PHc és ♂MIc × ♀PHc 

állományokban 
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A mia kakas × fogolyszínű magyar tyúk állományban termelt tojások 

termékenysége (97%) és keltethetősége (85%) szignifikánsan jobb volt, 

mint a fajtatiszta MIc állományé. Félintenzív tartásmódban a MIc × PHc 

keresztezett utódok szignifikánsan jobb termelést mutattak, mint a MIc és 

PHc fajtatiszta utódok, mind a 12 hetes testsúly (kakasok: 1,6 kg, vs. 1,3 

kg és 1,4 kg; tojók: 1,4 kg, vs. 1,1 kg és 1,2 kg), mind a 

takarmányértékesítés (2,85 kg/kg, vs. 2,99 kg/kg és 3,06 kg/kg) 

tekintetében. A legkisebb abdominális zsír%-ot félintenzív tartásmód 

mellett a MIc × PHc mutatta a három genotípus közül (kakasok: 1,4%; 

tojók: 2,0%). A tartásmód hatásaként, a félszabad és félintenzív 

rendszerben nevelt, keresztezett kakasok lényegesen nagyobb testsúlyt 

értek el, mint a teljesen szabad tartásban neveltek. A tojók esetében a 

félszabad tartásmód pozitív módon hatott a testsúlyra a félintenzív 

tartásmódhoz képest. 

 

3.6. A fogolyszínű magyar tyúk és két Bábolna Tetra hibridvonal 

keresztezéseinek vizsgálata 

A fogolyszínű magyar tyúk (PHc) és a Bábolna Tetra H kettős hasznú 

apai vonal (THc) illetve a Bábolna Harco tojó típusú anyai vonal (BHc) 

közötti reciprok keresztezésekből származó utódok (♂THc × PHc, ♀THc 

× PHc, ♂PHc × THc, ♀PHc × THc, ♂BHc × PHc, ♀BHc × PHc, ♂PHc × 

BHc és ♀PHc × BHc) fenotípusos megjelenését a 6. és 7. ábrán mutatom 

be. A keresztezett utódok életképessége a nevelés első 12 hetében 

kifejezetten jó volt (túlélési arány: 95 - 100%). A Bábolnai Tetra H 

önmagában, illetve a fogolyszínű magyar tyúk keresztezésből származó 

utódai szignifikánsan nagyobb testsúllyal rendelkeztek, mint a többi 
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vizsgált genotípus. A legnagyobb testsúlyt mindkét ivarban a tiszta a Tetra 

H utódok (♂THc: 3,2 kg és ♀THc: 2,4 kg) érték el, ezt követték a THc 

kakasok keresztezett utódai (♂THc × PHc: 2,3 kg és ♀THc × PHc: 1,7 

kg). A Bábolnai Harco (BHc) keresztezések esetében mind a ♂PHc × BHc 

(1,73 kg), mind a ♀PHc × BHc (1,24 kg) nagyobb súlyú volt, mint a ♂BHc 

(1,70 kg) illetve a ♀BHc (1,20 kg). Nem csak a ♂THc vágott test-arány-, 

és mellarány-értékei voltak nagyok (75% vágott testsúly-arány és 20% 

mellfilésúly-arány), hanem a ♂PHc × THc azonos értékei is (73% vágott 

testarány és 18% mellarány). A legrosszabb takarmányértékesítést a 

Bábolnai Harco (♂BHc: 3,50 kg/kg és ♀BHc: 4,83 kg/kg), a legjobbat a 

Bábolnai Tetra H (♂THc: 2,90 kg/kg és ♀THc: 2,20 kg/kg) érte el. Három 

órával a vágás után a ♂THc × PHc mellhús színindex-értéke volt a 

legnagyobb (44). 
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6. ábra. A fogolyszínű magyar tyúk (PHc) és a Bábolna Tetra H kettős 

hasznú apai vonal (THc) reciprok keresztezéseiből származó utódok 

külleme 

 

 

7. ábra. A fogolyszínű magyar tyúk (PHc) és a Bábolna Harco tojó 

típusú anyai vonal (BHc) reciprok keresztezéseiből származó utódok 

külleme 

  

♂ PHc x THc ♀ PHc x THc 

  

♂ THc x PHc ♀ THc x BHc 

 

  

♂ PHc x BHc ♀ PHc x BHc 

  

♂ BHc x PHc ♀ BHc x BHc 
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A tojástermelést a 8. ábrán mutatom be. A legtöbb genotípus tojássúlya, 

tojáshossz- és tojásszélesség-értékei nőttek az idő előrehaladtával. A 

keresztezett tojók tojássúlya 28 héten át hasonló volt a fajtatiszta ♀BHc-

hez és ♀THc-hez. A legtöbb genotípus tojásindex-értéke (a szélesség és 

hosszúság aránya) 76% fölött volt. A ♀PHc × BHc tojáshéj-vastagsága és 

-erőssége volt a legnagyobb 34 hetes korban (0,49 mm és 5,1 kg/cm2). A 

legalacsonyabb színindex-értéket (31-35) a ♀BHc × PHc tojásai mutatták, 

míg a legmagasabbat (47) a 28 hetes korban termelő ♀THc × PHc 

tojásaiban találtam. 

 

 

8. ábra. A keresztezett tojók tojástermelése százalékban (EP%)  

Jelmagyarázat: PHc: Fogolyszínű magyar tyúk; THc: Bábolna Tetra H 

kettős hasznú apai vonal; BHc: Bábolna Harco tojó típusú anyai vonal; 

♀THc × PHc: THc♂ × PHc♀ keresztezés tojóutódai 

♀BHc × PHc: BHc♂ × PHc♀ keresztezés tojóutódai 

♀PHc × THc: PHc♂ × THc♀ keresztezés tojóutódai 

♀PHc × BHc: PHc♂ × BHc♀ keresztezés tojóutódai 

♀PHc: A fogolyszínű magyar tyúk tojóutódai 

♀BHc: a Bábolna Harco anyai vonal tojóutódai 

♀THc: a Bábolna Tetra H apai vonal tojóutódai 
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A fogolyszínű magyar tyúk és a Bábolna Harco (♂PHc × ♀BHc) 

utódokban több pozitív heterózisértéket tapasztaltunk, mint az egyéb 

keresztezett genotípusokban. A reciprokhatás-értékek alapján a Bábolna 

Tetra H x fogolyszínű magyar tyúk (♂THc × ♀PHc) jobban teljesített, 

mint a ♂PHc × ♀THc a testsúly, vágott testsúly, mellfilé-súly, combsúly, 

combsúly-arány, tojástermelés és tojássúly tekintetében, míg a Bábolna 

Harco x fogolyszínű magyar tyúk (♂BHc × ♀PHc) csak a 28 és 40 hetes 

életkorban termelt tojások súlyában múlta felül a reciprok (♂PHc × 

♀BHc) keresztezést. Az összes genotípust vizsgálva megállapítható, hogy 

keresztezéssel a legkedvezőbb hatásokat a vágott testsúly (♂BHc × 

♀PHc), mellfilé-súly (♂PHc × ♀BHc) és tojássúly (♂THc × ♀ PHc és 

♂PHc × ♀THc) esetében érhetjük el. 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

[1] A vizsgált hét őshonos magyar tyúkfajta fajtaspecifikus 

tojástermelési tulajdonságainak összehasonlításakor megállapítást 

nyert, hogy: a tojástermelés egyenletesen magas volt mindkét 

vizsgált tojástermelési ciklusban a sárga magyar (0,493 

tojás/nap/tojó) és a fehér magyar tyúkban (0,468 tojás/nap/tojó), 

ugyanakkor a fogolyszínű magyar tyúk 0,490 tojás/nap/tojó 

termelésre képes. Az erdélyi kopasznyakú tyúkok jobb 

tojástermelést mutathatnak a második termelési időszakban, mint az 

elsőben. 

 

[2] Tudományosan is igazolást nyert, hogy a fogolyszínű magyar tyúk 

Vietnam szubtrópusi régióiban is kiváló alkalmazkodóképességgel 

rendelkezik, ami a termelési mutatókban (12 hetes testsúly: 1,1-

1,4kg; tojástermelés: 111 tojás/tyúk hét hónap alatt; termelési csúcs: 

70%; kelési %: 85; elhullás: 5%) is realizálódott. Így bizonyítást 

nyert, hogy ez a fajta a klímaváltozás kihívásainak is meg tud felelni 

kontinentális éghajlati viszonyok között, akár keresztezési 

partnerként.  

 

[3] Az elvégzett kísérletek alapján a termelési tulajdonságok 

tekintetében egyértelmű heterózishatás mutatható ki a fogolyszínű 

magyar tyúk és az erdélyi kopasznyakú tyúk, illetve a fogolyszínű 

magyar tyúk és a vietnami mia tyúk keresztezéseiben. A fogolyszínű 

magyar tyúk és a vietnami mia tyúk keresztezése esetén az utód 
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átlagos 12 hetes kori testsúlya: 1,3 kg (tojó) és 1,6 kg (kakas), vágott-

test aránya pedig mintegy 75%. 

 

[4] Bizonyítást nyert, hogy a fogolyszínű magyar tyúk és a kereskedelmi 

tyúk-hibridek (Bábolna Tetra H, Bábolna Harco) tenyészvonalainak 

reciprok keresztezéseiből kiváló teljesítményű utódok származnak. 

12 hetes életkorra a fogolyszínű magyar tyúk és a Bábolna Tetra H 

apai vonal keresztezései 1,6-2,2 kg-os súlyt értek el, míg 1,2-1,6 kg-

ot a Bábolna Harco anyai vonalával végzett keresztezésekben. A 

kakas- és tojóutódok takarmányértékesítése 3,3 kg/kg és 3,2 kg/kg 

alatti, a vágott-test aránya mintegy 72% volt. A keresztezett utódok 

átlagos tojástermelése elérte az 53%-ot. 

 

[5] Egyértelmű heterózishatás mutatható ki a fogolyszínű magyar tyúk 

és a Bábolna Harco anyai vonal keresztezéseiben a növekedést 

jellemző kvantitatív tulajdonságokban (testsúly: +1.81%-tól 

+7.27%-ig; takarmányértékesítés: -23.8%-tól -11.0%-ig, illetve 

vágott-test arány: +0.565%-tól +0.979%-ig). A mellhús színindexe 

47 alatt volt, a tojáshéj szilárdsága, illetve vastagsága meghaladta a 

4,3kg/cm2-t és a 0,3mm-t. 
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