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Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság őshonos haszonállatai

MAGYAR PARLAGI
GYÖNGYTYÚK

MAGYAR BAROMFI FAJTA

Védelmi státusz: védett őshonos mezőgazdasági állatfajta

TÖRTÉNETE
Afrikából, a vad gyöngytyúktól származó, de Görögország, Itália területén háziasított baromfifaj. Több színváltozata ismert. A legutóbbi években francia és olasz gyöngytyúk hibridek is megjelentek hazánkban kereskedelmi forgalomban, azonban ezen
hibridek is sokat megőriztek vad jellegéből.
JELENTŐSÉGE
• Kereső hajlama, viszonylag jó repülőkészsége, ellenálló képessége, fél vad tartása
(éjszakára felgallyaz) miatt könnyen és hasznosan illeszthető be akár az ökogazdálkodásba vagy a tanyasi udvarokba.
GAZDASÁGI ÉRTÉKE
• Másodlagos haszna a rovarkártétel elleni biológiai védekezésben van.
• A rovarok mellett tekintélyes mennyiségű gyommag felvételére is képes.
• Művelés alól kivont területeken, helyes telepítési sűrűség mellett gyommentes
táblák tarthatók fenn segítségükkel.
• A 14-16 hetes gyöngytyúkokat 1,3-1,5 kg körüli élősúllyal szabadtartásos baromfiként értékesíteni lehet, húsa nagyon ízletes.
• Tojásai is külön figyelmet érdemelnek, mert a természetszerű tartásból eredően a
sárgája élénkvörös, sárga színű, tésztakészítésre különösen alkalmas. Vastag tojáshéja pedig növeli eltarthatóságát.
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A MAGYAR PARLAGI GYÖNGYTYÚK ÁLTALÁNOS KÜLLEMI LEÍRÁSA
• Test: vízszintes tartású és zárt.
• Hát: széles és feldomborodó, izomszegény.
• Szárny: kerekdeden megnyúlt.
• Farok: tollazata rövid, lefelé görbülő.
• Láb: középhosszú, palaszürke színű, a kakasok sarkantyút nem viselnek.
• Tollazat: testet borító tollazaton egyenletes elosztásban fehér pettyek (gyöngyök)
találhatók, ez alól kivétel a nyak és a törzs felső harmada.
• Fej: kicsi, tollmentes, háromszögletű, elszarusodott sisak, mely a kakasoknál nagyobb és meredekebb állású.
• Állebeny: kétoldali, tömött, fehér színű, a szélein vörös színeződéssel, amely a tojóknál mélyebben lelóg.
• Arc: világos szürkéskék, világoskék foltokkal tarkítva, amelyek a nyak felső harmadának csupasz bőrére is átterjednek.
• Toroktáj: ibolyakék.
• Súly: kifejlett kakas: 1,7-1,9 kg, tojó: 1,5-1,7 kg.
• Tojás: világos krémszínű, a házityúkétól kisebb méretű, a héja igen kemény, súlyuk
30-39 g.
• Tojáshozam: 80-90 db/év.
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