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HORTOBÁGYI 

KÉKESSZÜRKE 

GYÖNGYTYÚK

Védelmi státusz: védett ősho-
nos mezőgazdasági állatfajta
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+36-52-508-401 • E-mail: dtti@agr.unideb.hu

www.akit.unideb.hu

TÖRTÉNETE
Hortobágyon, a Debreceni Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztéstani Tanszék 
egyetemi docensének, Dr. Szabó Istvánnak az irányításával a kékesszürke gyöngytyú-
kot két évtizeden át, fajtán belüli szelekcióval nemesítették és egységesítették. Abban 
az időben jelentős piaci kategóriát képzett. A rendszerváltást követően, a különböző 
átalakítások, átszervezések közepette ez az értékes állomány nem keltette fel a dön-
téshozók érdeklődését. 

JELENTŐSÉGE
• A szabadtartásos baromfitartás ideális alanya, kiváló az élelemkereső képessége.
• Elsősorban húsáért érdemes tartani. 
• Szerény igényű, kiváló ellenállóképességű fajta. 

GAZDASÁGI ÉRTÉKE
• Extenzíven tartható. 
• Különleges húsminőség. 

TARTÁSA A DE AKIT DTTI-ben
• Egész éven át vegyes ivarban (ivararány 1:1) beólazva volierekben vannak elhelyez-

ve, mélyalmos kifutós tartásban.
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A HORTOBÁGYI KÉKESSZÜRKE GYÖNGYTYÚK SAJÁTOSSÁGAI
• 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 na-

gyobb és meredekebb állású.
• Állebeny: kétoldali, tömött, fehér színű, a szélein vörös színeződéssel, amely a to-

jóknál mélyebben lelóg.
• Arc: világos szürkéskék, világoskék foltokkal tarkítva, amelyek a nyak felső harma-

dának 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: 60-80 db/év. 

FAJTÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG A DE AKIT-ban
• Egyéni törekvés következtében, génmentésként egy kis részpopulációt elhelyez-

tünk a DE AKIT DTTI kísérleti telepén.
• Génbanki állomány fenntartása. 


