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Minden bizonnyal őseink hozták ma-

gukkal Ázsiából azt a kistestű, jó éle-

lemkereső, edzett, betegségekkel 

szemben ellenálló tyúkot, amelyből 

később a magyar nemesített fajtát ki-

tenyésztették (Báldy, 1933).

A századforduló tyúktenyésztőinek 

egyike, Szalay János (1912), aki szere-

pet vállalt a magyar tyúkfajták nemesí-

tésének elkezdésében, magántenyész-

tőként azt a célt tűzte ki, hogy a nö-

vekvő piaci igényeknek megfelelő, kie-

gyenlített állományt hozzon létre. Eb-

ben az időben még nagyon változatos 

színekben fordul elő a kis testtömegű 

magyar parlagi tyúk.

Az 1930-as években a sok lelkes ma-
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gántenyésztő mellett már három állami 

telepen is foglalkoztak a nemesítéssel. 

Gödöllőn kendermagos, Kecskeméten 

fehér, Pápán sárga és fogolyszínben 

nemesítették a magyar tyúkokat, külföl-

di fajták segítségével.

A NYME Mezőgazdasági és Élelmiszer-

tudományi Karán és annak jogelődje-

inél, így a Mosonmagyaróvári Mező-

gazdasági Akadémia nemesítő telepén 

(1. kép) 1948 óta folyik a sárga magyar 

tyúk csapófészkes ellenőrzésre alapo-

zott, elit szaporítással egybekötött te-

nyésztése, fajtafenntartása (Biszkup, 

1962). A magyar nemesített tyúk kia-

lakításában és kialakulásában több kül-

földi fajta is szerepet játszott (Bögre, 

1964, 1. ábra). A baromfitelep öt da-

rab 5000-es Gergely-féle keltetőgép-

pel üzemelt.

Az 1950-es években a törzsállomány 

tartása 12 ha területen, vándorólakban, 

valamint törzsólakban („100-as ólak”) 

történt, melyekhez kifutó is kapcsoló-

dott (2. kép).

A baromfitenyésztésben a mennyisé-

gi tulajdonságok mérését és az ennek 

figyelembevételével alkalmazott sze-

lekciós munkát ma is túlnyomórészt az 

évtizedek óta ismert csapófészkes ter-

melésellenőrzés alapján végzik. Lerner 

család-kiválasztási módszere szerint a 

meghatározott időszakban (március, 

április) kelt jércéket januárig terjedő 

csapófészkezéssel ellenőrzik, ez lesz 

így az elit törzsek kiválogatásának alap-

ja. A csapófészkes ellenőrzés nem csak 

a tojástermelés mennyiségi és minősé-

gi értékelésére ad lehetőséget, hanem 

ezáltal válnak a tojások és az egyedek 

ismert származásúvá, ami a tenyésztői 

munka alapja. Így kezdődött a sárga 

magyar tyúk kialakítása az ismeretlen 

A génmegőrzés és fajtafenntartás minden nemzetnek, mely hagyo-
mányaira büszke és értékeit megőrzi, fontos feladata. Az őshonos 
fajták minden állatfaj esetében fontos szerephez juthatnak génbanki 
szerepükből adódóan, de az ökogazdálkodáson alapuló állattartás 
is egyre erőteljesebben követel teret magának a speciális fogyasztói 
igények következtében. Ennek alanyai lehetnek az őshonos fajták, il-
letve keresztezéseik. 

1. kép 2. kép
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származású alapanyagból. A magyar-

óvári sárga magyar tyúk parlagi alapa-

nyagának átlagos tojástermelése 1948-

49-ben alig haladta meg a 80 db-ot, ami 

néhány éves egyszerű szelekció révén 

125 db-ra emelkedett (Biszkup, 1962).

A csapófészkes ellenőrzésre alapozott 

tenyésztési és szelekciós módszerek-

nél elengedhetetlen az egykakasos elit 

törzsek létesítése és a legértékesebb 

egyedek ily módon való továbbszapo-

rítása, ahol az utódok egyedileg bea-

zonosíthatók, apai-anyai ágon is ismer-

tek. Ezt szolgálja a pedigrés keltetés 

és a szigorú, következetes törzsköny-

vezés. Az így kialakított elit törzsekbe 

nem különböző származású „rekord” 

egyedek kerülnek, hanem egyetlen 

apától származó utódok. A fajtafenn-

tartásnál illetve génmegőrzésnél nem 

is lehet cél a termelés fokozása, hanem 

a kinemesített fajta eredeti küllemének 

és termelésének megtartása az elsőd-

leges szempont.

A sárga magyar tyúk fajtafenntartása a 

rokontenyésztés elkerülésével, zárt te-

nyészetben 30 éven keresztül 16 elit 

törzzsel, speciális törzspárosítási terv-

vel folyt. Az eredeti 16 törzsből 1979-

80-ban úgy alakítottak ki 32 törzset, 

hogy kétféle párosítási rendszert al-

kalmazva, kétféle utódcsoportot hoz-

tak létre, és négy éven keresztül a 2x16 

törzs anyagát külön párosítási tervek 

alapján szaporították, majd 1983-ban 

elkészítették a 32 törzs együttes pá-

rosítási rendszerét. A tenyésztői mun-

ka napjainkban is a fent leírt technikát 

követi (2. ábra).

Az állomány jelenleg is kifutózott tar-

tási mód mellet, korszerű körülmények 

között termel (3. kép). Az „óvári” sárga 

magyar tyúk fontosabb termelési muta-

tóit a 3. ábrán tüntettük fel.

A fajtafenntartás mellett az állomány 

lehetőséget nyújtott arra, hogy év-

tizedek óta összehasonlító vizsgála-

tokat és kísérleteket végezzünk, illet-

ve a génsodródást (drift) nyomon kö-

vethessük. Vizsgálat tárgyát képezte, 

3. kép

1. ábra
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hogy az egyszerű fajtakeresztezés mi-

lyen heterózist eredményez a pecse-

nyecsibe előállításnál (Szajkó és mtsai, 

1962). Az eredmények azt bizonyítot-

ták, hogy a fajták egyszerű keresztezé-

se (rhode island x sárga magyar) biztos 

és egyöntetű heterózisra nem vezet. A 

származási és biológiai értelemben tá-

volálló fajták keresztezése is csak akkor 

eredményes – bár kismértékű heteró-

zis mutatkozik –, ha vonaltenyésztést 

alkalmazunk, és a legmegfelelőbbeket 

keresztezzük. 

Szajkó és mtsai (1962) a takarmány jód-

tartalmán felül jódot adagoltak (2 mg/

nap) sárga magyar tyúkoknak és meg-

állapították, hogy a tojástermelés a tél 

végi–tavaszi hónapokban 3%-kal növe-

kedett, a keltethetőség pedig 19 soro-

zatban 4%-kal javult.

Beke (1965) különböző fajtáknál vég-

zett kísérleteket a tojástermelésre vo-

natkozóan, háztáji kistenyészetekben. 

Az eredmények a 1. táblázatban lát-

hatók. A sárga magyar a magasabb 

tojótáp-arányt a gazdasági abrak mel-

lett meghálálja, termelése is közel esik a 

new hampshire-éhez, az elhullást és a 

takarmányköltséget illetően is. 

A leghorn, a rhode islandi valamint a 

sárga magyar tyúk tojásainak eltartha-

tóságát vizsgálta Tö-

rök és Sótonyi (1965). 

Úszópróbával meg-

állapították, hogy a 

leghorn tojások 10, a 

rhode island tyúk to-

jásai 11, a sárga ma-

gyaré 14 hétig mond-

hatók frissnek. 

Mint minden elit ál-

lományban, ahol faj-

tafenntartás folyik, 

a tojótyúkokat nem 

tartják egész évben, 

mert az egyébként 

is drága és munkai-

gényes génmegőrzé-

si feladat ellátását el-

lehetetlenítené. Ezért 

3 hónapos tojástermelés-ellenőrzést 

végeznek, melynek alapján kiszámítha-

tó az éves tojástermelés. 1993-ban és 

1999-ben 208, illetve 210 tojást termel-

tek a sárga magyar tyúkok, 55,9, illetve 

57,7 g tojástömeggel (Tóth, 1999). Ez 

a tojástömeg az 1983-84-es év tojás-

nagyságával szinte megegyező (56,3, il-

letve 55,3 g). A tojástermelési tulajdon-

ságok h2-értékeit mutatja be a 2. táblá-

zat a sárga magyar tyúkok esetében. 

A törzsállományban 1969 óta folynak 

vércsoportvizsgálatok. Ezek az elem-

zések a génfrekvencia változásait tár-

ják elénk. A vércsoportvizsgálatoknak 

a géntartalék megőrzésére irányuló 

programokban a jövőben egyre foko-

zódó szerepe lesz. A D4 faktor aránya 

1984-85 között 7%-kal növekedett, és 

1995-re elérte a 73%-ot. Feltételezhe-

tő, hogy itt is, mint az A3 
esetében gén-

sodródásról van szó. A táblázatban fel-

tüntetett 14 genetikai faktor közül az A3 

faktor korábbi vizsgálatok szerint po-

zitív hatást gyakorol a tojástermelés-

re (Papp, 1982; Vígh és mtsai, 1987). 

A 1970-es években tojástermelésre irá-

nyuló mérsékelt szelekció volt az állo-

mányban, génsodródás következtében 

megnőtt az A3 génfrekvenciája. Hason-

ló a D4 faktor jelenléte. Az A4 faktor 

megőrzésére viszont fokozott gondot 

kell fordítani (Puli, 1999).

2002-ben a „Hagyományos háziállat-

fajták genetikai és gazdasági értékei-

nek tudományos feltárása” NKFP prog-

ram keretében elkezdődött egy sárga 

magyar tyúk anyai vonalra alapozott 

végtermék előállítási kísérletsorozat 

2. táblázat A sárga magyar tyúk tojástermelési 
tulajdonságainak h2 értékei

Megnevezés tojás (db) tojássúly (g)

Téli 3 hónapos tojástermelés 0,52 0,67

Áprilisi tojástermelés 0,63 0,75

Éves tojástermelés 0,53 -

1. táblázat Különböző tyúkfajták tojástermelése 
háztáji gazdaságokban 

(Beke, 1965 nyomán)

Fajta

Egy tojóra eső átlagos tojástermelés (db)

legkisebb és 
legnagyobb hozamú 

állományban

induló állomány
alapján

átlaglétszám 
alapján

New hampshire 132,6-173,8 156,6 166,1

Fehér plymouth 130,7-175,5 132,7 165,1

Leghorn 164,4-197,0 156,5 176,8

Sárga magyar 137,5-169,2 152,9 165,7

Rhode islandi 145,6-149,0 125,1 147,0

2. ábra

TENYÉSZTÉSI FOLYAMAT
⇓

Pedigrés keltetés
⇓

Egyedi testtömeg-mérés 10 hetes korban
⇓

Első szelekció
testtömeg és küllem alapján

⇓
Törzsesítés 20 hetes korban (40 tojó 4 kakas)

⇓
Második szelekció

⇓
Egyedi ellenőrzés csapófészkes tojástermelés-ellenőrzés

⇓
Harmadik szelekció

⇓
Egykakasos elittörzsek kialakítása (10 tojó 1 kakas)

⇓
Tenyésztojás gyűjtés
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plymouth (PL), red brown (RB) és S77 

húshibrid apai vonallal. A csirkéket 84 

napos korig kifutózott tartástechnológi-

ával neveltük. A keresztezett genotípu-

sok között élőtömeg tekintetében a SM 

X S77 érte el a legjobb eredményt. A 

kakasok 2567 g, a jércék 1941 g átlagos 

3. táblázat A vizsgált genotípusok élőtö-
megének alakulása 84 napos 

korban

Genotípusok ivar szerint
84 napos

n átlag s cv%

Sárga magyar U 41 1 318,54 148,22 11,24

Sárga magyar x Plymouth U 34 1 935,29 251,47 12,99

Sárga magyar x S77 U 51 2 567,65 409,52 15,95

Sárga magyar x RB U 37 2 285,95 414,83 18,15

Sárga magyar t 26 1 040,00 140,48 13,51

Sárga magyar x Plymouth t 32 1 315,00 109,49 8,33

Sárga magyar x S77 t 40 1 941,00 242,11 12,47

Sárga magyar x RB t 51 1 725,69 317,81 18,42

élőtömegűek voltak (3. táblázat).

A vágópróba alapján érdekes tapasz-

talatként jelentkezett, hogy a sárga ma-

gyar x plymouth genotípusnál, valamint 

a sárga magyarnál nem volt abdominá-

lis zsír (4. ábra). Vizsgálataink alapján ér-

demes azzal a gondolattal foglalkozni, 

hogy a sárga magyar tyúk anyai vonal-

ként alkalmas 84 nap alatt olyan vég-

termék előállítására, ami kifutózott tar-

tástechnológiával megvalósíthatja az 

ökotermékekre vonatkozó követelmé-

nyeket. A fajtát erre lassú növekedé-

si erélye, jó ellenálló képessége és éle-

lemkereső tulajdonsága teszi alkalmas-

sá, mindez együtt jár a hústípus nyu-

godt vérmérsékletével és jó vágási ki-

hozatalával.

A mosonmagyaróvári törzstenyészet 

(1200 törzstyúk) alkalmas és képes a 

sárga magyar tyúk iránt érdeklődők 

igényeit tenyésztojás és napos csibe 

tekintetében is kielégíteni.

KOVÁCSNÉ GAÁL KATALIN

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 

MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR

ÁLLATTENYÉSZTÉSI INTÉZET – 9200 

MOSONMAGYARÓVÁR, VÁR 4.

3. ábra

TERMELÉSI PARAMÉTEREK

10 hetes kori élőtömeg átlaga 891,54 g

Kifejlett kori testtömeg átlaga kakas: 2620 g
tyúk: 2142 g

Éves tojástermelés 210,4 db

Tojástömeg 58,7 g

Kelthetőség 87%

Takarmányigény 180 g/nap
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eredményei


