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KIVONAT
A szerző munkája során a rádiófrekvencián alapuló egyedazonosítás (RFID) alkal-

mazhatóságát vizsgálta különböző baromfi fajoknál (brojlercsirke, pulyka, liba, kacsa). 
A vizsgálatok célja az RFID alapú egyedjelölés hatásának megfi gyelése a jelölt egyedek 
testsúlyára, egyes élettani paramétereire, illetve stresszállapotára. A vizsgálatok kiter-
jedtek a jelölés hatására bekövetkező esetleges szövettani irritáció, valamint a jelölési 
mód tartósságának megfi gyelésére is.

A jelölési kísérletek eredményei alapján a szerző megállapította, hogy a microchippes 
szárnyjelzőkkel végzett egyedjelölés nem befolyásolta a vizsgált baromfi fajok hízla-
lás végén mért testsúlyát, az elhullási veszteséget, továbbá a vér hematokritértékét, 
aszpartát-aminotranszferáz és γ-glutamil-transzferáz koncentrációját. A szerző ered-
ményei azt igazolták, hogy a vérplazma glükóz- és kortikoszteron-koncentrációjára az 
RFID alapú jelölés brojlercsirkék és pulykák esetében nem hatott. Brojlercsirkénél, 
pulykánál és kacsánál a gyulladást jelző faktor (C-reaktív fehérje) koncentrációja nem 
különbözött a jelölt és a kontrollcsoportban. Ugyanakkor jelölt libákban a C-reaktív 
fehérje koncentrációja meghaladta a jelöletlen fajtársaknál mért átlagértéket, de ez a 
növekedés mindössze 1,8-szoros, ami nem tekinthető kórosnak. 

A hisztológiai vizsgálatok eredményei azt igazolták, hogy a szárnyredőben végzett 
jelölés egyik vizsgált baromfi faj esetében sem okozott lokális irritációt, toxikus hatás-
ra gyanút keltő gennyes gyulladást, elhalást vagy tályogképződést, illetőleg atípusos 
sejtsarjadzást. Az RFID alapú egyedazonosítási mód tartósságát jelző jelölő elvesztési 
arány minden vizsgált baromfi faj esetében meghaladta az irodalomban fellelhető érté-
keket. A teljes életút nyomonkövethetősége érdekében további, a jelölő konstrukció-
ját érintő technológiai fejlesztések szükségesek a jelölési mód tartósságának növelése 
céljából. 
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ABSTRACT
Throughout the research, the usability of radio frequency based identifi cation (RFID) 

in case of diff erent types of poultry (broilers, turkeys, geese, and ducks) was investigated. 
The goal of the researches was to monitor the eff ect of RFID based individual tagging on 
body weight, certain physiological parameters and stress of tagged animals. Observing 
the possible histological irritation caused by tagging, and monitoring the durability of 
tagging was also covered during the study. 

On the basis of the tagging experiments it can be stated that body weight, (measured at 
the end of fattening) loss rate, packed cell volume, and the aspartate-aminotransferase, 
or γ-glutamyltransferase concentration of blood in the case of the examined poultry 
types were not aff ected by individual tagging with microchip equipped wing tags. The 
results of the author prove that the glucose and corticosterone concentration of blood 
plasma was not aff ected by RFID tagging in the case of broiler chickens and turkeys. In 
case of tagged broilers, turkeys and ducks the average concentration of the infl ammation 
indicating factor (C-reactive protein) showed no diff erence between the experimental 
and control groups. However, in case of tagged geese the concentration of C-reactive pro-
tein was signifi cantly higher than of the average result of untagged individuals. Though 
this increase was only 1,8 fold, which cannot be considered pathological. 

The outcomes of the histological research prove that local irritation, purulent 
infl ammation – an indicator of toxic eff ect – cell necrosis, abscess generation or atypical 
cell sprouting was not caused by patagial tagging in any of the poultry types. The tag loss 
rate – an indicator of the durability of RFID based individual tagging method – exceeded 
the results of literature in the case of every poultry types. In order to increase durability 
of the tagging method – that is to say to be able to provide farm to consumers’ table 
traceability – technological development of the construction of the tag would be needed. 
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1. BEVEZETÉS
Napjainkban az élelmiszerek és összetevőik nyomon követése alapvető kritérium-

ként jelenik meg az élelmiszerláncban. A farmtól az asztalig tartó nyomon követés élő-
állatok esetében az állatazonosítással, késztermékeknél pedig csak a termékjelöléssel 
valósulhat meg. Az állatok azonosítása biztosítja a teljes életút visszakövethetőségét, 
amely jelentősen hozzájárul az élelmiszerbiztonsági kockázatok előfordulási gyakori-
ságának csökkentéséhez. 

A nyomon követés megvalósulásának különösen nagy jelentősége van a baromfi ága-
zatban, mert az élelmiszerbiztonsági problémák jelentős része ezt az ágazatot érinti. 
Magyarországon jelenleg a baromfi állományok nyomon követését a Baromfi  Infor-
máció Rendszer (BIR) biztosítja. A rendszer célja a köztenyésztésre, illetve közfo-
gyasztásra termelő telepek regisztrációja, valamint a baromfi szállítmányok földrajzi 
mozgásának papír alapú nyomon követése. A BIR hátránya a papír alapúságából adó-
dóan a rendkívül magas adminisztrációs igény, ami maga után vonja a munkaidő rá-
fordítás növekedését. Ezért ajánlatos lenne a szarvasmarha- és juhállományok után a 
baromfi ágazatban is bevezetni egy rádiófrekvenciás azonosításon (Radio Frequency 
Identifi cation, RFID) alapuló élőállat jelölési és nyomon követési rendszert. Az RFID 
rendszer alkalmazásával elektronikus nyomon követés valósulhatna meg, amely át-
láthatóbbá tehetné a baromfi ágazat működését. Ennek ismeretében célkitűzésem a 
rádiófrekvencián alapuló egyedazonosítási módszer alkalmazhatóságának vizsgálata 
különböző baromfi fajokban.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. Gazdasági haszonállatok nyomon követési és jelölési 
lehetőségeinek áttekintése

Magyarországnak, mint különböző állati termékeket, valamint tenyészállatokat, 
szaporítóanyagokat exportáló és tranzitországnak, alapvető érdeke fűződik ahhoz, 
hogy ne szolgáltasson okot arra, hogy az importáló országok piacra jutásunkat korláto-
zó bármilyen intézkedést foganatosítsanak. Fontos, hogy hazánk folyamatosan hasz-
nálja a tenyésztés, az állategészségügy, illetve a kereskedelem területén életbe lépte-
tett új Európai Uniós előírásokat. 2005. január 1-től az Európai Parlament és Tanács 
178/2002/EK rendelete által előírt kötelezettség, a farmtól az asztalig (from farm to 
table) való nyomon követés, amely az élelmiszerszektor teljes egészére vonatkozik 
(Kun, 2004). Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet értelmében az 
élelmiszerbiztonság szavatolásának alapvető eleme az élelmiszerek és az élelmiszer-
összetevők nyomonkövethetősége az élelmiszerláncon belül. Az előírásokkal össz-
hangban olyan élelmiszerbiztonsági célú rendszereket kell működtetni, amelyeken 
belül különös hangsúlyt kap az állatok egyedi megjelölése, nyilvántartása, informáci-
ós, illetve nyomon követési rendszere. 

A nyomon követést az ISO 8402 szabvány defi niálja, az alábbiak szerint: „egy bizo-
nyos termék életútjának, a rajta végrehajtott műveleteknek és azok térbeli elhelyezke-
désének követési képessége rögzített információk alapján”. Clayton (2002) szerint a 
nyomon követést a Codex Alimentarius a következőképpen határozza meg: „papír és 
elektronikus alapon történő előre és visszafelé irányuló követés”. A szerző hangsúlyoz-
za, hogy a WTO (World Trade Organization) megköveteli a követhetőséget. A nyomon 
követésbe beletartozik minden olyan dokumentált eljárás és technológia, amely be-
folyást gyakorol az adott termékre. Az ezekkel kapcsolatos információk pedig hozzá-
férhetők kell, hogy legyenek mind a vásárlók, mind az élelmiszerlánc többi szereplője 
számára. Golan és mtsai (2004) a nyomonkövethetőséget három kategóriába osztották 
fel az alábbiak szerint: mélység (az élelmiszerlánc szintjei szempontjából), szélesség 
(a követett tulajdonságok alapján) és pontosság (részletesség vonatkozásában). 

A nyomonkövethetőség célja egy olyan információs rendszer megléte, amely a ter-
mék fi zikai mozgását követi (Simchi-Levi és mtsai, 2003). Az információs rendszer al-
kalmazásával elkülöníthető és pontosan meghatározható lehet egy esetleges szennye-
ződés forrása, ezáltal hatásosan megoldható a termékvisszahívás, illetve a forgalomból 
való kivonás. Ennek érdekében az élelmiszer előállítási lánc minden egyes résztvevő-
jénél rögzíteni kell az egyes egységek közötti mozgásokat ugyanúgy, mint az élelmiszer 
előállításának folyamatait (Füzesi, 2005).
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Az állati eredetű élelmiszerek nyomon követési rendszerének első lépcsőfoka az ál-
latállományok azonosítása (Dzuik, 2003). Az állatok jelölésével szemben támasztott 
követelményeket Nagy (1996) az alábbiak szerint foglalta össze:
• egyszerű kezelhetőség,
•  stabilitás,
•  nemzetközi szabványoknak való megfelelés,
•  univerzális beilleszthetőség a technológiai folyamatba,
•  egészségre való ártalmatlanság,
•  jól láthatóság, és könnyű leolvashatóság,
•  egyértelműség, így változtathatatlanság,
•  a jelölés az állatokat nem zavarhatja, stresszhatást nem válthat ki.

Magyarországon a gazdasági haszonállatok jelölési és nyomon követési rendszere-
inek hatékonyság növelése különösen hangsúlyos szerepet kapott 2009-től. 2009. ja-
nuár 1-től fokozatosan bevezetik a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) követelményrend-
szerét, amelyben többek között a gazdasági haszonállatok jelölése, nyilvántartása, 
valamint az élelmiszerbiztonság még hangsúlyosabb szerepet kap. Az élelmiszerbiz-
tonság területére vonatkozó követelménycsomag célja, hogy minden gazdálkodó hite-
lesen igazolni tudja, hogy kitől milyen alapanyagot, segédanyagot szerzett be, illetve a 
gazdaságából kinek milyen tételt szállított ki (Térmeg, 2008).

2.1.1. Gazdasági haszonállatok egyedjelölésének 
szükségessége és lehetőségei

Az állatok egyedjelölésének és nyilvántartásának szükségességét a szakirodalom az 
alábbiak szerint foglalja össze (Marchant, 2002; Shadduck és Golden, 2002; Golan és 
mtsai, 2004; Smith és mtsai, 2005): 
•  az állatállományokat érintő megbetegedések ellenőrzése, és felszámolása céljából;
•  a lopás vagy elvesztés elleni tulajdon védelme érdekében;
•  segíti az állományokat érintő tranzakciók lebonyolítását;
•  megelőzi az állatállományokkal kapcsolatos támogatásokkal való visszaéléseket;
•  biztosítja az élelmiszerbiztonságot, és a kiváló minőségű márkajelzéssel ellátott 

húsipari termékek megbízhatóságát;
•  hatékony visszakövethetőséget garantál élelmiszer eredetű megbetegedések esetén;
•  elősegíti a fogyasztói bizalmat;
•  hozzáadott értékként előnyt jelent az ellátási láncban.

Az állatállományok azonosításának lehetőségei közé tartozik a bélyegzés, a fül-
csipkézés, krotáliák használata, a rádiófrekvencia elvén működő microchipek, vala-
mint a biometrikus azonosítási módszerek alkalmazása (Smith, 1999a,b,c és 2004; 
Marchant, 2002; Barron és Ward, 2005; Linderoth, 2005). A madaraknál gyakori je-
lölési mód a szárnyjelzők és lábgyűrűk alkalmazása (Weaver, 1981), de a szakirodalom 
víziszárnyasok esetében beszámol csőrjelölők (Lokemoen és Sharp, 1985), valamint az 
úszóhártya bemetszés alkalmazásáról is (Andrásfalvy és mtsai, 2001). A baromfi  jelö-
lésével kapcsolatos irodalmakat a 2.1.2. alfejezet keretében mutatom be részletesen. 
A fent említett egyedjelölési módszerek lehetőséget biztosíthatnak az élőállatok és a 
belőlük előállított húsféleségek azonosíthatóságára és visszakövethetőségére. 
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A bélyegzés magában foglalja a forró vassal (hagyományos besütés), vagy fagyasz-
tással (száraz jéggel vagy folyékony nitrogénnel) végzett egyedjelölést (Voulodimos és 
mtsai, 2010). A forró vassal vagy fagyasztással végzett jelölést lovaknál alkalmazzák. 
A krotáliák megjelenése előtt pedig szarvasmarhák gyakori jelölési módja is volt. A fa-
gyasztásos jelölés fájdalommentes és hatékony megoldás az állatok tartós megjelölésé-
re. A forró vassal végzett besütéskor egy kiolvasható mintázatú heget hoznak létre a bőr 
felületén (Parish és Rhinehart, 2008), ezzel szemben a fagyasztásos jelöléskor elölik a 
színt adó pigmenteket termelő sejteket a szőrtüszőkben, ezáltal a jelölés után fehér vagy 
színtelen szőrszálak jelennek meg a jelölés régiójában, ami szintén tartós jelölést ered-
ményez. A módszer hátránya viszont, hogy csak sötét szőrű állatok esetén alkalmazható 
(Barron és Ward, 2005). A tetoválást általánosságban szarvasmarha, ló, juh, kecske és 
sertés jelölésére használják. Ilyenkor számot vagy betűt tartalmazó kombinációt ütnek 
az állat bőrébe. A tetoválás általában a fülön található első ér fölé kerül, így az esetleges 
fül krotáliák alkalmazása nem akadályozza a tetoválásos jelölés leolvasását. A lovaknál 
gyakran a horpasz környékén, sertéseknél pedig a lapocka tájékon alkalmazzák a tetová-
lást. Ezzel a jelölési móddal a vágott testek még a vágóhidakon is azonosíthatók (Barron 
és Ward, 2005). A tetoválás hátránya viszont, hogy az állatot le kell fogni a jelölés kivite-
lezésekor és az azonosító leolvasásakor (Neary és Yager, 2002). 

Az állattenyésztésben a fülcsipkézést széles körben használták még a krotáliák meg-
jelenése előtt. Kivitelezésekor meghatározott rendszer szerint a fülkagyló szegélyének 
különböző helyeiről egy-egy darabot kicsípnek (Nagy, 1996). Az állat füléből kicsípett 
részek jelzik az alomszámot, és az almon belüli egyedszámot. A jelölés hátránya, hogy 
a fülcsipkézés nehezen észrevehető, és nem teszi lehetővé az egyedi azonosítást, ezzel 
lehetőséget teremt a jelölésekkel kapcsolatos manipulációnak (Barron és Ward, 2005).

A műanyag, vonalkóddal ellátott krotália a baromfi  kivételével minden állatfaj eseté-
ben alkalmas egyedjelölési megoldás (Barron és Ward, 2005). A krotáliát az állat mind-
két fülében úgy kell elhelyezni, hogy az a fül középvonalában porc, idegvégződés, vérér 
sérülése nélkül a fejtől 1/3-nyi távolságra kerüljön (Kiss, 2003). A krotáliákkal való 
egyedjelölés könnyen kivitelezhető olcsó megoldás, és a leolvasás is egyszerűen meg-
oldható. Ugyanakkor jelentős hátrányt jelent, hogy ezek a fülből könnyen kiszakadnak, 
ami egyrészt az állat sérülését okozhatják, másrészt pedig az elveszített krotáliák a je-
lölés manipulációját is lehetővé teszik (Barron és Ward, 2005).

A biometrikus azonosítási lehetőségeken belül a DNS alapú azonosítás, és az auto-
immun ellenanyag vizsgálatok alkalmasak az állatok egyedi azonosítására, továbbá a 
hasított féltestek és a húsok farmtól az asztalig való nyomonkövethetőségére (Smith 
és mtsai, 2005). A biometrikus egyedazonosítási technológiák közül Barry és mtsai 
(2007) szarvasmarháknál orrlenyomat elemzésen alapuló egyedazonosíthatóságról 
számoltak be. Míg Suzaki (2001), valamint Musgrave és Cambier (2002) a biometrikus 
azonosítási technológián belül írisz mintázat elemzésen alapuló eljárásokat szabadal-
maztattak. A szakirodalom beszámol a retina erezet mintázatán alapuló egyedazonosí-
tásos technológiáról is (Whittier és mtsai, 2003; Rusk és mtsai, 2006; Gonzales-Barron 
és mtsai, 2008). A biometrikus azonosítás technológiája sokféle megbízható módszert 
foglal magában, azonban költségvonzata miatt még nem terjedt el a gazdasági haszon-
állatok egyedazonosításának gyakorlatában.

A rádiófrekvencia elvén működő microchipek alkalmazására a szakirodalmi átte-
kintés 2.2. fejezetében térek ki részletesen.
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2.1.2. Baromfi félék jelölési módszereinek áttekintése

A nyilvántartás szempontjából napjainkban az egyik legbonyolultabb és legössze-
tettebb ágazat, a baromfi ágazat. A problémát fokozza, hogy a tenyésztett baromfi fajok 
számos paraméterben (pl. növekedési erély, méret, tartási, technológiaigény stb.) lé-
nyegesen különböznek. A kereskedelmi gyakorlatban a baromfi  esetében az egyedi azo-
nosítás nem általános, csak az egyes baromfi fajok tenyészegyedeire terjed ki (Fallon, 
2001). A baromfi fajok tenyészegyedeinél sorozatszámokkal ellátott szárnyszámok és 
lábgyűrűk a legáltalánosabban alkalmazott módszerek. A szárnyjelzők és lábgyűrűk 
alkalmazásának az sem szab gátat, hogy a jelölők szöveti deformálódást okozhatnak, 
valamint hozzájárulhatnak a jelölt egyedek fokozódó tollcsipkedési hajlamához is 
(Hannon és mtsai, 1990; Jackson és Bünger, 1993). A víziszárnyasoknál jelölésre al-
kalmaznak még úszóhártya bemetszést is, de ennek elvégzését napos korban meg kell 
tenni, a 32/1999 (III. 31.) FVM rendelet 6. számú melléklete értelmében. 

A szárnyszám anyaga általában műanyag vagy fém, és a szárny bőrkettőzetébe, az 
úgynevezett szárnyredőbe kerül rögzítésre. Egy bizonyos populációhoz való tarto-
zást hivatott jelezni, illetve alkalmazásával az egyed mozgása is lekövethető (Weaver, 
1981). A szárnyredőbe helyezett jelölőt víziszárnyasok egyedi megjelöléseként is leír-
ták (Brua, 1998). Anderson 1963-ban számolt be először a szárnyszámok alkalmazásá-
ról, azóta már széles körben használják mind a tenyésztő szervezetek, mind a vadvilág 
tanulmányozásával foglalkozó szakemberek. A jelölési mód előnye a könnyű észreve-
hetőség és a tartósság (Bustnes és Erikstad, 1990).

Tenyésztéskor a másik elterjedt jelölési mód a lábgyűrűk alkalmazása. A madárvi-
lágban a színes lábgyűrűk bevezetése Kossack (1950) nevéhez fűződik. Általánosság-
ban a baromfi félék jelölését műanyag kivitelű lábgyűrűkkel végzik. Bizonyítást nyert, 
hogy a madárvilágban a lábgyűrűk különböző színe más információt közvetít a fajtár-
sak felé, ami kihathat akár még a reprodukcióra is (Burley, 1981 és 1988). A vadma-
darakra felhelyezett gyűrűk vékonyak, könnyű ötvözetből készülnek. A kisebb testű 
madarak esetében alumínium ötvözetet, a nagyobb testű madaraknál nikkel ötvözetet 
alkalmaznak (Weaver, 1981). 

Cornetto és munkatársai (2002) házityúkok esetében úgynevezett nyakcímkével 
végzett jelölésről számoltak be. A címke 3 cm átmérőjű papír korongból készült, amely-
nek minkét oldalára egyedi 2 számból álló azonosító került. A jelölőt műanyag borí-
tással látták el, majd egy műanyag szál és tű segítségével az állat bőre alá erősítették. 
Ezt a jelölő típust 5 cm-es átmérőjű változatban használták Leone és Estévez (2008) 
házityúkoknál a telepítési sűrűség és a csoportnagyság vizsgálatát célzó kísérletük-
ben. Dennis és munkatársai (2008a,b) szintén a fent említett nyakcímkével végeztek 
egyedjelölést, amikor a mesterséges jelölési módszerek hatásait tanulmányozták tojó-
tyúkoknál és csirkéknél. A napos kori egyedjelölést is biztosító nyakcímkét és a hozzá 
tartozó aplikátort (olyan tűvel ellátott eszköz, amely a címke bőrhöz rögzítését segíti) 
az Egyesült Államokbeli Heartland Animal Health intézet szabadalmaztatta „Swiftack 
Poultry Identifi cation System” néven. A nyakcímke alkalmazása nem befolyásolja ne-
gatívan az egyedek növekedését, a bőrben nem okoz sérülést és a jelölő a bőrből köny-
nyen eltávolítható. A címke mindkét oldala használható egyedi kódok (számok, betűk, 
vonalkódok) nyomtatására és ezáltal egyedjelölésre (Swiftack poultry identifi cation 
system). Szakirodalmi adatok alapján megállapítható, hogy a nyakcímke szabadalmaz-
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tatását követően a baromfi félékkel foglalkozó tanulmányokban egyedjelölésre általá-
ban ezt a jelölési módot alkalmazzák. 

Fröschle és munkatársai (2009) felismerték a baromfi ágazatban az egyedazonosí-
tás, és az egyedekre jellemző adatok informatikai alapú kezelhetőségének igényét. A 
szerzők a késztermék jelölésre használatos vonalkód egyedjelölésre való alkalmassá-
gát vizsgálták laboratóriumi kísérletek keretében. Lineáris, valamint kétdimenziós 
data-mátrix vonalkóddal végeztek jelölést mélyfagyasztott csirke csőr- és lábmintá-
kon. Vizsgálták a kétféle vonalkód leolvashatóságát, valamint a vonalkód alapú jelölés 
optimális helyét. Bebizonyították, hogy laboratóriumi körülmények között a minták 
egyedi azonosítására megbízható eljárás a közvetlenül a csőr- és lábmintákba vésett 
kód. Az új jelölési technológia valós körülmények közötti alkalmazhatósága érdekében 
egy nem invazív jelölő berendezés kifejlesztése szükséges, amely nem ütközik a jelen-
legi állatvédelmi jogszabályokba.

Baromfi félékkel kapcsolatban is található szakirodalmi utalás a rádiófrekvencia el-
vén működő egyedazonosítás alkalmazásáról. Ez a témakör a 2.2.3. alfejezet keretében 
kerül részletes tárgyalásra.

2.1.3. Nyomon követést biztosító rendszerek jellemzői

A közelmúlt élelmiszerbiztonságot veszélyeztető tényezői, mint a szarvasmarhák 
spongiform encephalopathiája, sertéspestis, madárinfl uenza, valamint a dioxinnal 
szennyezett élelmiszerek kereskedelemben való megjelenése megrendítették a fo-
gyasztók bizalmát a termékek eredetében és minőségében. Ezért a nyomon követés 
biztosítása alapkövetelményként merül fel, és hatásukra az élelmiszerbiztonsággal 
kapcsolatos törvénykezés is szigorodik (Kecskés, 2004). Smith és munkatársai (2005) 
megfogalmazása értelmében a nyomon követési rendszerek általában felölelik az élel-
miszerek teljes életciklusát, ezáltal biztosítható az állatok születésétől, a vágott teste-
kig terjedő nyomon követése. Számtalan nyomon követési megközelítést és nyomon 
követési rendszert fejlesztettek ki a közelmúltban. Diospatonyi és mtsai (2000) a nyo-
mon követéssel kapcsolatos problémák közül kiemelték a nyersanyag kérdéskörét, 
ugyanis nyersanyagokkal kapcsolatban az élelmiszerláncban számtalan információt 
kell követni és egy kézben tartani, ez pedig hatékonyan csak informatikai megoldások-
kal vezethet eredményre. 

A nyomon követési rendszereken belül megkülönböztethetünk papír és infor-
matikai alapú megoldásokat. Ugyanakkor ide sorolhatók még a kifi nomultabb úgy-
nevezett biometrikus technológiákat magában foglaló nyomon követési lehetősé-
gek is (Bevilacqua és mtsai, 2009). Az informatikai megoldások tipikus formája a 
transzponderes (Radio Frequency Identifi cation, RFID) élőállat-, és a vonalkódos 
késztermék-azonosítás (Solymosi és Biacs, 2007). Magyarországon a szarvasmarha, 
sertés, juh és kecske állományok esetében működő ENAR (Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszer) a papír alapú nyomon követés megvalósulásának egyik példája. 

A gazdasági haszonállatok nyomon követési rendszerei tovább csoportosíthatók 
aszerint, hogy egyedi állatazonosítást alkalmaznak (pl. sertés, szarvasmarha, juh, kecs-
ke) vagy az állatokat csoportonként (szállítmányonként) tartják nyilván (baromfi ). 
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2.1.3.1. Nyilvántartás és nyomon követés Magyarországon a baromfi ágazatban 

A baromfi  fajokat érintő járványos megbetegedések következtében, a magyarországi 
baromfi szektorban is szükségszerűen létrejött a baromfi állományok nyomon követé-
sét biztosító Baromfi  Információ Rendszer (BIR) (120/2007.(X.18.) FVM rendelet). A 
rendszer célja a köztenyésztésre, vagy közfogyasztásra termelő telepek regisztráció-
ja. A BIR az állományok földrajzi mozgását hivatott nyomon követni, ezért a szállító-
leveleket minden esetben ki kell állítani, amikor tenyész-, keltetőtojás, vagy élőállat 
(napos, előnevelt, vagy vágottáru) regisztrált tenyészetek közötti mozgása történik. 
A rendszer alapelve, hogy csak ismert származású, legális állományok kerülhetnek 
köztenyésztésre, illetve vágóhídra, ezért különös szigorral kezeli a rendszerbe belé-
pő szállítmányokat (Marlok, 2008). A BIR hátrányaként azonban meg kell említeni a 
rendkívül magas adminisztrációs igényt, ami magával vonja a munkaidő ráfordítás nö-
vekedését. A rendszer további hátránya, hogy nem teremt közvetlen kapcsolatot a vá-
góhídra beszállított élőállatok és a belőlük előállított késztermékek között, mivel a BIR 
űrlapok töltése csak a vágóhídi beszállításig tart. A BIR hátrányainak kiküszöbölésére 
Magyarországon is megjelentek informatikai alapú nyomon követési rendszerek a ba-
romfi szektorban ilyen például a 4D Kontroll rendszer. A 4D Kontroll rendszer rálátást 
biztosít a fogyasztó számára a megvásárolt áru teljes életútjára, növelve ezzel a termék 
iránti bizalmat (URL1). A rendszer hátránya, hogy a beszállított állományok adatainak 
bevitele a vágóhíd nyomon követési rendszerébe manuálisan történik, így nem zárható 
ki az adatokkal való esetleges visszaélés. 

Az élelmiszerlánc szereplői közötti automatikus adatátvitel biztosítása, valamint a 
papíralapú nyomon követés dokumentációs igényének kiváltása érdekében szüksé-
gessé válik az RFID rendszeren alapuló élőállat és termék nyomon követési megoldá-
sok alkalmazási területének bővítése. 

2.2. A rádiófrekvenciás azonosításon (Radio Frequency 
IDentifi cation, RFID) alapú egyedjelölési technológia
2.2.1. RFID, mint egyedjelölési technológia kialakulásának áttekintése

A rádiófrekvencián alapuló állatazonosító rendszerek kifejlesztése az 1970-es évekig 
nyúlik vissza. Eredetileg az RFID technológiát marhacsordák ellenőrzésére, valamint 
az állatvilág részletes megismerésére fejlesztették ki (Curto és mtsai, 2002). Az RFID 
egyedazonosítással kapcsolatos fejlesztések Hollandiában (Wageningen), és az Egye-
sült Államokban (Los Alamos) párhuzamosan zajlottak. Holm és munkatársai (1976) 
az állatok testhőmérsékletének rögzítésére is képes passzív elektronikus azonosítási 
rendszer használatáról számoltak be, míg Artmann (1976) egyedjelölési és takarmány-
kiosztó rendszert fejlesztett ki és tesztelt a gyakorlatban. Az első transzponderek, vagy 
más néven RFID jeladók az állatok nyaka köré helyezett „gallérba” kerültek (Rossing, 
1999). Nagy mérföldkövet jelentett az RFID állatjelölésre irányuló fejlesztéseiben az 
integrált áramkör beépítése a transzponderekbe (Kuip, 1987). Ez a technológiai fej-
lesztés eredményezte a transzponderek méretének és előállítási költségének csök-
kentését, valamint lehetővé tette a hosszabb elektronikus azonosító számsor tárolását 
(Rossing, 1999). 
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Sahin és munkatársai (2002) szerint a rádiófrekvencián alapuló azonosítás – mint 
új és jól szerkesztett nyomon követési technológia – kiválóan alkalmas adatok gyűjté-
sére, emberek, gazdasági haszonállatok, és termékek teljes nyomonkövethetőségére. 
Ezt a megállapítást támasztja alá egy négy éves (1998-2001) Európa hat országának 
a részvételével (Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Portugália és 
Spanyolország) lezajlott IDEA (Identifi cation Electronique de Animoux) elnevezésű 
kutatási projekt. A nemzetközi pályázat célja az elektronikus állatazonosítás minden 
módozatának (elektronikus füljelzők, bendőkapszulák, beültetett transzponderek) al-
kalmazhatóságának értékelése (Barron és Ward, 2005). Az IDEA projekt eredményei 
alapján megállításra került, hogy az elektronikus azonosítási rendszerek használata 
ajánlott az állatok születésétől a vágóhídig tartó követésére. Az RFID alkalmas techno-
lógia arra, hogy az Unió állatállományok tenyésztésével, hízlalásával és tartásával fog-
lalkozó ágazataiban alkalmazzák (Ribó és mtsai, 2001). Barron és Ward (2005) szerint 
az RFID hatékonyabbá teszi az EU-ban az állatállományok azonosítását, nyilvántartá-
sát és a vállalatirányítási rendszert.

2.2.2. RFID rendszer működési elve és elemei

Az RFID olyan azonosítási rendszer, amely rádióhullámok segítségével, vezeték al-
kalmazása nélkül képes objektumhoz rendelt egyedi azonosítók továbbítására (Ward 
és Kranenburg, 2006). Hagl és Aslanidis (2008) megállapítása értelmében a legmeg-
bízhatóbb módja az elektronikus azonosításnak, az adatgyűjtésnek, ellenőrzésnek, 
nyomon követésnek és a készletgazdálkodásnak. Az RFID kiváló lehetőség az érint-
kezés nélküli objektumok azonosítására, valamint egymástól jelentősen eltérő ágaza-
tokban is biztosítja a felhasználás helyének azonosíthatóságát (Helo és Szekely, 2005; 
Jones és mtsai, 2005; Prater és Frazier, 2005; Strassner és Fleisch, 2005; Mills-Harris 
és mtsai, 2007; Penttlia és mtsai, 2006).

Az RFID rendszer három elemből tevődik össze:
•  a chipből, amihez antennát kapcsolnak (más néven tag, vagy transzponder),
•  a leolvasóból, ami kibocsátja és befogadja a tag leolvasásra adott válaszát, 
•  az adatbázisból.

A leolvasó rádiófrekvenciás hullámaival gerjeszti a chipet, amely ennek hatására 
visszasugározza a tárolt egyedi azonosító kódot. A rendszerhez kapcsolt adatbázis se-
gítségével egy azonosító kódhoz szinte korlátlan mennyiségű információ rendelhető 
akár egyed szintjén is.

2.2.2.1. RFID chipek, transzponderek, tag-ek
Az RFID rendszer alapvető eleme az objektumhoz kapcsolt RFID transzponder 

(Schuster és mtsai, 2007). A microchip integrált áramkör segítségével informáci-
ót tárol, és a hozzá kapcsolt antenna révén kommunikál a leolvasóval (Carbunar és 
mtsai, 2009). Az RFID microchipeket energiaellátásuk alapján aktív (csatolt ener-
giaforrással rendelkezik, amely biztosítja a szükséges energiaellátást), passzív (nincs 
belső energiaforrása, a leolvasó által kibocsájtott rádióhullámból nyeri az energiát) és 
fél-passzív vagy fél-aktív (tartalmaz saját energiaforrást, amelyet általában a rádió-
frekvenciás mező energiájából tölt fel) csoportba sorolhatjuk (Glover és Himanshu, 
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2006; Schuster és mtsai, 2007). Az állatok egyedi megjelölésére inkább a passzív RFID 
microchipek terjedtek el. 

Az RFID transzpondereknek kétféle változatát különböztetjük meg, ezek a HDX 
(fél-duplex) és FDX (teljes-duplex) transzponderek. A HDX változat esetében a 
transzponder energiaellátása és a jel közvetítése egymás után következik be. Az FDX 
esetében pedig a transzponder energiaellátása és a jel közvetítése egy időben történik 
(Kampers és mtsai, 1999; Zähner és Spiessl-Mayr, 2005). A tag, valamint a tag-en tá-
rolt egyedi kódot azonosítani képes RFID leolvasók segítségével megvalósul az egyed-
azonosítás (Hanton, 1974; Hurst és mtsai, 1983; Kuip, 1987; Merks és Lambooij, 1990). 

Gazdasági haszonállatok egyedjelölésére az alábbi transzponder változatok szolgál-
nak: 
•  elektronikus füljelző (Caja és mtsai, 1999);
•  beültetett passzív transzponderek (passive integrated transponder, PIT) (Elbin 

és Burger, 1994), amelynek ismert a bőr alá ültethető, hasüregbe, vagy egyéb más 
testrészbe injektálható változata (Klindtworth és mtsai, 1999, 2002, 2004; Caja és 
mtsai, 2003);

•  bendőkapszula (Caja és mtsai, 1999);

2.2.2.2. Rádiófrekvenciás tartományok
Az alkalmazott frekvenciatartományok az alábbiak:

•  LF – alacsony frekvenciás rendszerek (125-134,2 kHz) (Voulodimos és mtsai, 
2010);

•  HF – magas frekvenciás rendszerek (13,56 MHz) (Carbunar és mtsai, 2009);
• UHF – ultra magas frekvenciás rendszerek (860-960 MHz) (Carbunar és mtsai, 2009). 
• SHF – szuper magas frekvenciás rendszerek (2,4-2,5 GHz) (Hawkins és Cooke, 2005).

Jelenleg az elosztási láncok számára globális megoldást jelentő RFID rendszerek 
főként az UHF tartományban működnek (Kétszeri, 2007). Az állattartásban alkal-
mazott RFID rendszerek alacsony (125-135 kHz) frekvenciatartományon üzemelnek, 
és a rendszer szabványosítása (ISO 11784, ISO 11785) is a fent említett frekvencia-
tartományban történt (Tóth, 2008). Az alacsony frekvenciatartomány miatt ezekre a 
transzponderekre viszonylag rövid, mindösszesen 10 cm-en belüli leolvasási távolság 
jellemző (Schuster és mtsai, 2007), ami jelentősen megnehezíti a rendszer gyakor-
latban való elterjedését. E hátrány kiküszöbölése érdekében Thurner és munkatársai 
(2009) a HF (13,56 MHz) rendszert javasolták. Reiners és munkatársai (2009) HF 
tartományban üzemelő passzív transzponderekkel jelöltek meg malacokat, és segít-
ségével rögzítették a takarmányfogyasztás alakulását. Füzesi és Herdon (2005) közle-
ményükben a HF tartományban üzemelő RFID címkéket körülbelül 1 m-es leolvasási 
távolsággal jellemezték. A HF rendszer az LF-hez (125-134,2 kHz) viszonyítva gyor-
sabb adatátvitelt tesz lehetővé, valamint alkalmas a leolvasó hatókörében lévő több tag 
egyidejű azonosítására (Hawkins és Cooke, 2005). 
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2.2.2.3. RFID leolvasók

Az RFID leolvasók segítségével azonosíthatók a transzpondereken tárolt adatok 
(Angeles, 2005). Carbunar és munkatársai (2009) megfogalmazták a leolvashatóság 
hatáskörét, amely az a tér a leolvasó körül, ahol a tag-ek érzékelik a leolvasó jelét, fel-
dolgozzák azt és visszaküldik a leolvasónak, amit az dekódol. A leolvasóban található 
feltekercselt antenna mágneses mezőt hoz létre a tag antennájával, ennek hatására a 
transzponder ebből a mezőből elegendő energiához jut, hogy visszasugározza a rádió-
hullámokat az olvasó felé (Angeles, 2005). A leolvasó által értelmezett információk 
átkerülnek a rendszerhez kapcsolt számítógépes adatbázisba, ahol az információ a 
felhasználásnak megfelelően további folyamatokon halad keresztül. A leolvasók mobil 
és telepített kivitelben is készülnek. Az újraírható úgynevezett összetett tag (olvasha-
tó és írható egyaránt) esetében a leolvasó képes leolvasásra, és adattárolásra egyaránt 
(Carbunar és mtsai, 2009). Az IDEA projekt keretében a stabil leolvasók elérték a kö-
rülbelül 80 cm-es leolvasási távolságot. A hordozható leolvasók esetében az átlagos 
leolvasási távolság körülbelül 22 cm volt (IDEA Project Team, 2001). Ryan és mun-
katársai (2010) 5 különböző gyártótól származó (Allfl ex, Boontech, Farnam, Osborne, 
Destron Fearing) 24 féle leolvasót vizsgáltak 60 transzponderrel. A szerzők a tapaszta-
lataik alapján megállapították, hogy jelenleg a piacon beszerezhető RFID leolvasók és 
transzponderek átlagos leolvasási távolsága 45,1 cm és 129,4 cm között alakul.

2.2.2.4. Adatbázis
Az adatbázis elsősorban a tenyészet és az állatok azonosító adatait tartalmazza, 

amelyek lehetővé teszik mind a tenyészetek mind az állatok egyedi azonosítását. Az 
RFID rendszer követni képes az állományok mozgásával, termelésével, továbbá az 
egészségügyi kezelésekkel kapcsolatos információkat (Wismans, 1999; Voulodimos és 
mtsai, 2010). Az RFID technológián alapuló FARMA kutatási projekt (FARMA, 2008) 
eredményei alapján Voulodimos és munkatársai (2010) arról számoltak be, hogy a ki-
fejlesztett teljes farm irányítási program segítségével, még az állatokkal etetett takar-
mányok nyomon követése is biztosított.

2.2.3. RFID technológia alkalmazása baromfi félék esetében

Az RFID jelölési rendszerek baromfi félék jelölésére való használatával kapcsolat-
ban csupán néhány irodalmi adat áll rendelkezésre. A vadmadarak és baromfi félék 
jelölésére vonatkozó szakirodalmi utalások elsősorban a PIT (Passive Integrated 
Transponder) tag-ek használatáról számolnak be. A PIT tag-gel kapcsolatos techno-
lógiai alapismeretek leírása Prentice és munkatársai (1990) nevéhez fűződik. Ma már 
ezt a jelölési technológiát széles körben használják különböző vadállatok esetében is 
beleértve a hüllőket, kétéltűeket, emlősöket és a madarakat (Elbin és Burger, 1994). 
Pulykapipéknél az elsők között Jackson és Bünger (1993) számoltak be beültetett 
RFID chipek használatáról. Kísérleteik során 3 napos pulykapipékbe 7 esetben has-
üregbe és 7-nél nyaktájékra subcutan ültettek be 12 mm x 2 mm-es PIT tag-eket. Cél-
jaik között szerepelt a jelölés optimális helyének, a chipek leolvashatóságának megha-
tározása, illetve a jelölés helyén esetlegesen fellépő szöveti irritáció megfi gyelése. Az 
RFID jelölés és a madarak súlygyarapodása közötti összefüggés vizsgálatára vonatko-
zó irodalmi adatokat a 2.3.1. fejezet keretében ismertetem. 
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Jackson és Bünger (1993) 12 hetes pulykajelölési kísérletükben 73 alkalommal végez-
tek chip leolvasást, amelynek során 4 szkennelési hibát tapasztaltak a hasüregbe helye-
zett chipeknél. A 12 hét során egy esetben fi gyeltek meg a szerzők jelölővesztést. Kedvező 
eredménynek tekinthető, hogy a jelölés helyén nem lépett fel gyulladás sem a nyak, sem a 
hasüregi jelölés során. A PIT tag-ek beültetés helyéről való elvándorlása csak a hasüregi 
jelöléskor volt tapasztalható. Pulykáknál a nyaktájékra történő beültetést könnyebben 
kivitelezhető megoldásnak ítélték a szerzők a hasüregbe végzett jelöléshez viszonyítva.

Jamison és munkatársai (2000) Leghorn tojóhibrideket PIT tag-ekkel (11 mm x 2,5 
mm) jelöltek meg subcutan a nyaktájékon. A kísérletet 40 napig végezték, három cso-
porttal. Az 1. csoport (n=10) esetében a tag beültetést 3 napos korban végezték el, a 2. 
csoportnál (n=10) a jelölés 7 napos korban történt. A kontrollcsoport egyedeit (n=10) 
pedig műanyag lábgyűrűkkel jelölték meg. Az 1. csoportban egy jelölővesztést fi gyeltek 
meg a kísérlet 8. napján, a 2. csoportnál viszont nem volt tagvesztés. Összességében a 
jelölési kísérletet 5%-os PIT tag elvesztés jellemezte, ehhez hasonló értékről számol-
tak be szárnyjelzők használatakor Hannon és munkatársai (1990) (2,1 és 6,5% közötti), 
valamint Carver és munkatársai (1999) (4,6%). Jamison és munkatársai (2000) sze-
rint a beültetett transzpoderek elvesztésének oka az lehet, hogy maga a tag túl közel ke-
rült a beültetéskor létrehozott szúrási csatorna bejáratához, amihez még hozzájárult 
az egyedek kis mérete, valamint a jelölés gyakorlatának hiánya. Ha sebészeti ragasz-
tóval bekenik az injektálás helyét a transzponder vesztésének előfordulása jelentősen 
csökkenthető (Becker és Wendeln, 1997; Carver és mtsai, 1999). 

Brännäs és munkatársai (2001) tojótyúkok takarmányfogyasztásának megfi gye-
lésére használtak PIT tag alapú jelölést. Curto és munkatársai (2002) pedig brojler 
tenyészegyedek viselkedésének tanulmányozására alkalmazták az RFID rendszert. A 
microchipes subcutan jelölést a tojótyúkok (n=8) csüdjébe és talppárnájába végezték 
a szerzők. Hybro-G brojlercsirkékkel beállított kísérleteik során Pereira és munkatár-
sai (2003) azt vizsgálták, hogy a beültetés helye hogyan befolyásolja a transzponderek 
leolvashatóságát. Az egyedek combjába, talppárnájába és csüdjébe subcutan végeztek 
beültetést. Minden kezelésbe 14 egyedet vontak be. A jelölésre használt PIT tag-ek 
(2,12 mm x 11,5 mm) FDX típusú microchipek voltak. A kísérlet során nem tapasztal-
tak transzponder vesztést. A beültetési helyek leolvashatóságra gyakorolt hatása kö-
zött nem volt különbség. A beültetés fent említett lehetőségei közül a szerzők szerint 
a jelölést a talppárnába a legegyszerűbb kivitelezni. Ketrecekben tartott tojótyúkok 
PIT tag-ekkel végzett egyedjelölési lehetőségéről Wall és munkatársai (2004) számol-
tak be. Hogewerf és munkatársai (2005) bebizonyították, hogy az RFID rendszer al-
kalmas tojótyúkok mozgásának megfi gyelésére. A szerzők tojótyúkokat (n=70) olyan 
lábgyűrűvel jelöltek, amelyek FDX típusú 19 mm-es üvegkapszulás transzpondert tar-
talmaztak. 8 nap alatt kísérletükben 2 transzponder vesztést fi gyeltek meg. Fröhlich 
és munkatársai (2007) tojótyúkok (n=366) viselkedésének tanulmányozására olyan 
lábgyűrűket használtak, amelyekről Hogewerf és munkatársai (2005) is beszámol-
tak. Esetükben 23 mm-es HDX transzpondereket rögzítettek lábgyűrűkbe, amelyek 
ezáltal alkalmassá váltak a jelölt egyedek viselkedésének megfi gyelésére is. Pereira és 
Nääs (2008) arról számoltak be, hogy a transzponderrel felszerelt lábgyűrűk brojler 
tenyészpárok optimális termoneutrális zónájának meghatározására is alkalmazhatók. 
A transzponderek aktiválása 128 kHz-es frekvencia tartományban történt 8 kbit/sec-
os adatátviteli sebességgel. 



19

Rádiófrekvencián alapuló egyedazonosítási módszer 
alkalmazhatóságának vizsgálata különböző baromfi fajokban

Thurner és munkatársai (2009) alternatív tartási körülmények között RFID techno-
lógia segítségével vizsgálták a tojótyúkok kifutó használatát. A szerzők Lohmann Sil-
ver tyúkokat (n=257), olyan szárnyjelzőkkel (típusa: WonderBand Large Tag) látták el, 
amelyek HF frekvencia tartományban (13,56 MHz) működő transzpondereket tartal-
maztak (típusa: IN TAG 300 I-Code SLI). Az egyedazonosítás megbízhatósága 94,4 és 
99,8% között alakult. Bleumer és munkatársai (2009) bebizonyították, hogy 5-6 hetes 
brojlerek közvetlen környezetében lévő hőmérséklet megfi gyelésére is alkalmazható 
az RFID technológia. A szerzők az egyedek szárnyára aktív RFID transzpondereket 
rögzítettek, amelyeket érzékelőkkel is elláttak. Az aktív transzponderek azonban 
csatolt energiaforrással rendelkeznek, így méretük gátat szab a technológia fi atalabb 
egyedeken való alkalmazásának. 

A baromfi féléknél a microchipek optimális beültetési helyét illetően rendkívül meg-
osztott a szakirodalom. A PIT tag-gel jelölt egyedek későbbi vágóhídi feldolgozásánál 
nehézséget, és élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelent a chipek vágott testekből tör-
ténő eltávolítása. Feltehetően ezeknek a tényeknek, valamint a baromfi félék értékéhez 
képest drága jelölőknek tulajdonítható, hogy a PIT tag-ek a tudományos területeken 
kívül a gyakorlati alkalmazásban egyedjelölés céljára eddig még nem terjedtek el.

2.3. Az egyedjelölés hatása az állatok 
naturális mutatóira, élettani és stresszállapotára
A különböző mesterséges jelölési lehetőségek (pl. lábgyűrűk, szárnyjelzők, RFID 

alapú jelölés) gyakorlati alkalmazása előtt célszerű megvizsgálni, hogy a jelölés be-
folyásolhatja-e a jelölt egyedek naturális mutatóinak alakulását, valamint élettani és 
stresszállapotát.

2.3.1. Az egyedjelölés és a naturális mutatók 
alakulása közötti összefüggések

A szakirodalom megosztott azzal kapcsolatban, hogy a külső jelölési módozatok, va-
lamint a PIT tag-ek befolyásolják-e a jelölt baromfi fajok súlygyarapodását és a hízla-
lási végsúlyt. Dennis és munkatársai (2008b) szerint a jelölt egyedek esetleges kisebb 
testsúlya összefüggésbe hozható az agresszivitást elkerülő magatartással és az ezzel 
összefüggő csökkent energia ellátással. A jelölt egyedekhez viszonyítva az agresszí-
vebb jelöletlen fajtársak kisajátítják a takarmányt, emiatt csökken a jelöltek takar-
mányfelvétele, valamint a szociális rangsorban elfoglalt alacsonyabb pozíció stresszt 
vált ki és ez vezet a jelöletlen egyedekhez viszonyított kisebb testsúly kialakulásához 
(Senar és mtsai, 2000). 

Dennis és munkatársai (2008a) az egyedjelölési rendszerek Leghorn tojótyúkokra 
(16 hetes) gyakorolt hatását vizsgálták. A kísérletben ketreces tartást alkalmaztak és 
4 kezelést alakítottak ki. Az 1. csoport egyedeit lábgyűrűvel jelölték meg, a 2. csoport 
esetében szárnyjelzőt alkalmaztak, a 3. csoport nyakcímkét (Swiftack) kapott, a 4. cso-
portnál pedig állomány jelölést (festés) végeztek a far tájékon. A szerzők a lábgyűrűvel 
ellátott egyedeknél súlycsökkentést (P<0,05) fedeztek fel a jelöletlen csoporthoz vi-
szonyítva. Dennis és munkatársai (2008b) naposcsibéket (brojler) jelöltek meg tartós 
fekete festékkel a fejükön és jelölő címkével a nyakukon (Swiftack nyakcímke). Kísér-
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letükben három kezelést alakítottak ki. Az 1. csoport minden egyedét megjelölték, a 
2. csoport egyedeinek csak 50%-nál alkalmaztak jelölést, míg a 3. csoport esetében a 
jelölt egyedek 20%-os részarányt képviseltek jelöletlen fajtársaikhoz képest. A szerzők 
azoknál a kísérleti csoportoknál, ahol az egyedek 20 illetve 50%-a volt megjelölve, ki-
sebb súlygyarapodást fi gyeltek meg a jelöletlen egyedekhez viszonyítva a 2. és 5. héten. 
Az eltérés a stressz jelenlétére utal (Nicol és mtsai, 1999; Keeling és mtsai, 2003). Az 
irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy a jelölt egyedek jelöletlen fajtársaikhoz 
viszonyított testsúlya kisebb egyrészt a stressz, másrészt az egyed szociális rangsor-
ban elfoglalt helye miatt.

Dennis és munkatársai (2008b) a kísérletük végén (11. hét) azonban nem fedeztek 
fel eltérést a jelölt (4999±69,0 g) és jelöletlen (5020±62,9 g) brojlercsirkék súlyában. 
A Leghorn tojóhibridekkel beállított jelölési kísérlet végén (20. hét) a szárnyjelzők, 
nyakcímkék és állományjelölők hatására sem volt szignifi káns eltérés az átlagos test-
súlyban a kontrollcsoporthoz képest (Dennis és mtsai, 2008a). Ezek az eredmények 
megegyeznek Jamison és munkatársai (2000) által tapasztaltakkal. A szerzők Leghorn 
tojóhibridekkel végzett 40 napos kísérletük során nem fedeztek fel eltérést a súlygya-
rapodásban, és a kísérlet végén mért testsúlyban a PIT tag-gel és a lábgyűrűvel jelölt 
csoportok között. Eredményeik megegyeznek Jackson és Bünger (1993) megfi gyelé-
seivel. Nevezett szerzők pulykák PIT tag-gel való jelölésekor 12 héten keresztül nem 
tapasztaltak eltérést a hetente mért testsúlyban a jelölt és jelöletlen egyedek között. 
Carver és munkatársai (1999) PIT tag-gel és szárnyjelzővel jelölt fürjekkel végzett kí-
sérletükben nem állapítottak meg szignifi káns különbséget a jelölési módok növeke-
désre gyakorolt hatásában. 

Jamison és munkatársai (2000) PIT tag-ekkel jelölt Leghorn tojóhibrideknél 40 
nap alatt nem tapasztaltak elhullást. Jackon és Bünger (1993) 12 hétig tartó pulyka-
kísérletükben ugyanezen jelölési mód használatakor egy esetben számoltak be elhul-
lásról. Carver és munkatársai (1999) fürjeknél nem találtak szignifi káns különbséget 
a szárnyjelzők és PIT tag-ek túlélésre gyakorolt hatásában. Appelgate és munkatársai 
(2000) a 7 napos korban PIT tag-gel jelölt fácán fi ókáknál 40 nap alatt nem tapasztal-
tak elhullást. Ugyanakkor a 8 napos korban megjelölt csoportnál 6 elhullást fi gyeltek 
meg, amelyek közül kettő a madárkannibalizmusból származott.

A madarak növekedését, illetve az elhullás alakulását jelentősen befolyásolhatja, 
hogy a beültetett jelölés okoz-e valamilyen szövettani irritációt, gyulladást. Jackson és 
Bünger (1993) kísérletükben a fém szárnyjelzővel (18 mm x 5 mm méretű) jelölt puly-
káknál gyulladást és szöveti degenerálódást fi gyeltek meg a szárnyon. A szerzők a je-
lölő alatt szöveti betokosodást tapasztaltak. PIT tag-ek használatakor Elbin és Burger 
(1994) azonban nem tapasztaltak ilyen jellegű elváltozást. Low és munkatársai (2005) 
ugyanezen jelölési mód alkalmazásakor nem tapasztaltak komplikációt.

2.3.2. Az egyedjelölés hatása a baromfi félék viselkedésére

Az egyedjelölés gyakran változást idéz elő az egyedek külső megjelenésében, ami ki-
hat az állatok viselkedésére és a fajtársak részéről megmutatkozó agresszív magatar-
tásra (Guhl, 1953; Guhl és Ortman, 1953; Marks és mtsai, 1960; Siegel és Hurst, 1962). 
A jelölés kivitelezéséhez az egyedeket általában meg kell fogni, ami stresszt és viselke-
désbeli változást eredményezhet (Gariepy és mtsai, 2002, Queiroz és Cromberg, 2006). 
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Dennis és munkatársai (2008b) nyakcímkével jelölt csibéknél a kísérlet első szakaszá-
ban (3-4 hét) a jelölő csipkedését fi gyelték meg. A jelölő csipkedés előfordulási gyako-
risága a kísérlet előrehaladásával lecsökkent. A szerzők ezt a jelölés újdonságával ma-
gyarázták és szerintük inkább az egyedek kíváncsi magatartása váltotta ki, és nem az 
agresszió. A jelölt és jelöletlen egyedeket egyaránt tartalmazó csoportoknál, a jelölet-
len fajtársak részéről megnőtt a tollcsipkedés és egyéb agresszív magatartási formák 
megjelenésének gyakorisága. A szerzők szerint az agressziót nem a jelölő újdonsága 
váltotta ki, hanem inkább az állatok fenotípusos megjelenésében bekövetkezett válto-
zás. Ezt a megállapítást igazolta Dennis (2004), aki megfi gyelte, hogy a fej- és nyaktájé-
kon alkalmazott állományjelölők a csirkéknél megnövekedett agressziót váltottak ki a 
jelöletlen fajtársak részéről. Az agresszív viselkedés gyakori megjelenése összefüggés-
ben van a jelölt egyed gyengébb stressztűrő képességével, ami viszont csökkenti a szer-
vezet ellenálló képességét (Cheng és mtsai, 2001; Dennis és mtsai, 2004). Dennis és 
munkatársai (2008a) lábgyűrűkkel, nyakcímkékkel (Swiftack) és állományjelölőkkel 
jelölt és a jelöletlen tyúkok agresszív viselkedésében és tollcsipkedési gyakoriságában 
nem tapasztaltak szignifi káns eltérést. A szárnyjelzővel ellátott tyúkoknál azonban 
megnőtt a tollcsipkedés gyakorisága (P<0,10). Jamison és munkatársai (2000) PIT 
tag-ek használatakor nem fi gyeltek meg abnormális tollcsipkedést. A jelölés napján 
ugyanakkor előfordult a jelölés helyének csipkedése. Becker és Wendeln (1997) nem 
fedeztek fel viselkedésbeli változást a PIT tag-gel jelölt egyedeknél, amely eredmény 
megegyezik más szerzők megállapításaival (Nogger és Behlert, 1990; Ball és mtsai, 
1991; Wormuth, 1991; Elbin és Burger, 1994).

Dennis és munkatársai (2008a) a jelölés helye mellett a jelölő színét is kiemelték, 
amely hatással lehet a fajtársak agresszív viselkedésére. Ezt a megállapítást támasz-
totta alá Burley (1981, 1988), aki bebizonyította, hogy a lábgyűrűk különböző színe az 
énekes madaraknál, más-más információt közvetít a fajtársak felé, megváltoztatva ez-
zel az egyedek viselkedését. Dennis és munkatársai (2008a) nem fedeztek fel eltérést a 
tyúkok tollcsipkedésében és agresszív viselkedésében a kék színű lábgyűrűkkel, nyak-
címkékkel és állomány jelölőkkel jelölt és a jelöletlen egyedek között. Az ezüst színű 
szárnyjelző viszont megnövelte a tollcsipkedés gyakoriságát. Metz és Weatherhead 
(1991) kísérleteikben piros és fekete színű lábgyűrűket alkalmaztak madarak jelölé-
sére. Azt tapasztalták, hogy a piros lábgyűrűvel jelölt egyedekkel szemben megnőtt 
a fajtársak agresszivitása, azonban a fekete lábgyűrűvel jelölteknél ez a magatartás 
ritkábban fordult elő. A jelölők színe és az egyedek agresszív viselkedése a madarak 
színlátásával hozható összefüggésbe. A tyúkokban a vörösessárga háromszor, négyszer 
erőteljesebb ingert kelt, míg a kék csak 1/7-e annak az ingernagyságnak, amit az em-
beri szem ingerként érzékel (Gere, 2005). Ezt a megállapítást támasztották alá Osorio 
és munkatársai (2009), akik bebizonyították, hogy a tyúkok a saját tollazatuk színeit 
(sárga, narancs, piros) nagyon jól látják. A kacsa preferálja a zöld és a sárgászöld szí-
neket. Hasonló a pulykák színpreferenciája is (Gere, 2005). Feltehetően a táplálkozási 
szokások alapján a libák színekkel szembeni érzékenysége megegyezik a kacsákéval.
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2.3.3. Az egyedjelölés és az egyes élettani 
paraméterek közötti kapcsolat vizsgálata

A jelölés az egyedek összetett viselkedésformáinak megváltoztatása mellett kihathat 
az állatok fi ziológiai állapotára is (Dennis és mtsai, 2008b). Az esetleges kedvezőtlen 
élettani hatások a vérparaméterek vizsgálatával követhetők nyomon. Az egyedjelölés 
hatását vizsgáló publikációk a jelölés következtében fellépő szociális stressz jelenlé-
tét írják le (Dennis és mtsai, 2008a,b), amely a tollcsipkedésben és az agresszív maga-
tartás megjelenésében nyilvánult meg. Carere és munkatársai (2003) szerint az akut 
szociális stressz növeli a madarakban a kortikoszteron-koncentrációt. Dennis és mun-
katársai (2008b) nem tapasztaltak a jelölt madarak kortikoszteron-koncentrációjá-
ban változást (2,35 ± 0,30 ng/ml). A szakirodalmi utalások a hosszan tartó és többször 
megjelenő stresszor hatására az adrenalin csökkenése mellett a kortikoszteron (to-
vábbiakban CORT) kiválasztás csökkenését írják le. Annak ellenére, hogy a stresszor 
előfordulásakor a fent említett hormonok kezdetben nagy mennyiségben vannak jelen 
a vérplazmában (Gross és Siegel, 1979; Siegel és Gould, 1982; Jones és mtsai, 1998). 
Dennis és munkatársai (2008a) a szárnyjelzővel jelölt egyedekben szignifi kánsan 
alacsonyabb (P<0,05) plazma CORT koncentrációt mértek a jelöletlen csoporthoz 
viszonyítva. Ez az eredmény Armario és munkatársai (1986) szerint azzal áll össze-
függésben, hogy a hosszan tartó stressz hatására kialakuló általános adaptációs szind-
róma eredményeként csökken a CORT koncentráció. Dennis és munkatársai (2008a) 
lábgyűrűk, nyakcímkék és állományjelölők használatakor a jelölést követő 4. héten 
nem tapasztaltak eltérést a plazma CORT tartalmában. A baromfi féléknél a fi ziológiai 
stressz hatására a plazma CORT tartalma mellett (Siegel, 1968; Edens és Siegel, 1975; 
Beuving és Vonder, 1978, 1986; Beuving és mtsai, 1989), nőhet a glükózkoncentráció is 
(Siegel és Beane, 1961; Siegel, 1962a,b). A szakirodalomban az egyedjelöléssel össze-
függő glükózkoncentráció változással kapcsolatos publikáció nem található.

A szakirodalmi adatok alapján összességében megállapítható, hogy az egyedjelölési 
rendszerek gyakorlatban való elterjedése előtt szükséges a jelölési mód hatékonysá-
gának meghatározása, valamint a jelölés naturális mutatókra, élettani paraméterekre, 
illetve stresszállapotra gyakorolt hatásának széleskörű vizsgálata.  
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3. SAJÁT VIZSGÁLATOK
3.1. A kísérletek célkitűzése

A szarvasmarhák, sertések és juhok RFID alapú egyedazonosítására már kidolgozott 
módszerek állnak rendelkezésre. A szakirodalomban azonban kevés adat található az-
zal kapcsolatban, hogy gazdasági haszonállatok – különösen baromfi félék esetében – 
az RFID alapú egyedjelölés miként befolyásolja a naturális mutatókat, az élettani és 
stresszállapotot, továbbá okoz-e a jelölés helyén szövettani elváltozást. Ezért a disz-
szertáció tárgyát képező kísérletek célkitűzése a rádiófrekvencián alapuló egyedazo-
nosítás (RFID) alkalmazhatóságának vizsgálata különböző baromfi fajok esetében. 
Ennek megállapítása érdekében jelölési kísérleteket állítottam be, amelyek az alábbi 
baromfi fajokra terjedtek ki:
•  brojlercsirke,
•  pulyka,
•  liba,
•  kacsa.

Minden vizsgált baromfi fajnál a következő kérdésekre kerestem a választ:
•  Milyen hatást gyakorol az RFID alapú egyedjelölés a jelölt egyedek súlyára, és az 

elhullások alakulására?
•  Befolyásolja-e az alkalmazott jelölési módszer a brojlercsirkék, pulykák, libák 

és kacsák élettani (a vér hematokritértékét, az aszpartát-aminotranszferáz, a 
γ-glutamil-transzferáz és a C-reaktív fehérje koncentrációját) és stresszállapotát 
(a vér glükóz és kortikoszteron tartalmát)?

•  Milyen leolvashatósági százalék jellemzi a jelölésre használt RFID microchipeket, 
valamint az alkalmazott jelölési mód milyen tartóssággal rendelkezik?

•  A jelölés hatására bekövetkezik-e valamilyen szövettani irritáció, elváltozás, ille-
tőleg gyulladás a jelölés helyén? 

3.2. Anyag és módszer

A brojlerekkel, pulykákkal, libákkal és kacsákkal végzett jelölési kísérletekben az 
etetés és itatás ad libitum történt. A jelölés termelési paraméterekre gyakorolt hatá-
sának vizsgálata érdekében egyedileg mértük a kísérleti és kontroll egyedek súlyát a 
takarmányozási fázisok végén és feljegyeztük az elhullások alakulását. A kísérletek-
ben fi gyeltük a jelölt egyedek magatartásbeli változását, a toll- és jelölőcsipkedést, va-
lamint a kannibalizmusból eredő elhullásokat. 

Az élettani és a stresszállapot felmérése érdekében minden vizsgált baromfi fajnál 
vért vettünk. A jelölési mód alkalmazhatóságának vizsgálatát kiterjesztettük a jelölés 
tartósságának (elvesztési százalék) és a chipek leolvashatóságának meghatározására 
is. A jelölés helyén fellépő esetleges szövettani elváltozások megfi gyelését hisztológiai 
vizsgálatokkal követtük nyomon. 
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3.2.1. Jelölési kísérletek brojlercsirkékkel

3.2.1.1. Első kísérletsor

Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (Herceghalom) kísérleti tele-
pén elvégzett brojler kísérletbe 420 db COBB genotípusú brojler kakast vontunk be. A 
vizsgálat során két kezelést alakítottunk ki. A kísérleti kezelés egyedeit passzív RFID 
microchippel (MicroSensys, GMBH, Erfurt, Németország) jelöltük meg, míg a kont-
rollcsoportban nem alkalmaztunk egyedjelölést. A jelölésre használt EM4135 típusú 
chipek 13,56 MHz frekvencián 2 kbit-es adattároló kapacitással működtek. A chipek 
kommunikációs sebessége 26,4 kb/s, leolvasási távolsága 5-200 mm közötti volt. A 
használt chipek az ISO 15693 szabvány követelményeinek megfeleltek. Az egyedjelö-
léskor a kísérleti csoport egyedeit 1 napos korban megjelöltük a humerus (karcsont) és 
a radius (orsócsont) között található bőrkettőzetben, a szárnyredőben (1. ábra).

A kísérletet a kontrollcsoportnál 8 (240 db csirke), míg a kísérleti csoport esetében 
6 (180 db csirke) ismétléssel végeztük el. A kísérletet baromfi pestis és bronchitis ellen 
vakcinázott egyedekkel állítottuk be. A hízlalást 42 napos korig végeztük. Az állatokat 
1 hétig csibe gyűrűbe helyeztük el, külön a kontroll és külön a kísérleti egyedeket. A 2. 
héttől a jelölt állatokat 6, míg a jelöletlen egyedeket 8 mélyalmos fülkébe helyeztük el, 
6 csirke/m2-es telepítési sűrűséggel (30 egyed/fülke). A terem hőmérsékletét, páratar-
talmát, szellőztetését, a megvilágítást, valamint a sötét órák számát a hibrid tenyész-
tőjének ajánlásai alapján szabályoztuk. Az 1 napos csibéknél alkalmazott 32-33 °C-os 
teremhőmérsékletet a kísérlet 2. hetére 27-28 °C-ra csökkentettük, majd a kísérlet 
végére (42. nap) 18 °C-os istálló hőmérsékletet állítottunk be. A csibék megvilágítási 
programja az alábbiak szerint alakult: 23 V (világos órák): 1 S (sötét órák) az első na-
pon. A 2. naptól a kísérlet 5. hetéig 18 V:6 S, a 37. naptól a sötét órák számát 5-ről a kí-
sérlet végére 1 órára csökkentettük. A kísérleti és kontrollcsoport esetében is 3 fázisos 
takarmányozást alkalmaztunk. Az indító táp (0-1 hét) morzsázva, a nevelő (2-4 hét) 
és befejező táp (5-6 hét) granulálva került az állatok elé. A brojlercsirkékkel végzett 
jelölési kísérletben a COBB 2008-as ajánlását vettük fi gyelembe. A takarmányok ösz-
szetételét és táplálóanyag-tartalmát az 1. táblázaton mutatom be. 

1. ábra: A jelölés optimális helye baromfi nál. (A) radius, (B) ulna, (C) humerus, (X) jelölés helye
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Takarmányozási fázisok Indító Nevelő Befejező 

Kor (hetek) 0-1 2-4 5-6

Takarmány összetétel (%) 

Kukorica 59,56 62,89 59,50

Extrahált szójadara 31,00 31,89 29,50

Kukoricaglutén 5,00 - -

Napraforgóolaj - 1,00 3,00

Takarmánymész 1,50 1,40 1,20

MCP 1,85 1,80 1,70

NaCl 0,40 0,40 0,40

L-Lizin-HCl 0,18 0,05 -

DL-metionin 0,01 0,07 0,12

Intenzív brojler indító-nevelő premix1 0,50 0,50 -

Intenzív brojler befejező premix2 - - 0,50

Táplálóanyag-tartalom (számított érték)

AMEn (MJ/kg) 12,52 12,69 13,31

Nyersfehérje (%) 21,00 19,00 18,00

Nyerszsír (%) 2,42 3,39 5,36

Nyersrost (%) 3,21 3,26 3,13

Lizin (%) 1,22 1,11 1,00

Metionin (%) 0,51 0,51 0,51

Ca (%) 1,02 0,97 0,93

Összes P (%) 0,80 0,79 0,75

1. táblázat: A brojlercsirkékkel etetett takarmányok összetétele és táplálóanyag-tartalma

Takarmánygyártó: Farmer-Mix Kft. (Zsámbék)

1Indító- és nevelő premix összetétele: Metionin 25,74%, Ca 10,30%, Fe 12075 mg/kg, Mn 20000 mg/kg, Cu 
2500 mg/kg, Zn 16687 mg/kg, Se 83,75 mg/kg, Co 55 mg/kg, I 250 mg/kg, A-vitamin (E672) 2402500 NE/kg, 
D3-vitamin (E671) 775000 NE/kg, E-vitamin (α-tokoferol) 9300 mg/kg, K3-vitamin 651 mg/kg, B1 vitamin 
645 mg/kg, B2-vitamin 1488 mg/kg, B6-vitamin 775 mg/kg, B12-vitamin 3,26 mg/kg, Pantoténsav 2790 mg/
kg, Folsav 311,55 mg/kg, Niacin 9300 mg/kg, Kolinklorid 100200 mg/kg, Szalinomicin-Na 60 mg/kg.*
2Befejező premix összetétele: Metionin 19,8%, Ca 19,11%, Fe 12008 mg/kg, Mn 20015 mg/kg, Cu 2500 mg/kg, 
Zn 16687 mg/kg, Se 83,75 mg/kg, I 250 mg/kg, A-vitamin (E672) 2402600 NE/kg, D3-vitamin (E671) 16,15 
mg/kg, E-vitamin (α-tokoferol) 7752 mg/kg, K3-vitamin 542 mg/kg, B1-vitamin 387 mg/kg, B2-vitamin 
1240 mg/kg, B6-vitamin 646 mg/kg, B12-vitamin 2,71 mg/kg, Pantoténsav 2325 mg/kg, Folsav 259 mg/kg, 
Niacin 7752 mg/kg, Kolinklorid 60060 mg/kg.*
*Premixgyártó: Galldorf Kft. (Hernád)
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3.2.1.1. Második kísérletsor

A második brojler jelölési kísérlet (Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóin-
tézet, Herceghalom) célja az esetleges viselkedésbeli változás fi ziológiai hátterének 
vizsgálata volt. A kísérletbe összesen 674 COBB brojler kakast vontunk be. A tartási és 
takarmányozási körülmények megegyeztek az első brojler jelölési kísérletnél alkalma-
zottakkal. A kontrollcsoport 336, a jelölt 338 egyedből állt.

3.2.2. Pulykák jelölési kísérlete

A pulyka jelölési kísérletet az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 
gödöllői telepén állítottuk be Hybrid XL genotípusú bakpulykákkal. A kísérletet a 
kontrollcsoport esetében 9 (106 db pulyka) a kísérleti csoportban 8 ismétléssel (94 
db jelölt pulyka) végeztük el. Az állatokat 1 napos kortól 19 hetes korig hizlaltuk. A 
pulykapipéket a kelést követően baromfi pestis, valamint pulyka rhinotracheitis ellen 
oltották a keltetőben, ahol az egyedeken lézeres csőrkurtítást is elvégeztek. A kísérlet 
21. napján a pulykák baromfi pestis, majd a 28. napon rhinotracheitis elleni újraoltá-
sára került sor. Az alkalmazott jelölés megegyezett a brojlereknél ismertetettekkel. A 
jelölt és a jelöletlen egyedeket egy hétig csibegyűrűben tartottuk. A kísérlet 7. napján 
a jelölt egyedeket 8, a jelöletleneket pedig 9 mélyalmos fülkébe helyeztük el, 2 puly-
ka/m2-es telepítési sűrűséggel (12 állat/fülke). Az 1 napos pulykapipéknél alkalmazott 
27±1 °C-os teremhőmérsékletet a kísérlet 16. napjára 22±1 °C-ra csökkentettük, és ez 
a hőmérséklet jellemezte az istállót a kísérlet végéig (133. nap). A pulykák megvilágí-
tási programja a tenyésztőszervezet ajánlásai alapján az alábbiak szerint alakult: 24 
V (világos órák) az 1-5. napig; 20 V:4 S (sötét órák) a 6. napon; 16 V:8 S a 7-77. napig, 
majd 17 V:7 S a 78-133. napig. A kísérletben 6 fázisos takarmányozást alkalmaztunk. Az 
első fázisban (0-4 hét) morzsázva, a többi fázisban 3 mm-es pellet formájában került a 
takarmány az állatok elé. A pulykák takarmányozásakor a Gallicoop Zrt. 2010-es aján-
lását vettük fi gyelembe. Az etetett takarmány összetétele és táplálóanyag-tartalma a 2. 
táblázatban látható. 

Takarmányozási fázisok P1 P2 P3 P4 P5 P6

Kor (hetek) 0-4 5-6 7-9 10-12 13-16 17-19

Takarmány összetétel (%) 

Extrahált szójadara 44,00 42,00 35,00 25,00 19,00 11,00

Búza 25,50 25,30 31,40 33,70 31,50 25,40

Kukorica 19,00 17,00 14,00 21,00 27,00 38,00

Extrahált napraforgó - 2,00 3,00 4,00 6,00 7,00

Árpa - - 5,00 5,00 5,00 5,00

Extrahált repce (0-6. hétig full 
fat repcedara)

2,50 3,50 4,00 5,00 5,00 8,00

Pulyka indító I. premix1 6,00 6,00 - - - -

Pulyka nevelő I. premix2 - - 5,00 - - -

Pulyka nevelő II. premix3 - - - 4,00 - -
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Takarmánygyártó: Farmer-Mix Kft. (Zsámbék)

1Indító I. premix összetétele (6 % premix): Lizin 2,4%, Metionin 5%, Metionin+Cisztin 5%, Ca 14,9%, P 10,7%, 
P hasznosítható 10,5%, Mg 0,02%, Na 2,7%, takarmánysó 7,3%, Zn 2337 mg/kg, Cu 347 mg/kg, Fe 1337 mg/kg, 
Mn 2347 mg/kg, I 51 mg/kg, Se 5,1 mg/kg, A-vitamin 300000 NE/kg, D3-vitamin 100000 NE/kg, E-vitamin 
2557 mg/kg, K3-vitamin 100 mg/kg, B1-vitamin 100 mg/kg, B2-vitamin 320 mg/kg, Pantoténsav 500 mg/
kg, B6-vitamin 140 mg/kg, B12-vitamin 0,8 mg/kg, Biotin 12 mg/kg, Niacin 2200 mg/kg, Folsav 80 mg/kg, C-
vitamin 443 mg/kg, Barox-H 208 mg/kg, Lasalocid-Na 1500 mg/kg, Linolsav 0,1%, Kolinklorid 20000 mg/kg.*
2Nevelő I. premix összetétele (5 % premix): Lizin 5,81%, Metionin 4,96%, Metionin+Cisztin 4,98%, Ca 14,3%, 
P 11,4%, P hasznosítható 11,1%, Mg 0,12%, Na 3,44%, takarmánysó 9,3%, Zn 2400 mg/kg, Cu 405 mg/kg, Fe 
801 mg/kg, Mn 24007 mg/kg, I 40,5 mg/kg, Se 6 mg/kg, A-vitamin 256000 NE/kg, D3-vitamin 134480 NE/
kg, E-vitamin 2050 mg/kg, K3-vitamin 76,8 mg/kg, B1-vitamin 76,8 mg/kg, B2-vitamin 153,60 mg/kg, Pan-
toténsav 384 mg/kg, B6-vitamin 128 mg/kg, B12-vitamin 0,77 mg/kg, Biotin 15,36 mg/kg, Niacin 1769 mg/
kg, Folsav 51,2 mg/kg, Barox-H 702 mg/kg, Lasalocid-Na 1800 mg/kg, antioxidáns 3 mg/kg, Linolsav 0,09%, 
Betain 2160 mg/kg, Kolinklorid 9000 mg/kg.*
3Nevelő II. premix összetétele (4 % premix): Lizin 10,3%, Metionin 4,66%, Metionin+Cisztin 4,68%, Ca 9,8%, 
P 13%, P hasznosítható 12,7%, Mg 0,15%, Na 4,35%, takarmánysó 11,7%, Zn 3259 mg/kg, Cu 508 mg/kg, Fe 
1004 mg/kg, Mn 3259 mg/kg, I 51 mg/kg, Se 7,5 mg/kg, A-vitamin 303360 NE/kg, D3-vitamin 140109 NE/
kg, E-vitamin 2429 mg/kg, K3-vitamin 91 mg/kg, B1-vitamin 91 mg/kg, B2-vitamin 182 mg/kg, Pantoténsav 
455 mg/kg, B6-vitamin 152 mg/kg, B12-vitamin 0,91 mg/kg, Biotin 18,2 mg/kg, Niacin 2096 mg/kg, Folsav 
60,7 mg/kg, Barox-H 884 mg/kg, Lasalocid-Na 2250 mg/kg, antioxidáns 3,56 mg/kg, Linolsav 0,09%, Betain 
2717 mg/kg, Kolinklorid 11500 mg/kg.*
4Hibrid pulyka befejelző premix összetétele (4% premix): Lizin 4%, Metionin 2,2%, Metionin+Cisztin 2,5%, 
Ca 14,2%, P 9,7%, P hasznosítható 9,5%, Mg 0,3%, Na 4,4%, takarmánysó 11,7%, Zn 3259 mg/kg, Cu 508 mg/
kg, Fe 1004 mg/kg, Mn 3259 mg/kg, I 51 mg/kg, Se 8 mg/kg, A-vitamin 225200 NE/kg, D3-vitamin 112800 
NE/kg, E-vitamin 1520 mg/kg, K3-vitamin 76 mg/kg, B1-vitamin 76 mg/kg, B2-vitamin 252 mg/kg, Panto-
ténsav 500 mg/kg, B6-vitamin 76 mg/kg, B12-vitamin 1 mg/kg, Biotin 13 mg/kg, Niacin 1750 mg/kg, Folsav 
76 mg/kg, Barox-H 0,3 mg/kg, Betain 2717 mg/kg, Linolsav 0,3%, Kolinklorid 11250 mg/kg.*

Takarmányozási fázisok P1 P2 P3 P4 P5 P6

Kor (hetek) 0-4 5-6 7-9 10-12 13-16 17-19

Hibrid pulyka befejező premix4 - - - - 4,00 -

Pulyka befejező premix5 - - - - - 4,00

Takarmánymész 1,60 1,50 1,10 1,30 1,00 0,60

Pálmaolaj 1,40 1,20 0,50 - - -

Napraforgóolaj - 1,50 1,00 1,00 1,50 1,00

Táplálóanyag-tartalom (számított érték)

AMEn (MJ/kg) 11,80 11,90 12,20 12,50 12,80 13,40

Nyersfehérje (%) 27,00 25,60 23,40 20,70 18,40 15,70

Nyerszsír (%) 4,32 5,40 5,40 5,70 6,00 7,30

Nyersrost (%) 4,30 4,70 4,60 4,70 4,70 4,58

Lizin (%) 1,76 1,64 1,55 1,38 1,17 0,94

Metionin (%) 0,71 0,70 0,63 0,64 0,51 0,40

Metionin + Cisztin (%) 1,17 1,13 1,02 1,01 0,84 0,72

Ca (%) 1,49 1,39 1,21 1,11 1,05 0,86

Összes P (%) 1,08 1,07 1,01 0,89 0,85 0,75

2. táblázat: A pulyka kísérletben etetett takarmányok összetétele és táplálóanyag-tartalma
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5Pulyka befejező premix összetétele (4% premix): Lizin 2,66%, Metionin 2,18%, Metionin+Cisztin 2,23%, Ca 
15,5%, P 8,6%, P hasznosítható 8,4%, Mg 0,25%, Na 4,25%, takarmánysó 11,5%, Zn 3259 mg/kg, Cu 508 mg/kg, 
Fe 1004 mg/kg, Mn 3259 mg/kg, I 50,8 mg/kg, Se 7,52 mg/kg, A-vitamin 225200 NE/kg, D3-vitamin 112800 
NE/kg, E-vitamin 1520 mg/kg, K3-vitamin 76 mg/kg, B1-vitamin 75,97 mg/kg, B2-vitamin 252,03 mg/kg, 
Pantoténsav 500 mg/kg, B6-vitamin 76 mg/kg, B12-vitamin 0,76 mg/kg, Biotin 12,8 mg/kg, Niacin 1750 mg/kg, 
Folsav 76 mg/kg, Barox-H 624 mg/kg, Linolsav 0,28%, Betain 2717 mg/kg, Kolinklorid 11400 mg/kg.*
*Premixgyártó: Gallicoop Kft. (Szarvas)

3.2.3. Libák jelölési kísérlete

A libák jelölésekor Gourmaud májhibrideket használtunk. A kísérletet 14 ismétlés-
sel (196 db kontroll, 196 db kísérleti egyed) állítottuk be az Állattenyésztési és Takar-
mányozási Kutatóintézet herceghalmi kísérleti telepén. Az állatok hízlalását 1 napos 
kortól 9 hetes korig végeztük. Az alkalmazott jelölési mód megegyezett a brojlereknél 
ismertetettekkel. A napos korban elvégzett jelölést követően a jelölt és jelöletlen libák 
14-14 mélyalmos fülkébe kerültek, 3 liba/m2-es telepítési sűrűséggel (14 liba/fülke, 7 
tojó – 7 gúnár). Az 1 napos libáknál alkalmazott 32 °C-os teremhőmérsékletet a kísér-
let 13. napjára 22-24 °C-ra csökkentettük, majd a 19. naptól a 63. napig 20-22 °C jelle-
mezte az istálló hőmérsékletét. A libák megvilágítási programja a tenyésztőszervezet 
ajánlásai alapján az alábbi volt: 23 V (világos órák):1 S (sötét órák) az 1 – 3. napig; 16 V:8 
S a 4-27. napig; a 28. naptól természetes fény biztosította a kívánt megvilágítást. A kí-
sérlet során háromfázisos takarmányozást alkalmaztunk (3. táblázat) fi gyelembe véve 
a Magyar Takarmánykódex 2004-es ajánlását. Az indító fázisban (0-3 hét) dercésen, a 
nevelő (4-7 hét) és befejező (8-9 hét) fázisokban pedig granuláltan került a takarmány 
az állatok elé. A libákkal etetett takarmány összetételét és táplálóanyag-tartalmát a 3. 
táblázatban mutatjuk be.

Takarmányozási 
fázisok

Indító Nevelő Befejező

Kor (hetek) 0-3 4-7 8-9

Takarmány összetétel (%) 

Kukorica 58,00 54,00 69,60

Extrahált szójadara 33,50 14,30 11,00

Búzakorpa 3,60 11,00 14,80

Takarmánymész 1,10 12,00 0,16

MCP 1,30 6,06 1,34

NaCl 0,34 0,48 0,35

L-lizin 0,10 1,22 0,40

DL-metionin 0,10 0,34 0,06

Zeolit 1,46 - 1,79

Lúd indító premix1 0,50 0,10 0,50
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Takarmánygyártó: Farmer-Mix Kft. (Zsámbék)

1Lúd indító premix összetétele: Metionin 19,80%, Metionin+Cisztin 19,80%, Ca 18,29%, Fe 7795 mg/kg, 
Mn 12960 mg/kg, Cu 1620 mg/kg, Zn 13813 mg/kg, Se 54,30 mg/kg, Co 35,64 mg/kg, I 162 mg/kg, hozzá-
adott Metionin 19,80%, A-vitamin (E672) 2315000 NE/kg, D3-vitamin (E671) 600000 NE/kg, E-vitamin 
(α-tokoferol) 7900 NE/kg, K3-vitamin 390 mg/kg, B1-vitamin 345 mg/kg, B2-vitamin 1340 mg/kg, B6-
vitamin 690 mg/kg, B12-vitamin 3,90 mg/kg, Pantoténsav 2140 mg/kg, Folsav 280 mg/kg, Biotin 41 mg/kg, 
Niacin 8500 mg/kg, Kolinklorid 100200 mg/kg. Premixgyártó: Galldorf Kft. (Hernád)

3.2.4. Kacsák jelölési kísérlete

A kacsákkal beállított jelölési kísérletben Szarvasi K-94 hibridet használtunk. A kí-
sérletet 7 ismétléssel (126 db kontroll, 132 db kísérleti egyed) állítottuk be az Állatte-
nyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet herceghalmi kísérleti telepén. Az állatok 
hízlalását 1 napos kortól 7 hetes korig végeztük. Az egyedjelölés kivitelezése megegye-
zett a korábban már részletezettekkel. A napos korban elvégzett jelölést követően a 
jelölt és jelöletlen egyedek 7-7 mélyalmos fülkébe kerültek, 3,5 kacsa/m2-es telepítési 
sűrűséggel (18 kacsa/fülke, 9 tojó és 9 gácsér). A jelölési kísérlet alatt alkalmazott te-
remhőmérséklet, és megvilágítási program megegyezik a libáknál leírtakkal. A kísérlet 
során kétfázisos takarmányozást alkalmaztunk (4. táblázat) az indító fázisban (0-2 
hét) dercésen, a nevelő fázisban (3-7 hét) granuláltan került a takarmány az állatok elé. 
A kacsa jelölési kísérlet beállításakor a Magyar Takarmánykódex 2004-es ajánlását 
vettük alapul.

Takarmányozási 
fázisok

Indító Nevelő Befejező

Kor (hetek) 0-3 4-7 8-9

Táplálóanyag-tartalom (számított értékek)

AMEn (MJ/kg) 12,00 12,00 12,00

Nyersfehérje (%) 20,00 17,00 12,40

Nyerszsír (%) 2,96 5,10 3,29

Nyersrost (%) 2,89 5,10 5,00

Lizin (%) 1,17 0,88 0,88

Metionin (%) 0,52 0,48 0,38

Metionin + Cisztin 
(%)

0,87 0,79 0,62

Ca (%) 0,90 0,80 0,72

3. táblázat: A libákkal etetett takarmányok összetétele és táplálóanyag-tartalma
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Takarmányozási fázisok Indító Nevelő

Kor (hetek) 0-2 3-7

Takarmány összetétel (%)

Kukorica 40,00 44,75

Búza 11,75 15,00

Extrahált szója 30,00 10,00

Extrahált napraforgó - 10,00

Búza takarmányliszt 15,40 15,40

Napraforgóolaj - 2,00

Takarmánymész 1,00 1,00

MCP 1,00 1,00

NaCl 0,35 0,35

Kacsa premix1 0,50 0,50

Táplálóanyag-tartalom (számított értékek)

AMEn (MJ/kg) 12,00 12,69

Nyersfehérje (%) 21,00 16,00

Nyerszsír (%) 2,90 3,39

Nyersrost (%) 3,00 3,26

Lizin (%) 1,00 1,11

Metionin (%) 0,42 0,51

Ca (%) 0,81 0,97

Összes P (%) 0,67 0,79

4. táblázat: A kacsákkal etetett takarmányok összetétele és táplálóanyag-tartalma

Takarmánygyártó: Farmer-Mix Kft. (Zsámbék)

1Kacsa premix összetétele: Ca 28,0%, Fe 7000 mg/kg, Mn 16000 mg/kg, Cu 900 mg/kg, Zn 11000 mg/kg, Se 
30,0 mg/kg, I 130 mg/kg, A-vitamin (E672) 2611440 NE/kg, D3-vitamin (E671) 703080 NE/kg, E-vitamin 
(α-tokoferol) 10044 NE/kg, K3-vitamin 804 mg/kg, B1-vitamin 602,6 mg/kg, B2-vitamin 1607 mg/kg, B6-
vitamin 1205 mg/kg, B12-vitamin 7000 mg/kg, Pantoténsav 2410 mg/kg, Folsav 200,9 mg/kg, Biotin 30,0 
mg/kg, Niacin 12053 mg/kg, Kolinklorid 25022 mg/kg. Premixgyártó: Galldorf Kft. (Hernád)

3.2.5. A vizsgált baromfi fajok élettani és stresszállapotának felmérése 

Az élettani és stresszállapot felmérés érdekében a kísérletek végén (42 napos broj-
ler, 133 napos pulyka, 63 napos liba és 49 napos kacsa) 10 jelölt és 10 jelöletlen állattól 
a vena cutanea ulnarisból vért vettünk. Az egyedjelölési módszerek hatását vizsgáló 
szakirodalmi közlések csupán a vér kortikoszterontartalmára szorítkoznak. Az élet-
tani és stresszhatások pontosabb meghatározása érdekében vizsgálatainkat kiter-
jesztettük egyéb vérparaméterre is. A heparinnal alvadásában gátolt vérmintákból a 
hematokritértéket (packed cell volume, PCV), az aszpartát-aminotranszferáz (AST), 
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3.2.7. Hisztológiai vizsgálatok metodikája 

A hisztológiai vizsgálatokhoz 8-8 jelölt brojler, pulyka, liba illetve kacsa levágását kö-
vetően a humerus és radius közötti bőrkettőzetből, a behelyezett jelölő körüli részből 
szövetdarabot metszettünk ki. A szövettani vizsgálatra szánt mintákat formaldehid 
10%-os vizes oldatában fi xáltuk, majd a szövettani elemzés érdekében heamatoxilin-
eozin festést alkalmaztunk. A vizsgálatok elvégzésének célja a jelölő által esetlegesen 
okozott szövettani elváltozások diagnosztizálása volt. 

3.2.8. A kísérletek eredményeinek statisztikai kiértékelése

Az eredmények statisztikai kiértékelése az SPSS 13.0 for Windows program (SPSS 
Inc., Chicago, USA) segítségével történt. Mivel a kísérleti körülmények, a jelölést le-
számítva, mindkét adatsornál (kontroll, kísérleti) azonosak voltak, ezért az eloszlás 
normalitás vizsgálatát (Kolmogorov-Smirnov teszt) követően a normál eloszlást 
mutató adatsorok esetében, a vizsgált paraméterek közötti szignifi káns különbségek 

valamint a γ-glutamil-transzferáz (γ-GT) aktivitást, a C-reaktív fehérje (CRP), illetve 
a glükóztartalmat határoztuk meg. A kortikoszteron (továbbiakban CORT) mennyisé-
gét EDTA-val alvadásában gátolt vérplazmából mértük. A PCV-t StatSpin centrifugá-
val (10.000 RPM/min fordulatszámon) végzett elválasztás után állapítottuk meg. Az 
AST méréshez RANDOX AS 3804 katalógus számú reagenskészletet használtuk. A 
γ-GT aktivitást a RANDOX GT 3817 kittel, a C-reaktív fehérjét immunturbidimetriás 
eljárással RANDOX CP 3826 kittel határoztuk meg. A glükóztartalmat glükózoxidáz-
peroxidázos (GOD-POD) módszerrel mértük RANDOX GL 3815 kit segítségével. Az 
AST, γ-GT, CRP és glükóz méréshez Randox Rx Daytona (Randox Laboratories Ltd., 
Crumlin, Egyesült Kirányság) készüléket használtunk. A plazma teljes CORT meg-
határozását Csernus-féle H-3 Corticosterone RIA (Radio Immuno Assay) metodi-
kával (Csernus, 1981), Perkin Elmer Liquid Scintillation Analyzer Tri-carb 2800TR 
műszerrel végeztük. Brojlercsirkék esetében a CORT meghatározása előtt a mintákat 
hőkezeltük (56 ˚C, 1h).

3.2.6. A jelölési mód tartósságának és a microchipek leolvashatósági 
százalékának vizsgálata

A jelölési kísérletek során, a takarmányozási fázisok végén történő súlymérések-
kor vizsgáltuk a jelölő elvesztések alakulását, továbbá megfi gyeltük a jelölt egyedek 
szárnyredőjét is. 

A jelölések napján, illetve a kísérletek végén 13,56 MHz-es frekvencián működő 
RFID leolvasóval vizsgáltuk a chipek leolvashatóságát, majd az alábbi képlet segítsé-
gével adtuk meg a microchipek leolvashatósági százalékát (R%).

R%= ×100
leolvasott RFID microchip mennyisége

alkalmazott t összes RFID microchip mennyisége

Leolvashatósági arány (R%) kiszámítása (Caja és mtsai, 1999)
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megállapításához t-próbát használtunk (Levene teszt, független mintás t-próba). A 
nem normál eloszlású adatsor esetében nem-parametrikus próba (Mann-Whitney 
U teszt) segítségével vizsgáltuk a két sokaság átlagértékének szignifi káns voltát. A 
választott szignifi kanciaszint minden esetben P<0,05 volt.

3.3. Kísérleti eredmények és azok értékelése

3.3.1. A brojlercsirkékkel végzett jelölési kísérletek 
eredményei és azok értékelése

3.3.1.1. Első brojlercsirke jelölési kísérlet

3.3.1.1.1. Az RFID alapú egyedjelölés hatása a naturális mutatókra

A kísérlet 42. napjára a jelölt egyedek 30,11%-a elveszítette a jelölőjét, így az eredmé-
nyek kiértékelésébe csak azokat az egyedeket vontuk be, amelyek a kísérlet teljes ideje 
alatt jelöltek maradtak. Az 5. táblázat a jelöletlen és jelölt egyedek naturális mutatói-
nak alakulását mutatja be.

Megnevezés Jelöletlen egyedek Jelölt egyedek

Kiindulási egyedszám
240 180

Egyedszám a 42. napon
237 123

Takarmányozási fázisonként mért átlagos testsúlyok, kg (átlag±szórás)

16. nap
0,57 ± 0,07 0,58 ± 0,07 NS

34. nap
2,35 ± 0,20 2,32 ± 0,18 NS

42. nap
2,85 ± 0,20 2,87 ± 0,21 NS

Összes elhullás, db

1-42. napig
3 4

Megjegyzés: NS = A két kezelés között nincs szignifi káns eltérés (P>0,05).

5. táblázat: Naturális mutatók alakulása a jelöletlen és jelölt brojlercsirkéknél az 1. kísérletben
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Az 5. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a jelölési kísérlet alatt a jelölet-
len (kontrollcsoport) és a jelölt (kísérleti csoport) egyedek takarmányozási fázison-
ként mért átlagos testsúlyában nem mutatkozott különbség. Ezzel szemben Dennis és 
munkatársai (2008b) csirkék nyakcímkével végzett jelölésekor azoknál a csoportok-
nál ahol az egyedek 20 illetve 50%-a volt jelölve testsúly-csökkenést fi gyeltek meg a 
2. és 5. héten. Nevezett szerzők ugyanakkor, az általunk tapasztaltakkal megegyezően 
a kísérletük végén nem mutattak ki eltérést a végső testsúlyban. Eredményeink meg-
egyeznek Carver és munkatársai (1999), valamint Jamison és munkatársai (2000) 
kísérleti adataival. Jamison és mtsai (2000) 40 napos kísérletük során nem fedeztek 
fel eltérést a testsúlygyarapodás arányában a PIT tag-gel és a lábgyűrűvel jelölt csir-
kék között. Carver és munkatársai (1999) sem tapasztaltak szignifi káns különbséget a 
jelölési módok (PIT tag, szárnyjelző, műanyag és alumínium lábgyűrűk) növekedésre 
gyakorolt hatásában virginiai fogasfürjeknél. A kapott eredményeinkkel megegyező 
eredményről számoltak be Dennis és mtsai (2008a). A szerzők 20 hetes kísérletük vé-
gén a kontroll, valamint a szárnyjelzőkkel, nyakcímkékkel és állományjelölőkkel jelölt 
egyedek átlagos testsúlyában nem tapasztaltak szignifi káns eltérést. 

A nevelés teljes időszakára vonatkoztatva az elhullás mértéke a kontroll egyedeknél 
1,25%, a kísérletieknél 2,22% volt. Figyelembe véve a brojlercsirkék elhullására vonat-
kozó országos adatokat a kísérletben kapott elhullási százalékok kedvezőnek tekint-
hetők. PIT tag-ek alkalmazásakor Jamison és munkatársai (2000) 40 nap alatt nem 
tapasztaltak elhullást a jelölt egyedeknél. Carver és mtsai (1999) is arról számoltak be, 
hogy nem volt különbség a szárnyjelzők és PIT tag-ek túlélésre gyakorolt hatásában 
virginiai fogasfürjek esetében. 

3.3.1.1.2. A jelölés hatása az egyedek viselkedésére

A jelölést követően egy héten keresztül, napi 4 alkalommal 30 percen át megfi gyel-
tük a jelölt egyedeket tartalmazó fülkéket. A jelölés napján a jelölt csirkék csőrükkel 
csipkedték a saját, illetve a fajtársaik jelölőit. Az általunk megfi gyelteket támasztják 
alá Dennis és munkatársai (2008b) által közölt eredmények. A szerzők a jelölt egyedek 
viselkedésének tanulmányozására The Observer 3.0 szoftvert (Noldus Information 
Technology, Wageningen, Hollandia) alkalmaztak. Az előbbi szerzők arról számol-
tak be, hogy a nyakcímkével jelölt csirkéknél a kísérlet 3-4. hetéig jelölőcsipkedést 
fi gyeltek meg, amelynek gyakorisága a későbbiekben lecsökkent. Ugyanezen szerzők 
korábbi kísérletében (Dennis és munkatársai, 2008a) a jelölt egyedek viselkedésének 
tanulmányozására 30 perces időintervallumot rögzítettek DVD felvétel segítségével. 
A szerzők a szárnyjelzővel jelölt tyúkoknál szignifi kánsan megnövekedett csipkedési 
gyakoriságot írtak le. 

Kísérletünk első napján tapasztalt jelölőcsipkedéstől eltekintve nem lépett fel foko-
zott jelölő- illetve tollcsipkedés a jelölt állományokban, így feltehetően a jelölés napján 
tapasztalt magatartás a külső jelölési mód alkalmazásának és a jelölő újdonságának 
tulajdonítható. Eredményeinkkel megegyezően Jamison és mtsai (2002) PIT tag-ek 
használatakor a jelölés napjától eltekintve nem tapasztaltak fokozott csipkedést a je-
lölés helyén. 
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A kísérlet első 4 napján a kontroll- és kísérleti csoportok viselkedése jelentős eltérést 
mutatott. A kontrollcsoporthoz képest a jelölt állatok szemmel láthatóan kevesebb ak-
tivitást mutattak. Az első 4 napot követően azonban a két állomány viselkedése között 
nem fedeztünk fel lényeges különbséget. A viselkedésekkel kapcsolatos megfi gyelések 
alapján összességében megállapítható, hogy az alkalmazott külső jelölési mód és a je-
lölő színe (kék) nem váltott ki agresszív viselkedést. A két állomány között kezdetben 
megfi gyelt viselkedésbeli eltérés miatt szükségesnek tartottuk egy további brojler je-
lölési kísérlet beállítását, amelyben a két kezelés közötti magatartásbeli eltérés, illetve 
a jelölés hatásának fi ziológiai háttere is tanulmányozható.

3.3.1.1.3. A jelölő elvesztési százalékának és a microchipek leolvashatósági 
arányának alakulása brojlercsirkéknél 

A jelölés napjától folyamatosan fi gyeltük a szárnyjelzők elvesztésének alakulását (6. 
táblázat).

A kísérlet végére a jelölt egyedek 30,11%-a veszítette el a jelölőjét. Ez a viszonylag 
magas érték abból adódhat, hogy az alkalmazott RFID alapú jelölési technológia még 
fejlesztés alatt áll. Mivel a brojlercsirkék 1. kísérletsorában végeztünk először félüzemi 
körülmények között RFID microchipes jelölést, így ez a magas, 30,11%-os jelölő vesz-
tési arány feltehetően részben a jelölési gyakorlat hiányának volt köszönhető. A kapott 
elvesztési százalékoz hozzájárulhatott a COBB hibridek intenzív növekedési erélye is. 
A napos kori jelöléskor a szárnyredőn keletkezett lyuk olyan mértékben megnőtt a kí-
sérlet 42. napjára, hogy azon a szárnyjelzők jelentős része könnyedén kiesett. 

Az első eredményeinkkel ellentétben más szerzők subcutan beültetés alkalmazá-
sakor csupán 3-5% közötti transzponder vesztésről számoltak be (Hannon és mtsai, 
1990; Carver és mtsai, 1999; Jamison és mtsai, 2000). A kapott elvesztési százalék 
alapján további technológiai fejlesztések elvégzése szükséges ahhoz, hogy növelni tud-
juk a szárnyjelző beültetésének pontosságát és a jelölés tartósságát.

A brojlerkísérletben alkalmazott passzív RFID microchipes szárnyjelzők (180 db), a 
jelölés napján 99,2%-os leolvashatósági arányt értek el. A kísérlet 42. napján az egye-
dekből eltávolított szárnyjelzőkkel (123 db) 98,8%-os leolvashatóságot értünk el. Ba-
uer (2009) 99,9 %-os leolvashatóságot tapasztalt a microchipek külső használatakor. 
Watts és munkatársai (2003) újrahasznosított és külső védőburok nélküli RFID chi-
pekkel 98%-os leolvashatósági értéket kaptak. 

Kísérlet napjai Jelölő elvesztési százalék (%)

1. nap 0

16. nap 10,23

35. nap 23,30

42. nap 30,11

6. táblázat: Jelölő elvesztési százalék az 1. brojler jelölési kísérletben



35

Rádiófrekvencián alapuló egyedazonosítási módszer 
alkalmazhatóságának vizsgálata különböző baromfi fajokban

3.3.1.1.4. Hisztológiai vizsgálatok eredményei

A vágást követően a behelyezett chip környékéről vett bőrt, bőralatti kötőszövetet és 
izomszövetet tartalmazó minták kórszövettani vizsgálatainak eredményeit a 2. és 3. 
ábrán szemléltetjük.

2. ábra: A beültetett chip helye brojlercsirke szárnyredőn 40-szeres nagyításban

3. ábra: A beültetett chip helye brojlercsirke szárnyredőn 200-szoros nagyításban
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A minták vizsgálata során a normál sebgyógyulásnak megfelelő szövethiányt le-
hetett megfi gyelni, amelyet - behámosodott angiofi broblast szövet határolt. Az 
angiofi broblast szövet vérerekből, nyirokerekből, fi brocytákból és kötőszöveti rostok-
ból épült fel. A nyirokerek mentén lymphoblastokból álló gócos proliferáció és helyen-
ként lymphoid folliculusok képződése - a szervezet lokális immunitásának aktiváló-
dására utaló jel - mutatkozott, helyenként pedig enyhefokú heterophil granulocytás 
beszűrődés volt még megfi gyelhető. Lokális irritációra vagy toxikus hatásra gyanút kel-
tő gennyes gyulladást, elhalást vagy tályogképződést nem észleltünk. Eredményeink 
megegyeznek Low és munkatársai (2005) eredményeivel, akik beültetett microchipek 
egészségre gyakorolt hatását vizsgálták bagolypapagájoknál. Ezzel ellentétben Sout-
hern (1971), Mudge és Ferns (1978), valamint Kochert és munkatársai (1983), szárny-
jelzők alkalmazásakor sirályok, ragadozó madarak és hollók esetében szöveti deformá-
ciókról számoltak be.

3.3.1.2. Második brojlercsirke jelölési kísérlet

3.3.1.2.1. Az RFID alapú egyedjelölés hatása a naturális mutatókra

A 7. táblázat a kontroll és kísérleti csoportok átlagos testsúlyára és az elhullásokra 
vonatkozó eredményeket tartalmazza. A chip elvesztési arány 42,38% volt ebben a kí-
sérletben. A kiértékelésbe 2. jelölési kísérletben is az csak azokat az egyedeket vontuk 
be, amelyek a kísérlet 42. napjáig jelöltek maradtak.

A brojlercsirkékkel beállított második kísérletben a jelölt egyedek 21., 35. és 42. na-
pos átlagos testsúlya nem különbözött a kontroll egyedekhez képest, amely eredmény 
megegyezik az első kísérletnél tapasztaltakkal.

A kontroll- és a kísérleti csoportok elhullási százaléka 2,38-2,95% között alakult. Az 
általunk megfi gyelt elhullás nem haladja meg a brojlercsirkék elhullási százalékára 
vonatkozó hazai adatokat. Szőllősi (2008) 2,98, Nyárs (2008) 4,40, míg Kállay (2008) 
5,80%-os elhullásról számoltak be. 

Megnevezés Jelöletlen egyedek Jelölt egyedek

Kiindulási egyedszám 336 338

Egyedszám a 42. napon 328 189

Takarmányozási fázisonként mért átlagos testsúlyok, kg (átlag±szórás)

21. nap 0,78 ± 0,08 0,79 ± 0,08 NS

35. nap 2,15 ± 0,21 2,17 ± 0,19 NS

42. nap 2,88 ± 0,26 2,90 ± 0,25 NS

Elhullás (1-42. nap), db

8 10

Megjegyzés: NS = A két kezelés között nincs szignifi káns eltérés (P>0,05).

7. táblázat: Naturális mutatók alakulása a jelöletlen és a jelölt brojlercsirkéknél a 2. kísérletben
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A vérminták hematokritértékei (PCV) nem mutattak eltérést a jelöletlen és jelölt 
egyedek között. Zinkl (1986) csirkék esetében 22-35% közötti referencia intervallu-
mot határozott meg, amely alapján megállapítható, hogy az általunk mért értékek az 
előbbi szerző által közölt referencia intervallumot nem haladták meg. 

A jelölés nem befolyásolta a májenzimek (AST, γ-GT) aktivitását sem. Az AST en-
zimaktivitás a madaraknál elsősorban a májsejteket érintő megbetegedések diagnosz-
tizálásakor használatos (Brugère-Picoux és mtsai, 1987; Harr, 2002). Ugyanakkor az 
AST szint kóros emelkedése fi gyelhető meg szöveti sérülések (Tietz, 1976), valamint 
idült gyulladások esetében is. A kísérleti és a kontrollcsoport AST értékei között nem 
fi gyelhető meg eltérés. Denli és munkatársai (2009) 235 IU/l, míg Wang és mtsai 

3.3.1.2.2. A jelölés hatása a brojlercsirkék viselkedésére

Az első jelölési kísérlethez hasonlóan a jelölés napján fokozott szárnyjelző csipke-
dést fi gyeltünk meg. Az első brojler kísérlettől eltérően itt nem tapasztaltunk semmi-
féle viselkedésbeli eltérést a jelölt és jelöletlen állományok között. Megfi gyeléseinkhez 
hasonlóan Becker és Wendeln (1997) sem fedeztek fel viselkedésbeli változást a PIT 
tag-gel jelölt egyedeknél. Ez az eredmény megegyezik más szerzők megállapításaival is 
(Nogger és Behlert, 1990; Ball és mtsai, 1991; Wormuth, 1991; Jackson és Bünger, 1993; 
Elbin és Burger, 1994; Jamison és mtsai, 2000). A kísérlet során nem tapasztaltunk ag-
resszív viselkedési formákat a jelölt állománynál, továbbá nem volt kannibalizmusból 
eredő elhullás sem. 

3.3.1.2.3. Az élettani és stresszállapot felmérésének eredményei

A brojlercsirkéktől (42 napos), a második kísérletsornál vett vérminták eredményeit 
a 8. táblázatban foglaltuk össze. 

Vizsgált 
paraméterek Dimenzió

BROJLERCSIRKE

kontroll kísérleti

Hematokritérték
(PCV)

% 31,4 ±3,6 31,7 ± 2,6 NS

Aszpartát-
aminotranszferáz
(AST)

IU/l 287 ± 65 306 ± 65 NS

γ-glutamil-
transzferáz
(γ-GT)

IU/l 16,30 ± 6,34 18,40 ± 3,81 NS

C-reaktív fehérje
(CRP)

mg/l 0,34 ± 1,04 0,43 ± 0,90 NS

Glükóz mmol/l 14,65 ± 2,68 14,84 ± 1,18 NS

Kortikoszteron
(CORT)

nmol/l 0,525 ± 0,289 0,607 ± 0,380 NS

Megjegyzés: NS = A két kezelés között nincs szignifi káns eltérés (P>0,05).

8. táblázat: Brojlercsirkék vérvizsgálati eredményei



38

Tóth Ágnes

(2009) 176,13 ± 5,48 IU/l AST értékeket mértek a vizsgált kontroll egyedeknél. A jelölt 
csoportnál mért γ-GT értékeinkhez (18,40 IU/L) hasonló eredményről számoltak be 
Wang és munkatársai (2009) (18,25 ± 0,60 IU/l), azonban Denli és mtsai (2009) az ál-
talunk mértnél magasabb γ-GT (27,1 IU/l) koncentrációt mértek kontrollcsoportként 
használt brojlercsirkékben. A májenzimek aktivitását jelző értékek alapján megálla-
pítható, hogy a jelölés nem váltott ki gyulladást, illetve olyan szöveti sérüléséket, amely 
az AST és γ-GT enzimaktivitást befolyásolta volna.

A vizsgált CRP értékek között sem tapasztaltunk igazolható eltérést. Leung és mun-
katársai (2008) a CRP-t a nem specifi kus gyulladás érzékeny jellemzőjeként írták le, 
amely gyulladás, bakteriális fertőzés hatására jelentősen megemelkedik, és ilyenkor 
a vérben az átlagérték többszöröse mérhető (Mackie és mtsai, 1979; Koren és mtsai, 
2006). Etches és munkatársai (1995), valamint Hargreaves és munkatársai (1996) 
csirkében a plazma CRP emelkedését fi gyelték meg hőstressz hatására egy másik gyul-
ladást jelző faktor az interleukin-6 (IL-6), és a tumor-nekrózis-faktor-γ (TNF-γ) szek-
réciója mellett. Sohail és mtsai (2010) kísérletükben brojlereknél a hőstressz hatására 
fi gyelték meg a CRP szint szignifi káns emelkedését (P<0,05). Kísérletünkben a jelölés 
nem váltott ki olyan mértékű gyulladást, illetve fertőzést a kísérleti csoport egyedei-
nél, amely a kontrollcsoporthoz képest megnövelte volna a CRP koncentrációját a vér-
plazmában. A brojlercsirkék vérplazmájának CRP értékeivel kapcsolatos referencia 
értékek a szakirodalomban nem hozzáférhetők, így nem lehetséges az általunk mért 
értékek irodalmi adatokkal történő összevetése.

A kontroll- és a kísérleti csoportoktól származó vérminták glükózkoncentrációja kö-
zött sem volt eltérés. A kísérleti egyedek vérplazmáinak glükóz mennyisége hasonlóan 
alakult, mint amiről Puvadolpirod és Taxton (2000), valamint Li és mtsai (2009) beszá-
moltak. A fent nevezett szerzők brojlercsirkéknél a felsorolás sorrendjében 13,33 ± 0,16 
mmol/l és 16,46 ± 0,77 mmol/l koncentrációt mértek. A plazma glükóztartalma mada-
raknál irodalmi adatok szerint 11-25 mmol/l közötti (Rosskopf és mtsai, 1982; Lumeij 
és Overduin, 1990), amely stresszhatásokra jelentősen megemelkedik és elérheti akár a 
33 mmol/l értéket is (Jenkins, 1994). A vizsgált jelölt egyedeknél mért vér glükózértékek 
nem térnek el a szakirodalomban és a kontroll egyedeknél meghatározott értékektől.

Madarak esetében a kortikoszteron hormon mennyiségi meghatározása megfelelő 
mutató a stressz felmérésére. Ugyanis a hosszan tartó stresszhatásnak való kitettség 
a kortikoszteron szekrécióját eredményezi (Virden és Kidd, 2009). A 8. táblázat ada-
tai szerint megállapítható, hogy a jelölt egyedek vérplazmájának kortikoszteron-kon-
centrációja nem különbözött a kontroll egyedeknél mért értéktől. Eredményeinkkel 
megegyezően Dennis és munkatársai (2008b) sem tapasztaltak változást a kortikosz-
teron mennyiségében a csirkék nyakcímkével végzett jelölésekor. A jelölt egyedek-
nél a szerzők 6,78 ± 0,87 nmol/l-es kortikoszteron-koncentrációról számoltak be. 
Radke és mtsai (1984) szerint csirkék esetében a vérplazma kortikoszteron tartalma 
stresszmentes körülmények esetén 1,15 -3,46 nmol/l között alakul. Ezzel megegyezően 
Puvadolpirod és Taxton (2000) brojlercsirkék vérplazmájában 2,54 nmol/l-es korti-
koszteron-koncentrációt mértek. 

A brojlercsirkéknél elvégzett vérvizsgálat eredményei azt támasztják alá, hogy a je-
lölési mód kivitelezése, az RFID chipek leolvasása és a jelölés tartósságának vizsgálata 
nem hatott az élettani és stresszállapot felmérésére használt vérparaméterek mennyi-
ségének változására. 
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3.3.1.2.4. A jelölő elvesztési százalékának és a microchipek 
leolvashatósági arányának alakulása brojlercsirkéknél 

Takarmányozási fázisonként vizsgáltuk az RFID chippes szárnyjelzők elvesztési 
arányát, amelynek eredményeit a 9. táblázatban foglaltuk össze.

Kísérlet napjai Jelölő elvesztési százalék (%)

1. nap 0

16. nap 8,23

35. nap 29,88

42. nap 42,38

9 táblázat: Jelölő elvesztési százalék a 2. brojler jelölési kísérletben

4. ábra: 21. napos jelölt brojlercsirke

A 2. kísérlet során megfi gyelt elvesztési arány oka a 4. ábrán látható. A jelölés kivite-
lezési gyakorlatának hiánya miatt a jelölők a szárnyredő szélére kerültek, amely erek-
kel és idegekkel gyengén átszőtt, így a jelöléskor keletkező lyuk az egyedek intenzív 
növekedésével tovább nőtt, és ez vezetett a kísérlet 42. napjára elért 42,38%-os jelölő 
elvesztési arányhoz.

A chipek leolvashatósági aránya azonban megfelelőnek bizonyult, ugyanis a hasz-
nált passzív RFID microchipes szárnyjelzők (338 db), a jelölés napján 99,4%-os le-
olvashatósági arányt értek el. A kísérlet végére (42. nap) a jelölt csirkékből eltávo-
lított szárnyjelzők (189 db) 98,9%-os leolvashatóságot értek el. Eredményeinkhez 
hasonlóan Thurner és mtsai (2009) HF frekvenciatartományban (13,56 MHz) üzeme-
lő transzponderes szárnyjelzőkkel 94,4 és 99,8% közötti leolvashatóságot értek el. Az 
elért leolvashatósági arány nyomon követés szempontjából megfelelő. 
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3.3.1.2.5. Hisztológiai vizsgálatok eredményei

A jelölés környékéről vett szövettani minták hisztológiai vizsgálatainak eredménye-
it az 5-6. ábrák szemléltetik. 

5. ábra: A beültetett chip helye brojlercsirke szárnyredőn 40-szeres nagyításban

6. ábra: A beültetett chip helye brojlercsirke szárnyredőn 100-szoros nagyításban

Az ábrák tökéletes sebgyógyulást és többrétegű hámmal bélelt folytonossági hiányt 
mutatnak a beültetés helyén. A hámréteg ép, a kötőszöveti rétegben helyenként eny-
hefokú lymphoytákból és histiocytákból álló beszűrődés fi gyelhető meg. A 2. brojler 
jelölési kísérlet során vett szövettani minták eredményei is azt igazolják, hogy a jelölés 
nem okozott szövettani irritációt, elváltozást, illetve gyulladást.
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6. ábra: A beültetett chip helye brojlercsirke szárnyredőn 100-szoros nagyításban

A brojlercsirkékkel végzett jelölési kísérletek eredményei szerint összességében 
megállapítható, hogy az RFID alapú jelölés nem befolyásolta a jelölt egyedek átlagos 
testsúlyát, és nem hatott negatívan a kísérlet alatti elhullások alakulására sem. A jelölt 
egyedek viselkedése - a jelölés napjától eltekintve - nem mutatott fokozott agresszivi-
tást, tollcsipkedést fajtársaikkal szemben. A vizsgált vérparaméterek (PCV, AST, γ-GT, 
CRP, glükóz, CORT) esetében sem fedeztünk fel eltérést a két kezelés között. A szárny-
jelzőket magas elvesztési arány (30,11% és 42,38%) jellemezte, ami további technoló-
giai fejlesztések elvégzését vonja maga után. A microchipes szárnyjelzők viszonylag 
magas 98,8-99,4%-os leolvashatósági aránya alapján az egyedazonosítás megbízható-
sága azonban megfelelőnek bizonyult. A szövettani vizsgálatok eredményei szerint a 
jelölés nem okozott kóros elváltozást a jelölt egyedekben. 

3.3.2. A pulykákkal végzett jelölési kísérlet eredményei és azok értékelése

3.3.2.1. Az RFID alapú egyedjelölés hatása a naturális mutatókra

A jelölés testsúlyra gyakorolt hatásának vizsgálatába csak azokat az egyedeket von-
tuk be, amelyek a kísérlet utolsó napjáig (133. nap) megtartották RFID szárnyjelzőiket. 
A jelöletlen és jelölt egyedek takarmányozási fázisonként mért átlagos testsúlyának, és 
az elhullások alakulásának eredményeit a 10. táblázatban foglaltuk össze.

Megnevezés Jelöletlen egyedek Jelölt egyedek

Kiindulási egyedszám 106 94

Egyedszám a 133. napon 95 48

Takarmányozási fázisonként mért átlagos testsúlyok, kg (átlag ± szórás)

28. nap 1,11 ± 0,12 1,14 ± 0,13 NS

42. nap 2,69 ± 0,27a 2,85 ± 0,31b

63. nap 6,33 ± 0,58a 6,53 ± 0,63b

84. nap 10,25 ± 0,65a 10,58 ± 0,71b

112. nap 16,61 ± 1,35a 17,11 ± 1,21b

133. nap 19,88 ± 1,48 20,26 ± 1,39 NS

Elhullás (1-133. nap), db

11 7

Megjegyzés: NS = A két kezelés között nincs szignifi káns eltérés (P>0,05); a,b=a vízszintes 
sorokon belül eltérő betűvel jelölt értékek szignifi káns különbséget mutatnak (P<0,05).
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A 10. táblázat adataiból kitűnik, hogy az egyes takarmányozási fázisok végén (42., 
63., 84., 112. nap) a microchippel jelölt és a jelöletlen egyedek átlagos testsúlya szigni-
fi kánsan eltért (P<0,05). A hízlalási idő végére (133. nap) nem mutatkozott különbség a 
kísérleti és a kontrollcsoport egyedei között. A hibrid tenyésztői (A Hendrix Genetics 
Company, Kanada) a 19 hetes bakpulykáknál az általunk mért értékhez hasonló híz-
lalási végsúlyról számolnak be (19,73 kg). A pulykák hízlalási végsúlyára a jelölés nem 
volt negatív hatással, azaz a testsúlyt, mint a legfontosabb naturális mutatót az RFID 
chipes jelölési mód alkalmazása nem befolyásolta kedvezőtlenül. Eredményeink meg-
egyeznek Jackson és Bünger (1993) megfi gyeléseivel. 

Mivel a pulykák jelölési kísérletében a jelölt egyedek a 42., 63., 84. és 112. napon szig-
nifi kánsan nagyobb átlagos testsúlyt értek el, a jelölés élősúlyra gyakorolt hatásának 
további tanulmányozása érdekében megvizsgáltuk, hogy a jelölt csoport esetében van-e 
különbség azon egyedek testsúlya között, amelyek a kísérlet végéig megtartották, illetve 
elveszítették RFID szárnyjelzőiket. A kapott ereményeket a 11. táblázat mutatja be.

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy nincs statisztikailag igazolható eltérés 
a szárnyjelzőt vesztett és a kísérlet végéig jelölt egyedek 42., 63., 84. és 112. napon mért 
átlagos testsúlya között. A kontroll- és a kísérleti csoport között mutatkozó szignifi káns 
eltérés (10. táblázat) feltehetően a relatíve kis egyedszámból adódhat. 

3.3.2.2. A jelölés hatása a pulykák viselkedésére
A jelölt állomány megfi gyelésekor a jelölés napján, illetve az azt követő 2 napon a jelölt 

egyedek csipkedték a jelölőket. A megfi gyelt viselkedés a jelölő újdonságával magyaráz-
ható, amely eredmény megegyezik Dennis és munkatársai (2008b) által megfi gyeltekkel, 
akik nyakcímkével jelölt csirkéknél a kísérlet első szakaszában (első 3 hét) fi gyeltek meg 
jelölőcsipkedést. Nem volt kannibalizmusból eredő elhullás a 19 hét során. Mivel a jelölt 
egyedeknél nem tapasztaltunk agresszív viselkedési formákat, megállapítható, hogy a 
választott jelölő típus és a jelölő színe (kék) alkalmas lehet pulykák jelölésére. 

3.3.2.3. Az élettani és stresszállapot felmérésének eredményei
Az élettani és stresszállapot felmérés érdekében a kísérlet végén (19 hetes pulykák-

nál) 10 jelölt és 10 jelöletlen állattól vért vettünk, melynek eredményeit a 12. táblázat-
ban foglaltuk össze. 

Megnevezés Szárnyjelzőt veszített 
egyedek

Kísérlet végéig 
jelölt egyedek

Egyedszám a 133. napon 39 48

Takarmányozási fázisonként mért átlagos testsúlyok, kg (átlag ± szórás)

42. nap 2,72 ± 0,27 2,85 ± 0,31 NS

63. nap 6,29 ± 0,58 6,53 ± 0,63 NS

84. nap 10,42 ± 0,79 10,58 ± 0,71 NS

112. nap 16,82 ± 0,95 17,11 ± 1,21 NS

11. táblázat : Átlagos testsúly alakulása a szárnyjelzőt veszített és a kísérlet végéig jelölt pulykáknál

Megjegyzés: NS = A két kezelés között nincs szignifi káns eltérés (P>0,05)
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A pulykáktól származó vérminták hematokritértékei nem mutattak szignifi káns el-
térést (P>0,05) a jelöletlen és jelölt egyedek között. Hasonló eredményről számolt be 
Yahav (2002). A szerző a teremhőmérséklet változás és a PCV érték közötti összefüg-
géseket vizsgálta pulykáknál. 10 ˚C-os teremhőmérséklet esetében 33,9 míg 20 ˚C-on 
30,3%-os PCV értéket mért. Az általunk mért PCV értékekkel (34,3% és 35,2%) hason-
lót publikáltak pulykáknál Duke és mtsai (1997) (38,8% – 37,5%), valamint Schmidt és 
mtsai (2009) (37,3 – 38,8%). Megállapítható, hogy az alkalmazott jelölés nem váltott ki 
PCV eltérést pulykáknál. 

A jelölés nem befolyásolta a májenzimek (AST, γ-GT) aktivitását. A vizsgált puly-
káknál mért AST értékek hasonlóan alakultak, mint amiről Kubena és munkatársai 
(1997) beszámoltak. A szerzők pulykák esetében 183-210 IU/l AST értéket mértek, 
míg Oblakova és munkatársai (2009) kistestű pulykákban 268 IU/l, nagytestű pulykák 
esetében 280 IU/l-es AST értékekről számoltak be. Ugyanakkor Bounous és munka-
társai (2000) az enzimaktivitás szélesebb tartományát írták le vad pulykákban (255-
499 IU/l). Lumeij (1993) a γ-GT enzimaktivitás növekedését írta le madaraknál a má-
jat érintő megbetegedések során. Kísérletünkben a pulykákban mért γ-GT ( jelöletlen: 
1,70 ± 1,34 IU/l; jelölt: 2,00 ± 1,41 IU/l) értékhez hasonló eredményről számoltak be 
Huff  és mtsai (2001), akik 7 hetes pulykákban 1,7 ± 0,3 és 1,9 ± 0,5 IU/l közötti enzimak-
tivitást mértek. Bayyari és munkatársai (1997) 17 hetes nagytestű bakpulykákban 2,3 
± 0,6 kistestűekben 1,3 ± 0,2 IU/l γ-GT értékekről számoltak be. Az RFID microchipes 
jelölés nem okozott olyan élettani változást az egyedeknél, amely a vizsgált enzimek, 
azaz AST és γ-GT aktivitásának szignifi káns emelkedését eredményezte volna. 

A jelölt pulykákban a plazma CRP értéke sem mutatott eltérést. Eredményeink iro-
dalmi adatokkal való összevetését azok hiányában nem végeztük el. Mivel a kontroll- 
és a kísérleti csoport egyedeitől származó vérminták CRP értéke nem különbözött 

Vizsgált 
paraméterek Dimenzió

PULYKA

kontroll kísérleti

Hematokritérték
(PCV)

% 34,3 ± 2,2 35,2 ± 3,3 NS

Aszpartát-
aminotranszferáz
(AST)

IU/l 235 ± 91 219 ± 89 NS

γ-glutamil-
transzferáz
(γ-GT)

IU/l 1,70 ± 1,34 2,00 ± 1,41 NS

C-reaktív fehérje
(CRP)

mg/l 3,05 ± 1,10 2,29 ± 1,18 NS

Glükóz mmol/l 16,70 ± 0,78 17,20 ± 1,30 NS

Kortikoszteron
(CORT)

nmol/l 0,163 ± 0,117 0,120 ± 0,056 NS

12. táblázat : Pulykák vérvizsgálati eredményei

Megjegyzés: NS = A két kezelés között nincs szignifi káns eltérés (P>0,05)
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egymástól, így arra következtethetünk, hogy a jelölés nem okozott gyulladást, amit a 
szövettani vizsgálatok eredményei is alátámasztanak (3.3.2.5. alfejezet). 

A jelölés pulykákban nem befolyásolta a vérplazma glükózkoncentrációját. Eredmé-
nyeink hasonlóan alakultak, mint amiről nagytestű pulykafajtákban Oblakova és mun-
katársai (2009) beszámoltak (16,4 mmol/l). Az általunk mért glükózkoncentrációk 
nem utalnak stresszor jelenlétére.

A jelölt és jelöletlen egyedek esetében a vér CORT szintje nem mutatott különbséget, 
annak ellenére, hogy az akut szociális stressz a CORT szint emelkedését eredménye-
zi (Carere és mtsai, 2003). Érdekes módon azonban Dennis és munkatársai (2008a) 
a plazma CORT csökkenését fi gyelték meg szárnyjelzővel megjelölt egyedeknél a je-
löletlen fajtársakhoz viszonyítva. Ugyanakkor a fentebb említett szerzők lábgyűrűk, 
állomány jelölők, Swiftack nyakjelzők alkalmazásakor nem fedeztek fel szignifi káns 
eltérést a jelölelten egyedekhez viszonyítva. Subcutan rögzített nyakcímkék haszná-
latakor sem volt szignifi káns eltérés az ürülék CORT tartalmában a jelölt és jelöletlen 
egyedek között (Dennis és mtsai, 2008b).

A vérvizsgálat eredményei alapján összességében megállapítható, hogy az alkal-
mazott jelölési mód nem befolyásolta kedvezőtlenül az élettani állapot felmérésé-
re használt vérparamétereket. A jelölés kivitelezése, a chipek leolvasása pedig nem 
okozott olyan mértékű stresszhatást, amely a CORT és glükózkoncentráció változá-
sához vezetett volna.

3.3.2.4. A jelölő elvesztési százalékának és a microchipek leolvashatósági 
arányának alakulása pulykáknál

Egy egyedjelölési módszer alkalmazhatóságának vizsgálata során kiemelt jelentőség-
gel bír a jelölés tartósságának meghatározása. Húspulykáknál a hízlalást általában 19 
vagy 20 hétig végzik. Fontos követelmény, hogy egy ilyen hosszú nevelési és hízlalási idő 
alatt minél kevesebb jelölővesztés következzen be. Minél több jelölt állatot tartalmaz egy 
adott állomány, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az alapsokaságból véletlen-
szerű kiválasztás során, jelölt egyedet választunk ki. A jelölt egyedek segítségével pedig 
az egész állomány (egy helyen egy időben nevelt egyedek összessége) nyomon követési 
paraméterei visszakövethetők a vágóhídtól a keltetőig. A jelölési kísérlet során bekövet-
kezett jelölővesztések alakulását a 13. és 14. táblázatokban foglaltuk össze.

28 napos korban jelentős chip elvesztés következett be a kiindulási jelölt egyed-
számhoz viszonyítva. A 28. napra az elvesztési arány elérte a 43,62%-ot. A kísérlet 28. 
napjáig tapasztalt chip elvesztés okának feltárása érdekében megvizsgáltuk a jelölés 
helyét. A szárnyjelzőket vesztett egyedek esetében a jelölés helyén körülbelül 2 cm 
átmérőjű lyukat láttunk a szárnyredőben (7. ábra), amelyen könnyen kiesett a 7 mm 
átmérőjű szárnyjelző.

Kísérlet napjai Elvesztési százalék (%)

1. nap 0

28. nap 43,62

13. táblázat : Jelölő elvesztési százalék pulykáknál (1-28. nap)
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A kísérlet 4. hetére tapasztalt 43,62%-os chip elvesztés a hústípusú hibrid pulykák 
gyors növekedési erélyének köszönhető. A kifejlett testtömegük eléri a 14-18 kg-ot is 
(Zsarnóczay és Gerendai, 2010). Napjainkban a hibrid húspulykák vágási tömegének 
eléréséhez szükséges idő pedig csak fele az 1996-ban tenyésztett pulykákéhoz képest 
(Hafez, 2008). Az intenzív növekedési erély következtében a kísérlet 1. napján jellemző 
átlagos testsúly 54,23 g, amely a 28. napra 1150 g-ra nőtt. Ennek következtében a lyuk, 
amelyet a chip behelyezésével ejtettünk a szárnyredőn, nem záródott össze, hanem az 
állat növekedésével párhuzamosan nőtt, így a jelölő a 28. nap környékére kiesett rajta. 

Ezért a kísérlet 4. hetében (28. nap) a szárnyjelzőt veszített egyedek esetében új-
rajelölést végeztünk. A tartósabb jelölés érdekében a jelölőket közelebb helyeztük a 
humerushoz, ezzel is csökkentve a jelölők elvesztési kockázatát. Az újrajelölés után 
kapott elvesztési százalékok alakulását mutatja a 14. táblázat.  

14. táblázat : Jelölő elvesztési százalékok alakulása az újrajelölést követően

7. ábra: A jelölés hatására keletkező lyuk a pulykaszárnyon

Kísérlet napjai Elvesztési százalék (%)

28. nap 0

42. nap 4,94

63. nap 19,75

84. nap 37,04

112. nap 38,27

133. nap 44,83
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A 14. táblázat adatai alapján látható, hogy az újrajelöléstől számítva a kísérlet vé-
gére (133. nap) 44,83 %-os elvesztési arányt tapasztaltunk. Az újrajelölést követő el-
vesztések a jelölő konstrukciójának hibájára vezethető vissza. Ezt támasztja alá az a 
tény, hogy a mélyalomban megtalált 28 db szárnyjelzőnél minden esetben hiányzott a 
szárnyjelzők záró része. A jelölési mód tartóssága mellett a microchipek leolvasható-
sági százaléka is meghatározó tényező az életút nyomonkövethetőségében. 

A jelölésre használt EM4135 típusú HDX microchipek a jelölés napján, valamint a 28. 
napon nem mutattak leolvashatósági hibát. Ugyanakkor a kísérlet végére a jelölt egye-
dekben talált RFID chipes szárnyjelzők leolvashatósága már csak 87,5% volt, vagyis a 
jelölt egyedek 12,5%-nál nem valósulhatott meg a keltetőtől a hízlalás végéig terjedő 
életút nyomonkövethetősége. A 133. napon kapott leolvashatósági százalékhoz hason-
lóan Carné és mtsai (2009) HDX típusú bendőkapszulákkal 81,4%-os leolvashatósá-
got értek el. Caja és munkatársai (2005) sertéseknél ugyancsak HDX transzponderes 
elektronikus füljelzők használatakor 85,7%-os leolvashatóságról számoltak be. Jack-
son és Bünger (1993) PIT tag-gel jelölt pulykákkal végzett 12 hetes kísérletük során a 
73 leolvasásból 4 leolvasási hibát tapasztaltak (R%= 94,5%) hasüregben végzett jelölé-
si móddal. A kapott leolvashatóság alapján megállapítható, hogy az általunk használt 
transzponderes szárnyjelzők megfelelnének pulykák nyomon követésére is.

3.3.2.5. Hisztológiai vizsgálatok eredményei
A 8 db pulyka bőrrészlet kórszövettani vizsgálata során a bőrön talált folytonossá-

gi hiánynak megfelelően körülírt szövethiányt lehetett megfi gyelni (8-9. ábra), ame-
lyet - a normál sebgyógyulásnak megfelelő - behámosodott angiofi broblast szövet 
határolt. Az angiofi broblast szövet vérerekből, nyirokerekből, fi brocytákból és kötő-
szöveti rostokból épült fel. A nyirokerek mentén lymphoblastokból álló enyhefokú 
gócos proliferáció és helyenként lymphoid folliculusok képződése - a szervezet loká-
lis immunitásának aktiválódására utaló lelet - mutatkozott, elvétve pedig enyhefokú 
heterophil granulocytás beszűrődés volt még megfi gyelhető.

8. ábra: A beültetett chip helye pulykaszárnyon 40-szeres nagyításban
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A hisztológiai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy lokális irritációra vagy toxi-
kus hatásra utaló gennyes gyulladás, elhalás, illetőleg tályogképződést jelző atípusos 
sejtsarjadzás nem volt észlelhető. A szövettani vizsgálatok eredményei eltérnek Jack-
son és Bünger (1993) által közölt eredményektől. Ők ugyanis 18 mm x 5 mm-es fém 
szárnyjelzőkkel jelölt pulykáknál gyulladást, szöveti elkorcsosulást és betokosodást 
tapasztaltak a jelölés helyén.

Eredményeink szerint pulykákban a jelölés nem befolyásolta a jelölt egyedek híz-
lalási végsúlyát, és elhullások tekintetében sem fedeztünk fel lényeges eltérést a két 
kezelés között. A jelölt állomány élettani állapotát jelző vérparaméterek (PCV, AST, 
γ-GT, CRP) eltérést nem mutattak a kontroll egyedekhez viszonyítva. A stresszhatás 
felmérésére használt glükóz- és kortikoszteron-koncentráció sem különbözött. A kí-
sérletben nem tapasztaltunk abnormális viselkedést, továbbá a jelölés helyén nem lé-
pett fel szöveti irritáció. A pulykáknál az RFID microchipekkel ellátott szárnyjelzővel 
végzett jelölés azonban nem bizonyult tartósnak. A jelölési mód tartósságának növelé-
se céljából javasolható a tenyésztő szervezetek által alkalmazott szárnyszámok RFID 
technológia irányú továbbfejlesztése. A microchipek leolvashatóság szempontjából 
megfelelő hatékonysággal működtek. 

3.3.3. Libákkal végzett jelölési kísérlet eredményei és azok értékelése

3.3.3.1. A jelölés hatása a naturális mutatók alakulására

Az eredmények értékelésébe a kísérleti csoport azon egyedeit vontuk be, amelyek a 
kísérlet végéig (63. nap) megtartották jelölőiket. A takarmányozási fázisonként mért 
átlagos testsúlyok és az elhullások alakulását a 15. táblázat tartalmazza. 

9. ábra: A beültetett chip helye pulykaszárnyon 200-szoros nagyításban
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Megnevezés Jelöletlen egyedek Jelölt egyedek

Kiindulási egyedszám 196 196

Egyedszám a 133. napon 194 40

Takarmányozási fázisonként mért átlagos testsúlyok, kg (átlag±szórás)

21. nap 1,62 ± 0,14 1,60 ± 0,15 NS

49. nap 4,13 ± 0,45 4,13 ± 0,46 NS

63. nap 4,77 ± 0,52 4,73 ± 0,49 NS

Elhullás (1-63. nap), db

2 4

15. táblázat : Naturális mutatók alakulása a jelöletlen és jelölt libáknál

16. táblázat : Liba vérvizsgálati eredmények

Megjegyzés: NS = az értékek között nincs szignifi káns eltérés (P>0,05).

Megjegyzés: NS = az értékek között nincs szignifi káns eltérés (P>0,05); a,b=a vízszintes 
sorokon belül eltérő betűvel jelölt értékek szignifi káns különbséget mutatnak (P<0,05).

A libákkal végzett jelölési kísérlet 21., 49. napján, és a hízlalási idő végén sem talál-
tunk különbséget a jelöletlen és jelölt egyedek átlagos testsúlyában. A kapott ered-
mény megegyezik a korábban már közölt irodalmi adatokkal (Jackson és Bünger, 1993; 
Appelgate és mtsai, 2000; Jamison és mtsai, 2000; Dennis és mtsai, 2008a,b). Elhullá-
sok tekintetében sem volt jelentős eltérés a két állatcsoport között. 

3.3.3.2. A jelölés hatása a libák viselkedésére
Az egy hetes megfi gyelés során, a jelölés napjától eltekintve, nem tapasztaltunk ab-

normális toll- és jelölőcsipkedést, annak ellenére, hogy a libákat kifejezetten kíváncsi 
magatartás jellemzi táplálkozási szokásaikból és életmódjukból adódóan. A liba jelölé-
si kísérlet alatt nem volt kannibalizmusból eredő elhullás sem. A jelölt egyedek visel-
kedését nem befolyásolta az RFID microchipes szárnyjelző. 

3.3.3.3. Az élettani és stresszállapot felmérésének eredményei
A 63 napos libáktól vett vérminták eredményei és az RFID alapú egyedjelölés közötti 

összefüggéseket a 16. táblázatban foglaltuk össze. 

Vizsgált 
paraméterek Dimenzió

LIBA

kontroll kísérleti

Hematokritérték (PCV) % 36,9 ± 4,4 39,1 ± 3,8 NS

Aszpartát-aminotranszferáz
(AST)

IU/l 17,5 ± 8,5 19,0 ± 7,6 NS

γ-glutamil-transzferáz (γ-GT) IU/l 1,20 ± 0,42 1,70 ± 0,82 NS

C-reaktív fehérje (CRP) mg/l 6,09 ± 4,29a 10,90 ± 3,50b

Glükóz mmol/l 12,40 ± 0,76b 11,50 ± 0,64a

Kortikoszteron (CORT) nmol/l 2,62 ± 1,96 3,45 ± 1,64 NS
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A táblázat adatai szerint a libáktól vett vérminták PCV-je és az enzimaktivitások 
(AST, γ-GT) nem mutattak szignifi káns eltérést (P>0,05) a jelöletlen és jelölt egyedek 
között. Kísérletünkben a libáknál mért hematokritértékek (kontroll: 36,9; kísérleti: 
39,1%) hasonlóan alakultak, mint amit Rudas és Frenyó (1995) stresszmentes környe-
zetben tartott libák esetében mértek (42%). Gee és munkatársai (1981) embdeni lúd-
ban 38, toulouse-i lúdban 43%-os hematokritértéket mértek. Henny és munkatársai 
(2000) vadludak esetében 43,4 – 42,2% közötti hematokritértékről számoltak be. Duke 
és Redig (1984) szerint, ha a vizsgált egyedeknél a hematokritérték kisebb, mint 40% 
az betegséget vagy gyenge kondíciót jelezhet. Ezt a megállapítást cáfolja, Vajdovich és 
Kótai (1999) véleménye, akik szerint élettani körülmények között az állatok vérének 
PCV értéke 35-55% közötti intervallumban megfelelőnek tekinthető. Összességében 
megállapítható, hogy az alkalmazott jelölés nem váltott ki olyan hatást, amely jelentő-
sen befolyásolta volna a hematokritértéket a jelölt libákban. 

A libákban mért AST értékek irodalmi adatokkal való összevetését nehezíti, hogy 
libákra vonatkozóan nem találhatók referenciaértékek a szakirodalomban. A jelölt és 
jelöletlen ludak γ-GT értékei nem térnek el szignifi káns mértékben egymástól és meg-
egyeznek a Gee és mtsai (1981) által közöltekkel. A szerzők toulouse-i ludaknál 1 IU/l, 
embdeni ludakban 2 IU/l enzim aktivitást mértek. 

A jelöletlen és jelölt libák CRP értékei a brojlereknél és pulykáknál tapasztaltakkal 
ellentétben szignifi káns eltérést mutattak, a jelölt egyedekben 10,9 mg/l, a jelöletlen li-
bákban 6,09 mg/l értéket mértünk. A CRP ugyan szignifi káns különbséget mutat, de ez 
az eltérés nem tekinthető kórosnak. A CRP emelkedés abban az esetben lenne kóros, 
amennyiben a kísérleti csoport vérmintáinak CRP koncentrációja 5-10-szeres emel-
kedést mutatna a kontrollcsoporthoz képest. Esetünkben azonban a jelölt libákban a 
szignifi kánsan magasabb érték mindössze 1,8-szoros emelkedést mutat. Sajnos irodal-
mi adat itt sem áll rendelkezésre. A libák esetében a CRP emelkedését a jelölt egyedek-
ben nem okozhatta gyulladásos kórkép sem, mivel a szövettani vizsgálatok eredménye 
normál sebgyógyulás képét mutatja (3.3.3.5. alfejezet). A jelölés lokális irritációt illetve 
gennyes gyulladást nem okozott.

A kontroll és kísérleti libák vérplazmájának glükózkoncentrációja között is szig-
nifi káns különbség mutatkozott, jóllehet az eltérés élettanilag nem tekinthető jelen-
tősnek. A kísérleti csoportban mért szignifi kánsan alacsonyabb glükózkoncentráció 
(11,50 ± 0,64 mmol/l) a libákban mért értékhatáron belül mozgott. Davail és munkatár-
sai (2002) 10 hetes májtípusú landesi ludakban 10,5 mmol/l-es, míg lengyel ludakban 
10,9 mmol/l-es glükózkoncentrációt mértek. Más szerzők (Fournier és mtsai, 1997) 
landesi ludakban magasabb (14,2 mmol/l) koncentrációról számoltak be. Nikodémusz 
és munkatársai (1991) szerint a hat hónapos ludak vérglükózszintje 11,4 ± 1,7 mmol/l, 
a kifejlett ludaké pedig 10,4 ± 1,3 mmol/l. Janan és mtsai (2001) ludakkal (babati szür-
ke landi és babati magyar nemesített fajták) végzett kísérletükben megállapították, 
hogy normál körülmények között a ludak vérglükózszintje 7,76-13,7 mmol/l között 
változik. Az általunk mért értékekkel megegyező eredményről számoltak be Gee és 
mtsai (1981), akik kifejlett ludakban (toulouse-i és embdeni) 12,87 és 12,32 mmol/l 
glükózkoncentrációt mértek vérplazmából. Ezek alapján megállapítható, hogy a libák 
jelöletlen és jelölt egyedei között tapasztalt különbség élettanilag nem jelentős, és az 
nem valamiféle stresszfaktor jelenlétének tulajdonítható. Ezt erősíti meg, hogy a jelölt 
és jelöletlen egyedekben a vér CORT szintje sem mutatott különbséget. 
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A vérvizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy bár egyes vizsgált vérparamé-
ter tekintetében (CRP, glükóz) volt statisztikailag igazolható különbség a jelölt és jelö-
letlen libák között, de ezek az eltérések élettanilag nem tekinthetők jelentősnek. Ebből 
következik, hogy a jelölési mód alkalmazása nem fejtett ki olyan hatást a vizsgált egye-
deknél, amely fi ziológiailag kedvezőtlen változásokhoz, illetve stresszhez vezetett volna

3.3.3.4. A jelölő elvesztési százalékának és a microchipek 
leolvashatósági arányának alakulása libáknál

Libák jelölési kísérlete három takarmányozási fázisból állt, minden egyes fázis vé-
gén a többi baromfi fajhoz hasonlóan vizsgáltuk a jelölési mód tartósságát, amely az 
elvesztési százalékkal jellemezhető (17. táblázat).

A 17. táblázat alapján megállapítható, hogy az alkalmazott RFID chipes szárnyjelző 
nem biztosított megfelelő jelölési tartósságot. Az indító szakasz végén tapasztalt jelö-
lővesztések következtében átvizsgáltuk a jelölt egyedek szárnyait. A libák szárnyaiban 
azonban nem voltak olyan jellegű sebek, sérülések, amelyek a drasztikus jelölővesztés-
hez vezettek volna. A kísérlet végére elért 79,17%-os elvesztési százalék a jelölő zárószer-
kezetének hibájára vezethető vissza, mivel a mélyalomban megtalált 39 db szárnyjelző-
ről hiányzott a záró rész. Libák jelölésére használt szárnyjelzők nem voltak tartósak. A 
brojlercsirkéknél és pulykáknál tapasztaltakkal ellentétben, a libáknál a jelölővesztések 
nem az egyedek intenzív növekedési erélyével álltak összefüggésben, hanem a fejlesztés 
alatt álló jelölő konstrukciójának hibájával.

A kísérlet első napján a jelölésre használt chipeket 100%-os leolvashatósági százalék 
jellemezte. A 63. napon a jelölt egyedekből eltávolított chipekre (40 db) szintén 100%-os 
leolvashatóság volt jellemező. A kapott leolvashatósági százalékok kedvező eredmény-
nek tekinthetők. Eredményeinkhez hasonlóan Thurner és mtsai (2009) a HF tartomá-
nyon működő RFID chipes szárnyjelzőkkel végzett egyedazonosítást 94,4-99,8%-ban 
találták megbízhatónak. 

3.3.3.5. Hisztológiai vizsgálatok eredményei
A libák (8 egyed) szárnyredőjének kórszövettani vizsgálata során a bőrön talált 

folytonossági hiánynak megfelelően körülírt szövethiányt lehetett megfi gyelni. A 10. 
ábra a jelölés helyét mutatja 40, míg a 11. ábra 200-szoros nagyításban. A szövetta-
ni ábrákon látszik, hogy a folytonossági hiányt a normál sebgyógyulásnak megfelelő 
behámosodott angiofi broblast szövet határolja. Az angiofi broblast szövet vérerekből, 
nyirokerekből, fi brocytákból és kötőszöveti rostokból épült fel. A nyirokerek men-
tén lymphoblastokból álló enyhefokú gócos proliferáció és helyenként lymphoid 
folliculusok képződése mutatkozott, elvétve pedig enyhefokú heterophil granulocytás 
beszűrődés volt még megfi gyelhető.

Kísérlet napjai Elvesztési százalék (%)

1. nap 0

21. nap 57,65

49. nap 71,43

63. nap 79,17

17. táblázat : Jelölő elvesztési százalékok alakulása a liba jelölési kísérletben
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A hisztológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy lokális irritációra vagy toxikus hatásra 
bekövetkező gennyes gyulladás, elhalás vagy tályogképződés, illetőleg atípusos sejtsar-
jadzás nem volt észlelhető. Eredményeinkkel ellentétben Southern (1971), Mudge és 
Ferns (1978), valamint Kochert és mtsai (1983), szárnyjelzők alkalmazásakor sirályok, 
ragadozó madarak és hollók esetében szöveti sérüléseket fi gyeltek meg. 

Összességében az RFID alapú jelölés nem befolyásolta a jelölt egyedek átlagos test-
súlyát és nem hatott negatívan a felnevelés ideje alatti elhullásra sem. Bizonyos vérpa-
raméterek (glükóz, CRP) ugyan mutattak szignifi káns eltérést a kezelések között, de 
ezek az eltérések élettani értelemben nem jelentősek. A jelölési mód tartóssága azon-
ban nem volt megfelelő, ezért a jelölő konstrukciójának további fejlesztése szükséges. A 
microchipek megfelelő hatékonysággal működtek, és a jelölés helyén libáknál sem lépett 
fel szövettani irritáció.

10. ábra: A beültetett chip helye libaszárnyon 40-szeres nagyításban

11. ábra: A beültetett chip helye libaszárnyon 200-szoros nagyításban
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3.3.4. Kacsákkal végzett jelölési kísérlet eredményei és azok értékelése

3.3.4.1. Az RFID alapú egyedjelölés hatása a naturális mutatókra

A többi vizsgált baromfi fajhoz hasonlóan a jelölés és a testsúly közötti összefüggés 
értékelésénél csak azokat az egyedeket vettük fi gyelembe, amelyekben a jelölők bent 
maradtak a kísérlet végig (49. nap). A kacsák átlagos testsúlyának alakulását, és az el-
hullásokat a 18. táblázat mutatja be. 

Megnevezés Jelöletlen egyedek Jelölt egyedek

Kiindulási egyedszám 126 132

Egyedszám a 49. napon 123 103

Takarmányozási fázisonként mért átlagos testsúlyok, kg (átlag±szórás)

14. nap 0,46 ± 0,11 0,46 ± 0,11 NS

49. nap 3,18 ± 0,35 3,19 ± 0,30 NS

Elhullás (1-49. nap), db

3 6

18. táblázat : Naturális mutatók alakulása a jelöletlen és jelölt kacsáknál

Az RFID microchipes jelölési mód nem befolyásolta a kacsák indító fázis végén (14. 
nap), valamint a hízlalás befejezésekor (49. nap) mért testsúlyát. A két csoport hízla-
lás végén mért testsúlyának alakulása során kapott eredmények összhangban vannak 
a brojlercsirkéknél, pulykáknál és libáknál tapasztaltakkal. A kontrollcsoport elhullási 
százaléka 2,38%, a kísérleti csoporté 4,55%-ot ért el. A kapott elhullási százalékok nem 
lépik túl a kacsákra vonatkozó értékeket. Bogenfürst (1999) ugyanis 3 - 6% közötti elhul-
lást írt le pecsenyekacsákkal kapcsolatban. 

3.3.4.2. A jelölés hatása a kacsák viselkedésére
Libákkal megegyezően a kacsákkal beállított jelölési kísérlet során sem tapasztaltunk 

abnormális viselkedési formákat az egy héten keresztül végzett megfi gyelés során. A je-
lölés napjától eltekintve nem fedeztünk fel sem jelölő- sem tollcsipkedést. Az alkalma-
zott RFID microchipes szárnyjelző nem befolyásolta a jelölt egyedek viselkedését.

3.3.4.3. Az élettani és stresszállapot felmérésének eredményei
A 49 napos kacsáktól vett vérminták vizsgált vérparamétereinek alakulását a 19. táb-

lázat tartalmazza. 

Megjegyzés: NS = az értékek között nincs szignifi káns eltérés (P>0,05).
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19. táblázat : Kacsa vérvizsgálati eredmények

A kontroll- és a kísérleti csoport egyedeiben a hematokritértékek nem különböztek. 
Bárdos (2000) az általunk mért PCV értéknél magasabb, 40%-os hematokritértéket írt 
le kacsákban. Mulley (1979) 49 és 39% között határozta meg a PCV-t mullard kacsák nor-
mál hematológiai értékének. 

Az enzimek (AST, γ-GT) aktivitásai sem tértek el jelentős mértékben a jelölt és a jelö-
letlen egyedek között. A gyulladást jelző CRP értékek között nem tapasztaltunk eltérést. 
A kacsákban mért enzimaktivitási valamint CRP értékeket releváns irodalmi adatok 
hiányában nem tudjuk összehasonlítani. A jelölt egyedekben a glükózkoncentráció nem 
mutatott eltérést a kontrollcsoporthoz képest. A kísérleti csoport egyedeiben alacso-
nyabb kortikoszteron-koncentrációt találtunk, mint a jelöletlen egyedek esetében. Ered-
ményeink megegyeznek Dennis és munkatársai (2008a) által megfi gyeltekkel. A szerzők 
szárnyjelzővel jelölt egyedeknél szignifi kánsan alacsonyabb plazma CORT koncentráci-
ót mértek, a jelöletlen csoporthoz viszonyítva. Ez az eredmény Armario és munkatársai 
(1986) szerint azzal áll összefüggésben, hogy a hosszan tartó stressz hatására kialakuló 
általános adaptációs szindróma eredményeként csökken a CORT koncentráció. Ugyan-
akkor a stresszhatás jelenlétére utaló másik fontos paraméter, a glükózkoncentráció, 
ezt a megállapítást nem támasztja alá. A kísérleti csoportnál mért 9,90 mmol/l-es kon-
centrációhoz képest Erisir és mtsai (2009) intenzív tartási körülmények között tartott 
pekingi kacsákban hasonló eredményről számoltak be (9,11 ± 0,22 mmol/l). Berradi 
és mtsai (2004) az általunk mért értéknél magasabbat mértek (12,1 ± 0,3 mmol/l) 
Gourmaud kacsahibridekben. Az irodalmi adatok alapján a jelölt csoport vérplazmájá-
nak glükózkoncentrációja nem utal stresszor jelenlétére.

Vizsgált paramé-
terek

Dimenzió KACSA

kontroll kísérleti

Hematokritérték
(PCV)

% 31,0 ± 2,5 32,6 ± 4,6 NS

Aszpartát-
aminotranszferáz
(AST)

IU/l 9,10 ± 3,38 6,80 ± 2,57 NS

γ-glutamil-
transzferáz
(γ-GT)

IU/l 1,90 ± 1,29 1,70 ± 1,06 NS

C-reaktív fehérje
(CRP)

mg/l 3,78 ± 2,40 4,66 ± 2,13 NS

Glükóz mmol/l 9,42 ± 0,74 9,90 ± 0,63 NS

Kortikoszteron
(CORT)

nmol/l 3,62 ± 0,96b 2,42 ± 0,76a 

Megjegyzés: NS = az értékek között nincs szignifi káns eltérés (P>0,05); a,b=a vízszintes 
sorokon belül eltérő betűvel jelölt értékek szignifi káns különbséget mutatnak (P<0,05).
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A vizsgált vérparaméterek értékei alapján megállapítható, hogy a jelölés nem befolyá-
solta a jelölt egyedek vérének hematokritértékét, az enzimek aktivitását és nem okozott 
gyulladást sem. A stresszor jelenlétére utaló paraméterek közül a glükózkoncentrációban 
nem találtunk eltérést, azonban a jelölt egyedek vérplazmájának kortikoszteron-kon-
centrációja alacsonyabb volt a kontrollcsoporthoz viszonyítva. 

3.3.4.4. A jelölő elvesztési százalékának és a microchipek leolvashatósági 
arányának alakulása kacsáknál

A vizsgált baromfi fajok közül a jelölés tartóssága tekintetében kacsákkal kaptuk a leg-
kedvezőbb eredményeket. Az elvesztési százalékok alakulását mutatja a 20. táblázat.

A felnevelési időszak végére az elvesztési arány 18,25%-t ért el, amely jóval alacso-
nyabb, mint a többi vizsgált baromfi fajnál kapott eredmény. A jelölés helyén nem tapasz-
taltunk olyan méretű lyukakat a szárnyredőn, amely az RFID chipek elvesztéséhez ve-
zetett volna. 

PhD munkám során egy olyan pályázatba kapcsolódtam be, amelynek keretében az ál-
talam alkalmazott jelölő és a jelölési mód kerül kifejlesztésre. A kacsák esetében kapott 
kedvező jelölő megtartási arány részben annak köszönhető, hogy a kísérletekkel párhu-
zamosan a jelölő konstrukciója és a jelölés kivitelezési módja folyamatos fejlesztés alatt 
állt. A kacsák jelölési kísérletére már olyan jelölő típust fejlesztettek ki a pályázat kon-
zorciumi tagjai, amely 18,25%-os jelölő vesztési arányt eredményezett. A kapott 81,75%-
os jelölő megtartási arányhoz hozzájárult az egyedjelölés kivitelezési gyakorlatának 
megszerzése is.

Az EM4135 típusú chipek kacsák jelölési kísérletében is megfelelő hatékonysággal 
működtek. A jelölés napján a leolvashatóság 99,24%-ot ért el, a kísérlet 49. napján a jelölt 
kacsákból eltávolított chipeket 99,03%-os leolvashatóság jellemezte. 

3.3.4.5. Hisztológiai vizsgálatok eredményei
A jelölt kacsák szárnyredő vizsgálatának szövettani eredményei megegyeznek a broj-

lerek, pulykák és libák esetében tapasztaltakkal. Itt sem fedeztünk fel irritációt vagy 
gyulladást a jelölés helyén. A tökéletes sebgyógyulás képét mutatja a 12. és 13. ábra 40, il-
letve 100-szoros nagyításban. Az ábrákon többrétegű hámmal bélelt folytonossági hiány 
látható, a hámréteg ép, a kötőszöveti rétegben helyenként enyhefokú, lymphoytákból és 
histiocytákból álló beszűrődés fi gyelhető meg.

Kísérlet napjai Elvesztési százalék (%)

1. nap 0

14. nap 3,97

49. nap 18,25

20. táblázat: Jelölő elvesztési százalékok alakulása a kacsa jelölési kísérletben
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A szövettani vizsgálatok eredményeit támasztják alá a vérvizsgálat során kapott CRP 
értékek is. A kacsáknál alkalmazott jelölés nem okozott gyulladást, illetve szövettani ir-
ritációt.

A microchipes szárnyjelzők használata kacsáknál sem befolyásolta a testsúly ala-
kulását. Az elhullások vonatkozásában nem volt lényeges eltérés a két csoport között. 
A vizsgált vérparaméterek közül a PCV, AST, γ-GT, CRP és a glükózkoncentráció nem 
mutatott eltérést a jelölt és jelöletlen egyedek között. A jelölt egyedek vérplazmájából 
alacsonyabb kortikoszteron mennyiséget mértünk. Ugyanakkor a jelölt csoportban mért 
glükózkoncentráció nem igazolta stresszhatás jelenlétét. A jelölő elvesztési aránya ka-
csáknál volt a legalacsonyabb (18,25%). A microchipek ebben a kísérletben is hatéko-
nyan működtek. Az alkalmazott jelölés nem befolyásolta az állatok viselkedését, továbbá 
a jelölés helyén nem léptek fel kórszövettani elváltozások sem.

12.ábra: Jelölő elvesztési százalékok alakulása a kacsa jelölési kísérletben

13.ábra: Jelölő elvesztési százalékok alakulása a kacsa jelölési kísérletben
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3.3.5. Az RFID alapú egyedjelölés költségvonzata

A jelölési kísérletekben alkalmazott RFID alapú technológia „A baromfi fajok tartós 
megjelölésének és vertikális nyomonkövethetőségének megvalósulása nemzetközileg 
új technológiai eljárással” című pályázat keretében kerül kifejlesztésre. A jelenlegi fej-
lesztési stádiumban az RFID szárnyjelző esetében 30 Ft körüli jelölő árral kalkulál-
hatunk. Az elvégzett brojler kísérletben elért átlagos hízlalási végsúllyal (2,9 kg) és a 
30 Ft-os jelölő árral számolva, az RFID alapú jelölés 10,3 Ft-tal növelné meg az 1 kg-ra 
élősúlyra vetített termelési költséget. Ugyanezen elv alapján pulykáknál (átlagos híz-
lalási végsúly: 20,1 kg) 1,5 Ft-tal, libáknál (átlagos hízlalási végsúly: 4,7 kg) 6,3 Ft-tal, 
kacsáknál (átlagos hízlalási végsúly: 3,2 kg) 9,4 Ft-tal növelné meg az 1 kg élősúlyra 
vetített termelési költséget. 

A jelölés kivitelezése és a jelölő végleges konstrukciójának kialakítása még fejlesz-
tés alatt áll. Amennyiben sikerül a fent nevezett pályázat megvalósítása során a jelölés 
tartósságát tovább növelni és a jelölő vesztést 5% alattira csökkenteni, nem szükséges a 
nyomon követni kívánt állomány minden egyedét megjelölni. Különös tekintettel arra, 
hogy a vágóhidakra beszállított baromfi szállítmányok nyomon követési információi 
megegyeznek. A baromfi fajokra jellemző elhullási százalékokkal, a leolvashatósági hibá-
val és a szakirodalomban közölt jelölő elvesztési százalékokkal kalkulálva a baromfi fajok 
állományainak 10-20%-át kellene csak megjelölni a reprezentatív mintaszám elérése ér-
dekében, ami tovább csökkentené a fent említett költségeket. 

A RFID rendszer kiépítésekor számolni kell egyéb költségtényezőkkel is, mint az 
RFID leolvasó, és a nyomon követést biztosító software ára. Az RFID leolvasó ára átlago-
san 250.000 Ft, a nyomon követést biztosító software a fent említett pályázat keretében 
kerül kifejlesztésre, így ennek költségvonzatáról még nem áll rendelkezésre információ. 
Az RFID leolvasók és a nyomon követési software esetében azonban csak egyszeri beru-
házási költséggel kell számolni. 

A imént felsorolt termelési költségek növekedése alapján egyik vizsgált baromfi faj 
esetében sem merül fel gazdaságossági akadály az RFID alapú jelölési módszer alkal-
mazásával kapcsolatban. A kísérletekben vizsgált jelölési mód pontos költségvonzatát 
azonban csak a fejlesztések befejezését követően lehet megállapítani. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS 
JAVASLATOK

Az elvégzett kísérletek eredményei alapján összességében megállapítható, hogy az 
alkalmazott RFID microchipes jelölés nem befolyásolja kedvezőtlenül a brojlercsirkék, 
pulykák, libák és kacsák hízlalási végsúlyát, és az elhullási veszteségét. A jelölés kivi-
telezése, valamint a jelölési mód használata nem befolyásolta kórosan a jelölt egyedek 
élettani és stresszállapotát. Az alkalmazott jelölés nem váltott ki abnormális viselkedési 
formákat sem a jelölt egyedeknél. A szövettani vizsgálatok eredményei is alátámasztják, 
hogy az alkalmazott egyedjelölési módszer megfelelő lehet brojlercsirkék, pulykák, libák, 
valamint kacsák jelölésére. 

A jelölési kísérletekben alkalmazott EM4135 típusú microchipes szárnyjelzők leol-
vashatósági aránya biztosíthatja az állatok életújtának a keltetőtől a vágóhídi feldolgozá-
sig terjedő nyomon követését. A vizsgált jelölési mód gyakorlati elterjedéséhez azonban 
elengedhetetlen a jelölés tartósságának növelése. Ajánlatos lenne például a tenyésztő-
szervezetek által alkalmazott szárnyszámok RFID technológia irányú továbbfejlesztése.

Kísérleteim eredményeit összegezve megállapítható, hogy a vizsgált négy baromfi -
faj esetében a jelölési mód stabilitásán még javítani kell ahhoz, hogy a jogszabályokban 
megkövetelt teljes életút elektronikus nyomon követése a gyakorlatban is megvalósítha-
tóvá váljon. A RFID technológia használatával jelentősen egyszerűsödne a baromfi állo-
mányok nyilvántartása és nyomon követése, továbbá megszüntethető lenne a Baromfi  
Információs Rendszer túlzott adminisztrációs igénye. 

A vizsgált jelölési mód leghatékonyabb felhasználási lehetősége a nagyszülő- és szü-
lőpárok egyedjelölése lehetne. Amennyiben a fejlesztések eredményeként a jelölő el-
vesztési aránya nem lépi túl az irodalomban közölt értékhatárt (3-5%), úgy javasolható 
az RFID alapú jelölés ilyen irányú felhasználása. Az RFID technológia az egyedjelölés 
és nyomon követés mellett biztosíthatja akár az egyedi szintű tenyészértékbecslést is, 
amely a tenyésztőszervezetek számára kiemelt jelenőségű.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS
A megbízható és hatékony állatjelölési rendszerek alkalmazása fontos lenne a ba-

romfi ágazatban a tenyésztő szervezetek, a termelők, a feldolgozók és a fogyasztók 
szempontjából. Magyarországon jelenleg a baromfi állományok nyomon követését a 
Baromfi  Információ Rendszer (BIR) biztosítja. A rendszer célja a köztenyésztésre, il-
letve közfogyasztásra termelő telepek regisztrációja, valamint a baromfi szállítmányok 
földrajzi mozgásának papír alapú nyomon követése. A BIR hátrányaként azonban meg 
kell említeni a rendkívül magas adminisztrációs igényt, ami egyrészről magával vonja 
a munkaidő ráfordítás növekedését, másrészről lehetővé teszi az adatok manipulálását 
is. Ezért ajánlatos lenne a szarvasmarha és juh állományok után a baromfi ágazatban is 
bevezetni egy rádiófrekvenciás azonosításon (Radio Frequency Identifi cation, RFID) 
alapuló élőállat jelölési és nyomon követési rendszert. A szakirodalomban különösen 
baromfi  vonatkozásában kevés adat található azzal kapcsolatban, hogy az RFID alapú 
egyedjelölés miként befolyásolja a naturális mutatókat, az élettani és stresszállapotot, 
továbbá okoz-e a jelölés helyén szövettani elváltozást. Az RFID alapú egyedjelölési 
technológia hatásának megállapításához négy különféle baromfi faj (brojlercsirke, 
pulyka, liba és kacsa) esetében végeztem jelölési kísérleteket. A kísérletekben minden 
vizsgált baromfi fajnál a következő kérdésekre kerestem a választ:
•  Milyen hatást gyakorol az RFID alapú egyedjelölés a jelölt egyedek súlyára, és az 

elhullások alakulására?
•  Befolyásolja-e az alkalmazott jelölési módszer a brojlercsirkék, pulykák, libák 

és kacsák élettani (a vér hematokritértékét, az aszpartát-aminotranszferáz, a 
γ-glutamil-transzferáz és a C-reaktív fehérje koncentrációját) és stresszállapotát 
(a vér glükóz és kortikoszteron tartalmát)?

•  Milyen leolvashatósági százalék jellemzi a jelölésre használt RFID microchipeket, 
valamint az alkalmazott jelölési mód milyen tartóssággal rendelkezik?

•  A jelölés hatására bekövetkezik-e valamilyen szövettani irritáció, elváltozás, ille-
tőleg gyulladás a jelölés helyén? 

A brojlercsirkékkel (COBB genotípusú kakasok), pulykákkal (Hybrid XL genotípu-
sú bakpulykák), libákkal (Gourmaud májhibrid vegyes ivarban) és kacsákkal (Szarva-
si K-94 hibrid vegyes ivarban) végzett kísérletek során EM4135 típusú microchipet 
(MicroSensys GMBH, Erfurt, Németország) tartalmazó egyedi kivitelű szárnyjelzővel 
jelöltük meg az állatokat. 

Az egyedjelölés egyik vizsgált baromfi faj esetében sem befolyásolta a hízlalá-
si végsúlyt. Elhullás vonatkozásában sem volt lényeges eltérés a kontroll- és a jelölt 
csoportok között. A jelölés nem váltott ki olyan mértékű stresszt, amely abnormális 
viselkedési formák megjelenését eredményezte volna. Brojlercsirkékben a vérvizs-
gálat eredményei azt támasztják alá, hogy a jelölési mód kivitelezése, az RFID chi-
pek leolvasása és a jelölés tartósságának vizsgálata nem okozott eltérést az élettani 
(hematokritérték, aszpartát-aminotranszferáz, γ-glutamil-transzferáz, C-reaktív 
fehérje) és stresszállapot (glükóz, kortikoszteron) felmérésére használt vérparamé-
terek mennyiségében. Pulykákban az alkalmazott jelölési mód nem befolyásolta ked-
vezőtlenül az élettani állapot felmérésére használt vérparaméterek értékeit. A jelölés 
kivitelezése, a chipek leolvasása nem okozott olyan mértékű stresszhatást, amely a 
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kortikoszteron- és glükózkoncentrációk változásához vezetett volna. Jelölt libákban 
egyes vérparaméterek tekintetében (CRP, glükóz) volt különbség a jelölt és jelöletlen 
libák között, de ezek az eltérések élettanilag nem tekinthetők jelentősnek. Kacsákban 
a jelölés nem befolyásolta a jelölt egyedek vérének hematokritértékét, az enzimek akti-
vitását és nem okozott gyulladást sem. A stresszor jelenlétére utaló paraméterek közül 
a glükózkoncentrációban nem találtunk eltérést, ugyanakkor a jelölt egyedek vérplaz-
májának kortikoszteron-koncentrációja alacsonyabb volt a kontrollcsoporténál. A je-
lölés helyéről vett szövetminták hisztológiai eredményei brojlercsirkék, pulykák, libák 
és kacsák esetében is azt jelezték, hogy a jelölés helyén nem lépett fel lokális irritáció 
és gyulladás sem.

A szárnyjelzőbe beépített EM4135 típusú chipek leolvashatósági aránya a kísérle-
tekben átlagosan 98-99% közötti értékeket ért el. A szakirodalomi adatok az általunk 
tapasztalt leolvashatósági arányokkal megegyeznek, ezáltal a fent említett chip típus 
biztosíthatja az élőállatok nyomon követését. A jelölési mód tartósságát jelző jelölő 
elvesztési arány azonban minden baromfi faj esetében meghaladta az irodalomban 
fellelhető értékeket. A teljes életút nyomonkövethetősége érdekében további, a jelölő 
konstrukcióját érintő technológiai fejlesztések szükségesek a jelölési mód tartósságá-
nak növelése céljából. 

Kísérleteim eredményeit összegezve megállapítható, hogy a jelölési mód stabilitá-
sán még mind a négy vizsgált baromfi faj esetében javítani kell ahhoz, hogy a jogsza-
bályokban megkövetelt teljes életút elektronikus nyomon követése a gyakorlatban is 
megvalósíthatóvá váljon.  
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
A brojlercsirkékkel, pulykákkal, libákkal és kacsákkal elvégzett egyedjelölési kísér-

letek eredményei alapján megállapítható új tudományos eredmények az alábbiak:

1. Az EM4135 típusú microchippel ellátott szárnyjelzőkkel végzett egyedjelölés nem 
befolyásolta a vizsgált baromfi fajok (brojlercsirkék, pulykák, libák és kacsák) hízla-
lás végén mért testsúlyát, az elhullási veszteséget, továbbá a vér hematokritértékét, 
aszpartát-aminotranszferáz és γ-glutamil-transzferáz koncentrációját. 

2. A vérplazma glükóz- és kortikoszteron-koncentrációját az RFID alapú jelölés 
brojlercsirkék és pulykák esetében nem befolyásolta. 

3. Brojlercsirke, pulyka és kacsa esetében, a gyulladást jelző faktor (C-reaktív fehér-
je) koncentrációja nem különbözött a jelölt és a kontrollcsoportban. Ugyanakkor 
jelölt libákban a C-reaktív fehérje koncentrációja meghaladta a jelöletlen fajtár-
saknál mért átlagértéket.

4. A hisztológiai vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy a szárnyredőben végzett 
jelölés egyik vizsgált baromfi faj esetében sem okozott lokális irritációt, toxikus 
hatásra gyanút keltő gennyes gyulladást, elhalást vagy tályogképződést, illetve 
atípusos sejtsarjadzást. 

5. Az egyedazonosítási mód tartósságát jelző jelölő elvesztési arány minden vizsgált 
baromfi faj esetében meghaladta az irodalomban fellelhető értékeket. A teljes életút 
nyomonkövethetősége érdekében további, a jelölő konstrukcióját érintő technoló-
giai fejlesztések szükségesek a jelölési mód tartósságának növelése céljából.
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TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE
Táblázatok

1. táblázat A brojlercsirkékkel etetett takarmányok összetétele és táplálóanyag-
tartalma

38. o.

2. táblázat A pulyka kísérletben etetett takarmányok összetétele és táplálóanyag-
tartalma

41. o.

3. táblázat A libákkal etetett takarmányok összetétele és táplálóanyag-tartalma 43. o.

4. táblázat A kacsákkal etetett takarmányok összetétele és táplálóanyag-tartalma 45. o.

5. táblázat Naturális mutatók alakulása a jelöletlen és jelölt brojlercsirkéknél az 1. 
kísérletben

48. o.

6. táblázat Jelölő elvesztési százalék az 1. brojler jelölési kísérletben 51. o.

7. táblázat Naturális mutatók alakulása a jelöletlen és a jelölt brojlercsirkéknél a 2. 
kísérletben

55. o.

8. táblázat Brojlercsirkék vérvizsgálati eredményei 56. o.

9. táblázat Jelölő elvesztési százalék a 2. brojler jelölési kísérletben 59. o.

10. táblázat Naturális mutatók alakulása a jelöletlen és jelölt pulykáknál 63. o.

11. táblázat Átlagos testsúly alakulása a szárnyjelzőt veszített és a kísérlet végéig 
jelölt pulykáknál

64. o.

12. táblázat Pulykák vérvizsgálati eredményei 65. o.

13. táblázat Jelölő elvesztési százalék pulykáknál (1-28. nap) 68. o.

14. táblázat Jelölő elvesztési százalékok alakulása az újrajelölést követően 70. o.

15. táblázat Naturális mutatók alakulása a jelöletlen és jelölt libáknál 73. o.

16. táblázat Liba vérvizsgálati eredmények 74. o.

17. táblázat Jelölő elvesztési százalékok alakulása a liba jelölési kísérletben 77. o.

18. táblázat Naturális mutatók alakulása a jelöletlen és jelölt kacsáknál 80. o.

19. táblázat Kacsa vérvizsgálati eredmények 82. o.

20. táblázat Jelölő elvesztési százalékok alakulása a kacsa jelölési kísérletben 84. o.
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Ábrák
1. ábra A jelölés optimális helye baromfi nál 37. o.

2. ábra A beültetett chip helye brojlercsirke szárnyredőn 40-szeres nagyításban 53. o.

3. ábra A beültetett chip helye brojlercsirke szárnyredőn 200-szoros nagyításban 53. o.

4. ábra 21. napos jelölt brojlercsirke 60. o.

5. ábra A beültetett chip helye brojlercsirke szárnyredőn 40-szeres nagyításban 61. o.

6. ábra A beültetett chip helye brojlercsirke szárnyredőn 100-szoros nagyításban 61. o.

7. ábra A jelölés hatására keletkező lyuk a pulykaszárnyon 69. o.

8. ábra A beültetett chip helye pulykaszárnyon 40-szeres nagyításban 71. o.

9. ábra A beültetett chip helye pulykaszárnyon 200-szoros nagyításban 72. o.

10. ábra A beültetett chip helye libaszárnyon 40-szeres nagyításban 79. o.

11. ábra A beültetett chip helye libaszárnyon 200-szoros nagyításban 79. o.

12. ábra A beültetett chip helye kacsaszárnyon 40-szeres nagyításban 85. o.

13. ábra A beültetett chip helye kacsaszárnyon 100-szoros nagyításban 85. o.
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