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KULCSPONTOK
• Oktatás/képzés a biológiai biztonságról
• Biológiai biztonság a baromfitelepeken
• Az oktatók oktatása

A brojlerházakba történő emberi beavatkozás száma egy állatállomány élete során 50-150 

alkalommal. Ez a termelési és karbantartási gyakorlatok miatt elkerülhetetlen, és jelentős

kockázatot jelent a kórokozók (pl. Campylobacter sp.) állományba való bejutása szempontjából.

- Wagenaar et al. 2006

A baromfiiparban dolgozók

biológiai biztonsági képzése

elősegítené a higiéniai feltételek, az

állategészségügy, a termelékenység

és a minőség javítását.

Jó befektetés lehet a gazdaság számára a dolgozók képzése a különböző baromfitelepi 

műveletekre, biológiai biztonsági szempontból.

A képzést a következő formában kell felkínálni:

Workshopok, szemináriumok és e-learning

Kinek van szüksége képzésre? 
Ágazatokon átívelő megközelítés az oktatáshoz-

gazdaságvezetők
a gazdaságban dolgozók

keltetői alkalmazottak
elkapó munkatársak

kamionsofőrök
takarmány-tanácsadók

állatorvosok
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A biológiai biztonsági képzésnek a következőkből kell állnia:

1. A biológiai biztonság elvei és fogalmai.

2. A biológiai biztonság eszközei és technikái

3. A biológiai biztonsági állapot monitorozása és értékelése.

4. A biológiai biztonság számszerűsítése kapcsolódó eszközökkel (pl. 

Biocheck.Ugent)

5. Terepmunka vagy terepgyakorlat.

6. Oktatás egymással összefüggő témákban

- Biológiai biztonság és alacsonyabb antimikrobiotikum használata.

7. Csoportos képzés: lehetővé teszi a gazdálkodók számára, hogy

megosszák és ismertessék nézeteiket a biológiai biztonság

kihívásairól, és arról, hogy a legjobb gyakorlatok hogyan vezetnek

jobb biológiai biztonsághoz és védelemhez.

Az oktatók oktatása

Amint egy ágazat/gazdaság/szervezet legmagasabb hatáskörrel rendelkező személyei megkapták a
képzést, ők továbbképezhetnek más embereket, és így idővel ez meghatározza a baromfitenyésztéssel
foglalkozó összes munkatárs biológiai biztonsági ismereteit.

Lépcsős képzési folyamat
A baromfiszövetségek vezetőit ki kell képezni, hogy felhívják a baromfitenyésztők figyelmét a jó
gyakorlatok gyors terjesztésére. Az egyik csapat/cégtagot ki kell képezni, hogy átadja tudását
másoknak, akik szorosan kapcsolódnak a baromfitenyésztés napi tevékenységéhez.

A biológiai biztonsággal kapcsolatos képzés nem kötött formában történik.

A képzés típusa és szintje az oktatandók igényeitől függ.

Pl.: Az populáció felszámolása/ritkítása során a biológiai biztonság javítása érdekében hatékony

biológiai biztonsági tréning, valamint minden elkapó munkatárs számára kognitív és

viselkedésmódosító tréning biztosítása.

A 

képzésnek

hosszabb

távú, nem

pedig rövid

távú

érdeklődési

és

motivációs

csúcsot kell

szolgálnia.
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Az oktatás/képzés előnyei:

• A képzett gazdálkodók jobb döntéshozókká válnak.
• Az oktatás jobb bevételt eredményez.
• Segít megérteni a farmhigiénia betartatásának szükségességét.
• Segít naprakésznek lenni az új innovációkkal.kapcslatban.
• Segíti a gazdálkodókat az új fogalmak megértésében és a tudás gazdálkodásban való

alkalmazásában.
• A jól képzett gazdálkodók felkészültebben fognak megbirkózni a felmerülő kihívásokkal.
• A képzés az állatorvosi szolgálatok kapacitását is erősítené.

• Tudás
• Készség
• Képesség
• Viselkedés
• Fejlődés
• Fenntarthatóság

A baromfitenyésztők számára a képzési programokat biztosító állami és magánszektorok 

fókuszpontja a „biológiai biztonsággal kapcsolatos”:

A gazdálkodók oktatása a tanulást és a problémamegoldást célozza.

1. ábra: Biológiai biztonsági képzés gazdálkodók számára, Hilde van Meirhaeghe
(VETWORKS)

A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatása által valósult meg a 
101000728 számú támogatási megállapodás keretében (NetPoulSafe).

https://doi.org/10.1590/S1516-635X2013000200001
https://www.netpoulsafe.eu/

