
SZKOLENIA PRODUCENTÓW DROBIU W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

ZAGADNIENIA KLUCZOWE:
• Edukacja/szkolenia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego 
• Bezpieczeństwo biologiczne na fermach drobiu
• Szkolenie trenerów

- Wagenaar et al. 2006

Wchodzenie człowieka do kurników dla kurcząt brojlerów może się zdarzyć od 50 do 150 razy w ciągu 

życia stada. Jest to nieuniknione ze względu na praktyki zarządzania stada jednak stanowi to istotne 

ryzyko wprowadzenia patogenów (np. Campylobacter sp.) do stad. 

Szkolenie pracowników w zakresie różnych czynności wykonywanych na fermie drobiu 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa biologicznego może być dobrą inwestycją dla 

fermy. 

Szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa biologicznego 

dla pracowników przemysłu 

drobiarskiego przyczyniłoby się 

do poprawy warunków 

higienicznych, zdrowia 

zwierząt, wydajności i jakości. 

Szkolenia powinny być oferowane w formie: 

Warsztatów, seminariów i e-learningu

Kto potrzebuje szkoleń? 
Podejście międzysektorowe do kształcenia -

kierownicy ferm 
pracownicy ferm  

pracownicy wylęgarni
załoga wyłapująca ptaki

kierowcy ciężarówek
doradcy ds. żywienia

lekarze 
weterynarii
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Treść szkolenia z zakresu bezpieczeństwa biologicznego 

powinna obejmować:
1. Zasady i koncepcje bezpieczeństwa biologicznego.

2. Narzędzia i metody stosowane dla bezpieczeństwa biologicznego.

3. Monitorowanie i ocena stanu bezpieczeństwa biologicznego.

4. Ilościowa ocena bezpieczeństwa biologicznego za pomocą 

powiązanych narzędzi (np. Biocheck.Ugent).

5. Praca w terenie lub sesje ćwiczeń terenowych.

6. Edukacja w zakresie powiązanych tematów 

- Bezpieczeństwo biologiczne i mniejsze zużycie środków 

przeciwdrobnoustrojowych.

7.      Szkolenia grupowe: umożliwienie Producentom dzielenia się 

i przekazywania swoich poglądów na temat wyzwań związanych 

z bezpieczeństwem biologicznym oraz tego, jak najlepsze praktyki 

prowadzą do lepszego bezpieczeństwa biologicznego i ochrony.

Szkolenia trenerów

Kiedy najwyższe władze sektora/fermy/organizacji przejdą szkolenie, mogą z kolei

przeszkolić inne osoby i w ten sposób, z czasem, może to wpłynąć na zrozumienie zasad

bezpieczeństwa biologicznego przez cały personel w produkcji drobiarskiej.

Proces szkolenia kaskadowego

Liderzy stowarzyszeń drobiarskich powinni zostać przeszkoleni w celu podniesienia

świadomości wśród Producentów drobiu, aby szybko rozpowszechnić dobre praktyki.

Jeden członek zespołu/firmy powinien zostać przeszkolony w zakresie przekazywania

wiedzy innym osobom, które są ściśle związane z codziennymi działaniami w hodowli

drobiu

Prowadzone 

szkolenie 

powinno 

przynosić 

korzyści w 

dłuższym, 

a nie 

krótkotrwałym 

okresie czasu, w 

postaci wzrostu 

zainteresowania 

i motywacji. 

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa biologicznego nie ma stałej formy. 

Rodzaj i poziom szkolenia zależy od potrzeb osób szkolonych. 

Np. w celu poprawy bezpieczeństwa biologicznego w trakcie depopulacji/ubiórki stada należy 

przeprowadzić skuteczne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, jak również szkolenie w 

zakresie modyfikacji poznawczej i behawioralnej i powinno być przeprowadzone dla wszystkich 

członków zespołu osób wyłapujących ptaki przed załadunkiem.
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Edukacja Producentów ma na celu naukę i rozwiązywanie problemów.

Korzyści wynikające z edukacji/szkolenia:

• Przeszkoleni Producenci stają się lepszymi decydentami.
• Edukacja przełoży się na lepsze efekty ekonomiczne fermy.
• Pomoc w zrozumieniu potrzeby egzekwowania higieny w gospodarstwie. 
• Pomoc w byciu na bieżąco z nowymi innowacjami. 
• Pomoc Producentom w zrozumieniu nowych koncepcji i zastosowaniu wiedzy w 

hodowli drobiu.
• Dobrze wyszkoleni Producenci będą lepiej przygotowani do radzenia sobie 

z pojawiającymi się wyzwaniami.
• Szkolenia wzmocnią również możliwości służb weterynaryjnych.

Rycina 1. Szkolenie dla Producentów w zakresie bezpieczeństwa biologicznego 
prowadzone przez Hilde van Meirhaeghe (VETWORKS) 

Sektor publiczny i prywatny prowadzący programy szkoleniowe dla Producentów 

drobiu powinien również skupić się na „Bezpieczeństwie biologicznym":

• Wiedza
• Umiejętności
• Zachowanie
• Rozwój 
• Zrównoważony rozwój
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Więcej informacji: Strona projektu NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu

„Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu ramowego w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020, 
w ramach umowy o dotację nr 101000728 (NetPoulSafe).”

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

