
BIOLÓGIAI BIZTONSÁGI AUDIT A PULSE ESZKÖZZEL

KULCSPONTOK
1 – A PULSE egy biobiztonsági önértékelő eszköz gazdálkodók számára, amelyet
az ITAVI fejlesztett ki, 3 változatban: 
- szabadtartású brojler farmok számára
- For fattening palmiped farms
- For palmiped foie gras farms
3 – Ez egy „makrókat” tartalmazó táblázat, amelyet előrehaladási eszközként
terveztek, és a javítandó pontokat célozza meg (minden tételhez pontszámot
számítva), és amelyet a gazdálkodó tanácsadóival (állatorvos, technikus) kell
megvitatni. Mobilalkalmazás fejlesztés alatt áll.

PULSE eszköz : 
- Ellenőrzi a francia biológiai biztonsági előírások betartását a következő

tételeknél (a táblázatban 1 elem = 1 lap): 

A – Biológiai biztonsági terv. 
B – Higéniai zár.
C – Tisztítás és fertőtlenítés. 
D – Halálozás.
E – Kültéri tartomány. 
F – Bemenetek.
G – Trágya. 
H – Adminisztratív ügyek és végső
értékelés.

https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-site-d-engraissement-de-palmipedes?search=pulse&order=date
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-elevage-de-palmipedes-a-foie-gras?search=pulse&order=date


PULSE eszköz: 
- A PULSE-t használhatja a gazdálkodó (önértékelés) vagy a tanácsadó (aki az

ellenőrzést a gazdálkodóval végzi).
- Az auditor minden egyes tételnél ellenőrzi a gazdaságban végzett biológiai

biztonsági gyakorlatokat.
- Minden válasz pontot jelent
- Minden egyes elemre/lapra összpontszámot számítanak ki, mely alapján 

megfogalmazzák a következtetéseket
- Megfelelő (zöld)
- Javítandó (narancs)
- Nem megfelelő (piros)

3 képernyőkép az Excel eszközről (francia nyelven), amelyen a bemenetek, a 
higiéniai zár és a feltöltendő trágyakezelő rácsok láthatók.
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További információk: Letölthető dokumentumok (francia)
- For broiler farms (including free-range)
- For fattening palmiped farms
- For palmiped foie gras farms

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

Az utolsó lapon az összes lap eredményeit tartalmazó táblázat adja meg a 
farmprofilt.

A nem megfelelő pontokhoz magyarázatot lehet írni, és a gazdálkodónak
kötelezettségvállalást kell írnia, hogy ezeknek a pontoknak meg fog felelni a 
következő látogatás előtt, illetve részletezi, hogy milyen változtatásokat fog 
eszközölni. Az utóvizsgálat során értékelt fejlődés a táblázat utolsó oszlopába
írható, hogy a változások láthatóak legyenek. 

Képernyőfelvétel az értékelés végén látható jelentésről
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https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-exploitation-de-volailles-plein-air
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-site-d-engraissement-de-palmipedes?search=pulse&order=date
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-elevage-de-palmipedes-a-foie-gras?search=pulse&order=date

