
Produkcja drobiu we Włoszech jest zorganizowana w pionowo
zintegrowane łańcuchy tj. przedsiębiorstwa, które kontrolują każdy
etap cyklu produkcyjnego (od wylęgarni do ubojni, wliczając w to
wytwórnie pasz i personel pracujący w terenie).

ZAGADNIENIA KLUCZOWE:
• Ocena środków bezpieczeństwa biologicznego stosowanych na fermach

drobiu
• Kontrola bezpieczeństwa biologicznego na fermie przez przedsiębiorstwa

zintegrowane
• Stosowanie określonych polityk przedsiębiorstw zintegrowanych
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Jak zorganizowane są przedsiębiorstwa zintegrowane?

•Przedsiębiorstwo zintegrowane zapewnia: ptaki, paszę, wsparcie
(zasoby ludzkie), transport, zakłady przetwórcze
•Producent zapewnia: obiekty, siłę roboczą, narzędzia, sprzęt, media
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Więcej informacji poniżej:

- Link/QR kod do filmów
- Link/QR kod do artykułów technicznych/naukowych 
- 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).

Dlatego sugeruje się, aby Producenci przed i po wizycie lekarza weterynarii lub

zootechnika należących do przedsiębiorstwa zintegrowanego:

- byli jak najbardziej transparentni!

- byli szczerzy!

- ufali im!

Oprócz Producenta, dwoma głównymi podmiotami które okresowo
odwiedzają regularnie fermę w celu monitorowania prowadzonych działań są
technicy i/lub lekarze weterynarii.

Przedsiębiorstwa zintegrowane posiadają własną politykę w zakresie
bezpieczeństwa biologicznego: lekarze weterynarii i/lub zootechnicy oceniają
poziom bezpieczeństwa biologicznego przy użyciu list kontrolnych integracji.
Jeśli podczas wizyty zostanie wykryta niezgodność w zakresie bezpieczeństwa
biologicznego, udzielają oni wskazówek dotyczących możliwych działań
naprawczych.
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