
ZAGADNIENIA KLUCZOWE:
• Znaczenie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa biologicznego 

drobiu
• Skupienie się na konkretnych regulacjach dla poszczególnych gatunków w 

danym regionie
• Propozycje dla Producentów

We Włoszech obowiązują krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa
biologicznego dla wszystkich gatunków drobiu. Określa je Rozporządzenie
Ministerstwa w sprawie Bezpieczeństwa Biologicznego (O.M. 26 sierpnia 2005,
więcej informacji dostępne tutaj.

Ale jak do tego doszliśmy?
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REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BIOASEKURACJI 
FERM DROBIU WE WŁOSZECH

flag
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2021
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21A02448/sg


Pomimo krajowego rozporządzenia (O.M. z 26. sierpnia wraz z kolejnymi

zmianami)

niektóre regiony mogą wprowadzać dodatkowe i szczególne regulacje.

Zatem, bezpieczeństwo biologiczne na fermach drobiu jest ściśle regulowane.
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Tak jest na przykład w regionie Wenecji Euganejskiej, który ustanowił
szczególne przepisy dotyczące indyków.

Posiadanie szczegółowych przepisów pozwala na ustalenie zasad, których
należy przestrzegać, gdyż jest to korzystne dla wszystkich podmiotów sektora
drobiarskiego, przede wszystkim dla Producentów.

DGR n. 634 z 11. maja 
2016 wraz z kolejnymi 
zmianami

Zatem biorąc pod uwagę istnienie szczególnych przepisów prawnych

dotyczących bezpieczeństwa biologicznego, proponuje się aby Producenci:

- Zapoznali się dokładnie z przepisami!

- Byli na bieżąco z informacjami!

- Polegali na opinii urzędowego lekarza weterynarii!

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).
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