
PROGRAM BIOPON

ZAGADNIENIA KLUCZOWE:
• Wykrycie czynników ryzyka przedostania się mikroorganizmów

chorobotwórczych na fermę jest niezwykle istotne dla Producentów.
• Audyt bezpieczeństwa biologicznego na fermie.
• Indywidualny raport w celu przeszkolenia Producenta oraz raport z danymi

średnimi (dla regionu).

Dobrą praktyką w zakresie identyfikacji tych czynników ryzyka jest udział

Producentów w programie BIOPON. Odpowiednio przeszkolony lekarz

weterynarii lub doradca wykryje konkretne zagrożenia dla danej fermy i każdego

kurnika. W ramach samego programu odbywa to się w następujący sposób:

Bezpieczeństwo 
biologiczne na 
fermie -
audyty

Raport 
indywidualny -

wykorzystywany 
do szkolenia 
Producenta

Raport z 
porównania 
wyników ze 
średnimi dla 

regionu - w formie 
wykresu

Dla Producentów kur niosek istotne jest, aby znać wszystkie czynniki ryzyka

związane z przedostawaniem się na fermę patogenów, które wpływają

negatywnie na efekty ekonomiczne, w związku ze zmniejszeniem się parametrów

produkcyjnych oraz przymusowym ubojem ptaków.
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1
Audyt z oceny bioasekuracji na fermie (zewnętrznej i
wewnętrznej) wdrażanej zarówno na poziomie całej fermy, jak i
specyficznych dla każdego kurnika. Na koniec audytu uzyskuje się
wynik dla każdego kurnika oddzielnie i średnią dla całej fermy.

Z wykrytych czynników ryzyka, wynikających z niewdrożenia lub

złego wdrożenia zasad bioasekuracji, przygotowywany jest pierwszy

raport wyjaśniający znaczenie prawidłowego wdrożenia każdego

środka bezpieczeństwa biologicznego i zalecający różne środki

naprawcze w celu zminimalizowania ryzyka. Pomimo, że Producenci

otrzymują raport w postaci sprawozdania w formie pisemnej,

zalecenia i doradztwo są przekazywane im podczas wizyty lekarza

weterynarii w tym samym czasie, w którym przeprowadzany jest

audyt.

Rycina 1: Model audytu
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Rycina 2: Model raportu

Rycina 3: Podsumowanie najważniejszych kroków

To jedynie model. Wyniki raportu są fikcją..



Więcej informacji poniżej :
- Link/QR kod do audytu i raportu
- Link/QR kod do artykułów technicznych/naukowych
- Strona projektu NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu
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Powyższy wykres punktowy jest tylko przykładem, dane liczbowe nie są rzeczywistymi wynikami.

3
Po zakończeniu kontroli innych Producentów (z danego regionu),

obliczana jest średnia dla regionu, a każdy Producent otrzymuje

drugi raport z wykresem w formie graficznej porównujący jego

wyniki do średniej w regionie (czy wynik jest poniżej, równy czy

powyżej średniej).

PROGRAM „BIOPON” LINK DO FILMU:

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

https://www.netpoulsafe.eu/

