
TEORETYCZNE/PRAKTYCZNE KURSY Z ZAKRESU 
BIOASEKURACJI DLA PRODUCENTÓW DROBIU

ZAGADNIENIA KLUCZOWE:
• Istotne jest zwiększanie wiedzy Producentów drobiu z zakresu stosowania 

środków bezpieczeństwa biologicznego oraz prawidłowego ich wdrażania.
• Część teoretyczna kursu.
• Część praktyczna kursu.

Większość kursów koncentruje się na środkach bezpieczeństwa biologicznego

mających na celu zapobieganie przedostawaniu się czynników chorobotwórczych na

fermy (kursy z czyszczenia i dezynfekcji, dotyczące dobrostanu zwierząt,

zapobieganiu oraz kontroli Salmonelli). Ponadto, prowadzone są kursy z zakresu

alternatywnych środków kontroli patogenów, takie jak stosowanie terapii fagowej.

Dobrym podejściem do motywowania i podnoszenia świadomości Producentów

w zakresie wdrażania prawidłowych protokołów bezpieczeństwa biologicznego na ich

fermach jest realizacja kursów teoretycznych/praktycznych. W regionie Walencji

(Hiszpania) kursy te są prowadzone po hiszpańsku przez lekarzy weterynarii w

budynkach CECAV (Centrum Jakości Drobiu i Pasz Wspólnoty Walenckiej).

W jaki sposób prowadzone są kursy?
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Kursy te są prowadzone przez lekarzy weterynarii w formie
kontaktowej w budynkach CECAV (Centrum Jakości Drobiu i Pasz
Wspólnoty Walenckiej) w języku hiszpańskim. W zależności od
rodzaju kursu, są one dedykowane Producentom drobiu z sektora
mięsnego (brojlerów i indyków) lub z sektora nieśnego albo
jednocześnie dla obu tych grup (kursy z czyszczenia i dezynfekcji).
Liczba osób uczestniczących w kursie jest ograniczona do 20. W
przypadku kursów dla sektora brojlerów, wszyscy Producenci
należą do tego samego integratora.

Rycina 1: Sala, w której odbywają się kursy

Część teoretyczna kursów składa się z wyjaśnień różnych
wykładowców będących ekspertami w każdym konkretnym temacie, z
naciskiem na znaczenie stosowania środków bezpieczeństwa
biologicznego i sposobu ich prawidłowego wdrażania. Prezentacje
wykładowców są wspierane przez filmy i zdjęcia. Ty jako wykładowca
możesz również zaprezentować np. zdjęcia z masowych ubojów
drobiu z powodu grypy ptaków, aby uświadomić Producentom, że
powinni być ostrożni, jeśli nie chcą aby ich ptaki ucierpiały w ten sam
sposób!!!



Więcej informacji poniżej:

- Link/QR kod do tematów i kursów 
- Link/QR kod do artykułów technicznych/naukowych 
- Strona projektu NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu
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W części praktycznej kursów prowadzona jest dyskusja pomiędzy 
Producentami i wykładowcami, podczas której następuje wymiana 
doświadczeń. Ty, jako Wykładowca, zaczynasz od pytania otwartego 
typu: czy uważasz, że prawidłowo używasz bariery sanitarnej na 
swojej fermie? Czy masz prawidłowe rozgraniczenie między strefą 
brudną i czystą na fermie? 
A na koniec przeprowadzane są zajęcia z samooceny.

Bioasekuracja jest głównym środkiem zapobiegającym przedostawaniu się

mikroorganizmów chorobotwórczych na fermy drobiu. W związku z tym,

główne cele tych kursów to:

-uświadomienie Producentom korzyści płynących z dobrych praktyk

zarządzania i środków bezpieczeństwa biologicznego

-informowanie Producentów o możliwych konsekwencjach ekonomicznych i

zdrowotnych wynikających z niewłaściwego stosowania tych środków na

fermach

-szkolenie Producentów w zakresie prawidłowego wdrażania głównych środków

bezpieczeństwa biologicznego.

Rycina 2: Program kursu

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/

