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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε ως μέρος του έργου DISARM 
«Διάδοση καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση της αντοχής 
στα αντιβιοτικά», που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 με κωδικό 817591.

Το έργο DISARM στοχεύει στη μείωση της αντοχής των 
βακτηρίων στα αντιβιοτικά εστιάζοντας στην πρόληψη 
ασθενειών και τη βελτίωση της υγεία των ζώων, μειώνοντας 
την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών. Το DISARM διαθέτει 
ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που διατίθεται μέσω της 
ιστοσελίδας μας και του καναλιού στο YouTube. Έχουμε, 
επίσης, μια ζωντανή και ενημερωμένη κοινότητα μέσα στην 
ομάδα συζητήσεών μας στο Facebook (σας καλωσορίζουμε 
να συμμετάσχετε, απλά κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο 
και απαντήστε σε μερικές σύντομες ερωτήσεις για να 
αποκτήσετε πρόσβαση) και ευρύτερα κανάλια κοινωνικών 
δικτύων όπως: Twitter, Facebook, LinkedIn. Το DISARM 
προωθεί, επίσης, προσεγγίσεις από πολλαπλούς φορείς και 
ομάδες ατόμων (κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, διατροφολόγοι 
και άλλοι σύμβουλοι) που συνεργάζονται για τη βελτίωση της 
υγείας των ζώων και των επιδόσεων μίας εκμετάλλευσης. Αν 
θέλετε να μάθετε περισσότερα, ελέγξτε την εργαλειοθήκη 
μας για να ξεκινήσετε!

Αυτός ο οδηγός βασίστηκε στις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου DISARM 
και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πλήρες βιβλίο αναφοράς. 
Παρέχει μια χρήσιμη επισκόπηση με συνδέσμους σε 
πρακτικά βίντεο, περιλήψεις, άρθρα, μαρτυρίες κ.λπ., για 
να διευκολύνει τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν θα είναι όλες 
οι συστάσεις εφαρμόσιμες ή κατάλληλες για τη μονάδα σας, 
και τυχόν παρεμβάσεις θα πρέπει να συζητηθούν με τον 
κτηνίατρο ή τους συμβούλους σας.

Παρόλο που έχουν καταβληθεί όλες οι εύλογες προσπάθειες από τον συγγραφέα για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα αυτού του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών, η ομάδα έργου DISARM 
και ο χρηματοδοτικός οργανισμός δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει από την εξάρτηση από αυτό το έγγραφο. Χρησιμοποιήστε αυτό το έγγραφο με 
δική σας ευθύνη και συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο ή/και σύμβουλό σας για να διασφαλίσετε τις ενέργειες που επιθυμείτε να ακολουθήσετε ανάλογα με το αγρόκτημα σας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 817591.

Αυτός ο οδηγός είναι ένας από τους 10 οδηγούς 
Ορθών Πρακτικών που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
έργου DISARM. Όλοι αυτοί οι 10 οδηγοί έχουν ως 
στόχο να σας ενημερώσουν για ένα συγκεκριμένο 
θέμα, προκειμένου να μειωθεί η αντιμικροβιακή 
αντοχή στην κτηνοτροφία.

Μπορείτε να βρείτε τους άλλους οδηγούς ορθών 
πρακτικών DISARM εδώ.

Επισκεφτείτε το Website μας

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Linkedln

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Συντονισμός ΈργουΣυντονισμός Έργου ΣυνεργάτεςΣυνεργάτες
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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ΕΙΣΑΓΩΓΉΕΙΣΑΓΩΓΉ
Τι είναι η εσωτερική βιοασφάλεια;

Γιατί είναι σημαντική η εσωτερική 
βιοασφάλεια;

Ποια είναι τα κύρια στοιχεία της 
εσωτερικής βιοασφάλειας;

Τα μέτρα βιοασφάλειας συμβάλλουν στην πρόληψη της 
εισόδου και εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών μέσα σε 
μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση αλλά και μεταξύ άλλων, 
μειώνοντας έτσι τη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών και 
την ανάγκη για κτηνιατρικές θεραπείες με αντιβιοτικά. Η 
βιοασφάλεια μπορεί να χωριστεί σε δύο μορφές: εσωτερική 
και εξωτερική.

Η εξωτερική βιοασφάλεια στοχεύει να αποτρέψει την 
εισαγωγή παθογόνων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση. 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον 
ξεχωριστό οδηγό βέλτιστων πρακτικών που δημοσιεύτηκε 
από το DISARM.

Η εσωτερική βιοασφάλεια αποτελείται από όλα τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη της εξάπλωσης 
των μολυσματικών παραγόντων στην κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση. Η εσωτερική βιοασφάλεια θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαχείριση των ασθενειών. Η υγιεινή της 
μονάδας, η κατάλληλη απολύμανση, η σωστή οργάνωση 
των επιμέρους εργασιών και άλλα θέματα που αφορούν τη 
διαχείριση (π.χ. πυκνότητα ζώων, αρχή all-in/all-out). Αν 
σας ενδιαφέρει να διαβάσετε λεπτομερώς τις αρχές και την 
πρακτική της βιοασφάλειας στη ζωική παραγωγή, το βιβλίο 
«Βιοασφάλεια στη ζωική παραγωγή και κτηνιατρική» 
συνιστάται ιδιαίτερα.

Τα κύρια εσωτερικά στοιχεία βιοασφάλειας είναι:

1. Ή Διαχείριση ασθενειών1. Ή Διαχείριση ασθενειών
Απαιτείται συστηματική στρατηγική διαχείρισης ασθενειών 
για την προστασία της υγείας των ζώων. Είναι σημαντικό να:

περιλαμβάνει σωστό χειρισμό και θεραπεία ασθενών 
ζώων
γίνεται χρήση κατάλληλων διαγνωστικών
γίνεται χρήση απομόνωσης και καταγραφής ασθενειών
εξασφαλίζεται υψηλό καθεστώς ανοσίας για όλα τα ζώα 
(π.χ. μέσω εμβολιασμού)

Τα άρρωστα ζώα θα πρέπει να απομονωθούν στο 
αναρρωτήριο για να αποφευχθεί η έκθεση άλλων ζώων στον 
παθογόνο παράγοντα. Οποιαδήποτε θεραπεία των ζώων 
πρέπει να γίνεται προσεκτικά για να αποφευχθεί η μετάδοση 
της νόσου. Για παράδειγμα, η αποθήκευση και η απολύμανση 
του εξοπλισμού είναι σημαντική (Εικόνα 1).

Οι βελόνες μπορεί να μολυνθούν μέσω της χρήσης και 
της αποθήκευσής τους από πολυάριθμα μικρόβια του 
περιβάλλοντος και ως εκ τούτου να γίνουν αποτελεσματικοί 
μεταδότες ασθενειών.

Σε περίπτωση επιδημίας, πρέπει να καταρτιστεί ένα 
σχέδιο δράσης το συντομότερο δυνατό. Πληροφορίες και 
οδηγίες για τη δημιουργία σχεδίου βιοασφάλειας μπορείτε 
να βρείτε εδώ.

Παρόλο που παρέχεται ένα γενικό πρότυπο στον Πίνακα 
1, η ανάπτυξη ενός σχεδίου απαιτεί πληροφορίες από  ▲ Εικόνα 1. Εξοπλισμός έγχυσης σε μια μονάδα

 ▲ Πίνακας 1. Πρότυπο σχεδίου δράσης βιοασφάλειας

Μια καλύτερη εσωτερική κατάσταση βιοασφάλειας θα 
διασφαλίσει ότι εάν/όταν υπάρχει μόλυνση μέσα σε μια 
κτηνοτροφική εκμετάλλευση, θα λαμβάνονται μέτρα για 
τη μείωση της εξάπλωσής της. Με απλά λόγια, η καλύτερη 
εσωτερική βιοασφάλεια θα οδηγήσει σε λιγότερες 
περιπτώσεις ασθενειών.

Η εφαρμογή των αρχών της εσωτερικής βιοασφάλειας 
μπορεί να συμβάλει σε μια καθαρότερη και πιο οργανωμένη 
μονάδα, βελτιωμένη αποδοτικότητα παραγωγής, καθώς και 
μείωση της ανάγκης για αντιβιοτικά στη ζωική παραγωγή.

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή την ομάδα 
της μονάδας και τον κτηνίατρο. Κάθε σχέδιο πρέπει να 
αναθεωρείται και να ενημερώνεται τακτικά για να ικανοποιεί 
τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της μονάδας και πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, όχι μόνο την 
εσωτερική βιοασφάλεια.

Προσδιορίστε τις ασθένειες που προκαλούν ανησυχία.
Ελέγξτε τις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης
Δημιουργήστε ένα διάγραμμα της μονάδας και προσδιορίστε τα 
κρίσιμα σημεία
Προσδιορίστε παράγοντες κινδύνου / πιθανές πηγές μόλυνσης
Αξιολογήστε τις απόψεις και το ενδιαφέρον του προσωπικού για τη 
βιοασφάλεια
Εξετάστε τις νομικές απαιτήσεις και πώς μπορούν να προσαρμοστούν 
στην κατάσταση της μονάδας σας
Επιλέξτε τις καλύτερες πρακτικές βιοασφάλειας για τη μονάδα σας
Καθιερώστε νέους απαραίτητους κανόνες βιοασφάλειας
Παρέχετε εκπαίδευση προσωπικού όπου είναι απαραίτητο
Ορίστε έναν διαχειριστή βιοασφάλειας για να ηγηθεί των προσπαθειών 
βιοασφάλειας στη μονάδα
Οργανώστε τακτικές συναντήσεις βιοασφάλειας με όλο το προσωπικό 
της μονάδας σας
Ορίστε και καθορίστε με σαφήνεια «καθαρούς» και «ακάθαρτους» 
χώρους εντός της μονάδας σας
Εφαρμοστέ το σχέδιο βιοασφάλειας και αντιμετωπίστε άλλα θέματα 
που σχετίζονται με τη μονάδα 
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Η αρχή all-in/all-out βοηθά στην αποφυγή διασταυρούμενης 
μόλυνσης μεταξύ διαδοχικών παρτίδων παραγωγής και 
καθιστά δυνατό τον καθαρισμό και την απολύμανση των 
αχυρώνων μεταξύ διαφορετικών ομάδων παραγωγής. Η 
αυστηρή εφαρμογή της αρχής all-in/all-out είναι πολύ 
σημαντική για να σπάσει ο κύκλος μόλυνσης μεταξύ των 
επόμενων παρτίδων παραγωγής. Τα πιο αργά αναπτυσσόμενα 
ζώα δεν πρέπει να παραμένουν και να προστίθενται στην 
επόμενη παρτίδα νεότερων ζώων. Η αργή ανάπτυξη δείχνει 
ότι τα ζώα είναι πιθανότατα φορείς μιας ή περισσοτέρων 
μολυσματικών ασθενειών, επομένως αντιπροσωπεύουν 
αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης σε μια νεότερη, πιο ευαίσθητη, 
ηλικιακή ομάδα.

3. Πυκνότητα σταβλισμού3. Πυκνότητα σταβλισμού
Η υψηλή πυκνότητα στέγασης των ζώων προκαλεί στρες που 
έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις και 
αυξημένη απέκκριση μικροβίων. Εκτός από αυτό, η υψηλή 
πυκνότητα στέγασης των ζώων σχετίζεται με μειωμένη 
ευζωία. Η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων αντιμετωπίζει αυτές τις ανησυχίες 
θέτοντας ορισμένα όρια (χοίροι: m2/ζώο, ορνίθια 
κρεοπαραγωγής: kg/m2) για κάθε είδος ζώου (πίνακας 2).

2. Αρχή all-in/all-out (ισχύει κυρίως για χοίρους, μοσχάρια και 2. Αρχή all-in/all-out (ισχύει κυρίως για χοίρους, μοσχάρια και 
κρεατοπαραγωγά ορνίθια)κρεατοπαραγωγά ορνίθια)

https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789245684/
https://www.healthyagriculture.org/prevent/biosecurity-plan
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Μέγιστη πυκνότητα σταβλισμού Σημειώσεις

Χοιρίδια <10kg 0.15 m2/ζώο

Χοίροι >110kg 1 m2/ζώο

Νεαρά χοιρίδια 1.64 m2/ζώο

Χοιρομητέρες 2.25 m2/ζώο

Κάπρος 6 m2/ζώο 10 m2/κάπρο εάν χρησιμοποιείται για φυσική οχεία

Πτηνά 33 kg/m2 39 kg/m2 iεάν είναι εξοπλισμένα με συστήματα εξαερισμού, ψύξης και θέρμανσης.
Υπό εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να φτάσει μέχρι 42 kg/m2

 ▲ Πίνακας 2. Μέγιστα όρια πυκνότητας αποθέματος σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (σε m²) ανά ζώο (οδηγίες του Συμβουλίου 2008/120/
ΕΚ για χοίρους και 2007/43/ΕΚ για ορνίθια κρεοπαραγωγής)

4. Διαχωρισμός και κανόνες εργασίας4. Διαχωρισμός και κανόνες εργασίας
Τα ζώα διαφορετικών ηλικιακών ομάδων μπορεί να 
έχουν διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας σε ορισμένα 
παθογόνα. 

Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρούνται οι ηλικιακές 
ομάδες ξεχωριστά και η εργασία να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες εργασίας ξεκινώντας από 
τα μικρότερα ζώα, κινούμενα προς τα μεγαλύτερα ζώα και 
τελειώνοντας με το χώρο απομόνωσης και το αναρρωτήριο 
(Εικόνα 2).

Για να αποφύγετε τη μεταφορά μικροβίων στα υποδήματα, 
μεταξύ των μονάδων παραγωγής μπορούν να τοποθετηθούν 
ποδονάρια και λουτρά απολύμανσης.

Για ομάδες που φέρουν κίνδυνο (π.χ. στάβλοι καραντίνας, 
αναρρωτήριο), συνιστάται μια πρόσθετη δικλείδα υγιεινής 
για αλλαγή ρούχων, υποδημάτων και πλύσιμο των χεριών για 
να αποφευχθεί η εξάπλωση παθογόνων μικροοργανισμών 
μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

 ▼ Εικόνα 2. Γραμμές εργασίας (παραδειγματικά) σε μια 
κτηνοτροφία

5. Καθαρισμός και απολύμανση5. Καθαρισμός και απολύμανση
Για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων μεταξύ 
διαδοχικών κύκλων παραγωγής, απαιτείται σχολαστικός 
καθαρισμός και απολύμανση των κελιών.

Επτά βήματα για καθαρισμό και απολύμανση:Επτά βήματα για καθαρισμό και απολύμανση:
1. στεγνό καθάρισμα και αφαίρεση όλης της οργανικής ύλης
2. διαβροχή όλων των επιφανειών για χαλάρωση της 

εναπομένουσας οργανικής ύλης
3. καθαρισμός υψηλής πίεσης με νερό για απομάκρυνση 

των ρύπων
4. στέγνωμα του στάβλου για αποφυγή αραίωσης του 

απολυμαντικού (θα εφαρμοστεί στο επόμενο βήμα)
5. απολύμανση του στάβλου για να επιτευχθεί περαιτέρω 

μείωση της συγκέντρωσης μικροβίων
6. ξέπλυμα και στέγνωμα του στάβλου για να διασφαλιστεί 

ότι τα ζώα δεν θα έρθουν σε επαφή με υπολείμματα 
απολυμαντικού

7. έλεγχος της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 
πραγματοποιώντας δειγματοληψία στην επιφάνεια

Ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τις βασικές αρχές 
καθαρισμού και απολύμανσης διατίθεται από το DISARM. 
Η Ολλανδική λογική από την εφαρμογή μέτρων καθαρισμού 
και απολύμανσης σε εκμεταλλεύσεις χοίρων, πτηνών και 
γαλακτοκτοπαραγωγών μονάδων, ως μέρος της ρουτίνας 
τους, παρουσιάζεται σε ένα ενημερωτικό βίντεο.

Οι παρακάτω εικόνες (ευγενική προσφορά του 
Πανεπιστημίου της Γάνδης) απεικονίζουν αυτά τα επτά 
βήματα.

1. Στεγνό καθάρισμα και απομάκρυνση όλου του οργανικού υλικού

2. Διαβροχή όλων των επιφανειών για την απομάκρυνση όλων των 
οργανικών υπολειμμάτων

3. Καθαρισμός με νερό υψηλής πίεσης για την απομάκρυνση όλης της 
βρωμιάς

4. Στέγνωμα του στάβλου για την αποφυγή αραίωσης του απολυμαντικού

5. Απολύμανση του στάβλου

6. Στέγνωμα του στάβλου

7. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας

https://www.youtube.com/watch?v=h7C1f1EDsn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=h7C1f1EDsn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wtieDBhXyQ0
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΉΝ ΠΡΑΚΤΙΚΉΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΉΝ ΠΡΑΚΤΙΚΉ
Σε αυτήν την ενότητα επιλεγμένοι σύνδεσμοι και 
πληροφορίες διατίθενται για τις κύριες κατηγορίες ζώων. 
Περισσότερα αποτελέσματα από την πρακτική και την 
έρευνα είναι διαθέσιμα στην έκθεση State of the Art σχετικά 
με τη βιοασφάλεια.

Ένα βίντεο βέλτιστης πρακτικής έχει δημιουργηθεί από 
το DISARM για την ενημέρωση σχετικά με την εσωτερική 
βιοασφάλεια στις εκτροφές χοίρων. Ένα πιο λεπτομερές 
βίντεο είναι διαθέσιμο από το φλαμανδικό τμήμα γεωργίας.

Οι εμπειρίες ενός Βέλγου παραγωγού που επικεντρώνεται 
στη βιοασφάλεια της μονάδας του για τη μείωση της 
χρήσης αντιβιοτικών παρουσιάζονται σε αυτό το βίντεο 
DISARM. Όσον αφορά την εσωτερική βιοασφάλεια, ο 
παραγωγός τόνισε κυρίως τα στοιχεία της «δημιουργία 
ομάδων και των γραμμών εργασίας» και του «καθαρισμού 
και απολύμανσης».

Ένας άλλος Βέλγος παραγωγός μοιράζεται τα υπάρχοντα 
μέτρα βιοασφάλειας στη μονάδα του (π.χ. διαφορετικούς 
χρωματικούς κωδικούς για υλικά και ρούχα που θα 
χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και 
σαφή οριοθέτηση «καθαρών» και «ακάθαρτων» περιοχών 
της μονάδας).

Πληροφορίες για τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης της 
υγιεινής στις εκτροφές χοίρων παρουσιάζονται σε άλλο 
βίντεο DISARM.

Όπως συμβαίνει με κάθε είδος ζώου, τα μέτρα βιοασφάλειας 
είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντιμετωπίζουν τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά της χοιροτροφίας (π.χ. παρουσία μονάδας 
τελικής επεξεργασίας). Ένας λεπτομερής οδηγός για 
την εσωτερική βιοασφάλεια στους χοίρους παρέχεται 
από το Biocheck.UGent. Για παράδειγμα, όταν πλένετε 
τις χοιρομητέρες είναι σημαντικό αυτό να συμβαίνει πριν 
εισέλθουν στο κελί για να αποφύγετε τη μόλυνση αυτών κατά 
τη διαδικασία του πλυσίματος.

Χοίροι

Πτηνά

Βοοειδή

Ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τις βασικές αρχές 
καθαρισμού και απολύμανσης σε κτηνοτροφικά κέντρα 
διατίθεται από το DISARM. Ένα λεπτομερές βίντεο (στα 
γαλλικά) έχει παραχθεί από το ITAVI για να αναδείξουν 
τα κύρια στάδια καθαρισμού και απολύμανσης σε 
πτηνοτροφεία.

Σε αυτό το βίντεο διατίθενται πληροφορίες από μια 
λετονική πτηνοτροφική μονάδα απαλλαγμένη από τη χρήση 
αντιβιοτικών. Η βιοασφάλεια είναι ο κύριος πυλώνας της 
προσέγγισής τους χωρίς αντιβιοτικά.

Όπως συμβαίνει με κάθε είδος ζώου, τα μέτρα 
βιοασφάλειας είναι προσαρμοσμένα ώστε να 
αντιμετωπίζουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της εκτροφής 
(π.χ. διαχείριση αυγών). Ένας λεπτομερής οδηγός για την 
εσωτερική βιοασφάλεια στη πτηνοτροφία παρέχεται από 
το Biocheck.UGent. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό 
να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη επαφή μεταξύ των 
ατόμων που απασχολούνται στα πτηνοτροφεία και εκείνων 
που εργάζονται στην αίθουσα συλλογής αυγών.

Ένα βίντεο βέλτιστης πρακτικής έχει δημιουργηθεί 
από το DISARM για την ενημέρωση των γενικών μέτρων 
βιοασφάλειας για τους επισκέπτες σε εκμεταλλεύσεις 
βοοειδών.

Ένα βίντεο, σε δύο μέρη (δείτε εδώ και εδώ), σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση της αντιμικροβιακής 
αντοχής έχει δημιουργηθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Γάλακτος (IDF) για τις μονάδες παραγωγής γάλακτος, 
στο οποίο τα μέτρα που σχετίζονται με την εσωτερική 
βιοασφάλεια παίζουν θεμελιώδη ρόλο.

Όπως συμβαίνει με κάθε είδος ζώου, τα μέτρα 
βιοασφάλειας είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντιμετωπίζουν 
τα μοναδικά χαρακτηριστικά της εκτροφής (π.χ. διαχείριση 
γαλακτοκομικών προϊόντων). Ένας λεπτομερής οδηγός για 
την εσωτερική βιοασφάλεια στα βοοειδή παρέχεται από το 
Biocheck.UGent.

Για παράδειγμα, όταν εστιάζουμε στη διαχείριση 
των γαλακτοκομικών προϊόντων, ο άρτια λειτουργικός 
εξοπλισμός άμελξης είναι υψίστης σημασίας. Η ετήσια 
συντήρηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού άμελξης πρέπει 
να πραγματοποιείται με τη χρήση στατικής (χωρίς αγελάδες 
αρμέγματος) και δυναμικής δοκιμής (ενώ αρμέγονται 
αγελάδες). 

Πώς μπορείτε να αξιολογήσετε το 
εσωτερικό επίπεδο βιοασφάλειας της 
μονάδας σας;

Διάφορα εργαλεία έχουν δημιουργηθεί για την αξιολόγηση 
της βιοασφάλειας. Ένα από τα πιο γνωστά και πιο 
χρησιμοποιούμενα εργαλεία είναι το Biocheck.UGent. 
Πρόκειται για ένα σύστημα βαθμολόγησης που αναπτύχθηκε 
από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης για να αξιολογεί και να 
ποσοτικοποιεί το επίπεδο της βιοασφάλειας στη μονάδα. 
Η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 (χειρότερη) έως 100 
(καλύτερη). Εφαρμόστηκε σε περισσότερες από 15000 
κτηνοτροφικές μονάδες ορνίθων, χοίρων και βοοειδών 
παγκοσμίως. Αυτό το εργαλείο αποτελείται από όλα τα 
σχετικά συστατικά της βιοασφάλειας και λαμβάνει υπόψη τη 
σχετική σημασία των διαφόρων πτυχών της βιοασφάλειας, 
με αποτέλεσμα μια σταθμισμένη βαθμολογία βάσει κινδύνου. 
Ένα κύριο πλεονέκτημα είναι ότι το Biocheck.UGent μπορεί 
να παράγει συγκεκριμένη έκβαση (αποτελέσματα) για 
εσωτερική (και/ή εξωτερική) βιοασφάλεια και για τα κύρια 
συστατικά του (Εικόνα 3α, 3β).

 ▲ Εικόνα 3. Έξοδος του Biocheck.UGent. Αρχικά παράγει τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα ανά κατηγορία ως πίνακας (3α) 
και στη συνέχεια χρησιμοποιεί ένα διάγραμμα ιστού αράχνης 
για να παρουσιάσει γραφικά τα αποτελέσματα (3β).

https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/12/DISARM-WP3-SoA-report-M33-mb270921.pdf
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/12/DISARM-WP3-SoA-report-M33-mb270921.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tkxUHQ8ji_U
https://www.youtube.com/watch?v=OLyj-Xxdhwc
https://www.youtube.com/watch?v=OLyj-Xxdhwc
https://www.youtube.com/watch?v=bAqL1U9snus
https://www.youtube.com/watch?v=bAqL1U9snus
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=lrtTyooTGOs
https://www.youtube.com/watch?v=2n70Sedh1Bw
https://www.youtube.com/watch?v=2n70Sedh1Bw
https://www.youtube.com/watch?v=I0KWXxvuy0w
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-poultry#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-poultry#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=W417s0sS1N8
https://www.youtube.com/watch?v=wWQhLgSy7jM
https://www.youtube.com/watch?v=xr00rQjrYmA
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
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Design: Henry Burridge / henryburridge.com

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Επισκεφτείτε το Website μας

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Linkedln

https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/adapted-feeding-watering-and-additives-for-animal-health-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/prudent-use-of-antibiotics-best-practice-guide/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/

