Na jlepsze praktyki
w produkcji ja j
w systemach
bezklatkowych
Projekt pilotażowy wspierający przejście na
bezklatkowe systemy utrzymania kur niosek
w Unii Europejskiej

O projekcie
W celu wsparcia produkcji jaj w systemach bezklatkowych i poprawy
dobrostanu zwierząt, konsorcjum składające się z 7 partnerów
opracuje zestaw „najlepszych praktyk” dla bezklatkowych systemów
produkcji jaj, w ramach pilotażowego projektu Komisji Europejskiej
oraz DG SANTE.
Wypracowane rozwiązania będą stanowić praktyczne wsparcie
dla producentów jaj, tak aby zachęcić ich do przejścia z systemów
klatkowych na systemy bezklatkowe.

— Projekt ma charakter pilotażowy i rozpoczął się w maju 2021
roku, natomiast zakończy się w maju 2023 roku.

Cele
01
02

Aby pomóc producentom jaj w zaspokojeniu popytu rynkowego, dostarczając
praktycznych wskazówek, jak przejść na alternatywne systemy wolne od klatek o
wyższym dobrostanie.
Przygotowanie i zapewnienie praktycznego wsparcia producentom jaj, tak aby
zachęcić ich do przejścia z systemów klatkowych na systemy bezklatkowe.
Dotyczy to zarówno odchowu kur niosek, jak i utrzymania kur niosek w okresie
produkcyjnym.

03

Zapewnienie szerokiego rozpowszechnienia informacji zebranych w ramach
projektu, poprzez opracowanie materiałów dydaktycznych.

04

Zorganizowanie spotkań popularyzatorskich skierowanych do producentów w
państwach członkowskich (Hiszpania, Polska, Portugalia i Belgia) o wysokim
odsetku systemów klatkowych w celu zwiększenia zastosowania systemów
utrzymania bezklatkowego.
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Plan działania zostanie stworzony na podstawie informacji
z krajów, w których wysoki % ptaków jest już utrzymywany
w systemach bezklatkowych (Holandia, Dania, Niemcy,
Francja i Austria). Ponadto, informacje dotyczące
sytuacji lokalnej oraz możliwości i wyzwań związanych z
przejściem na systemy bezklatkowe są zbierane w krajach
docelowych, w których obecnie jest niski odsetek systemów
bezklatkowych (Hiszpania, Portugalia, Belgia i Polska).
Informacje te zostaną wykorzystane do sformułowania
zestawu „najlepszych praktyk” które są zgodne z obydwoma
źródłami informacji.

Najlepsze praktyki zostaną
opracowane w porozumieniu z zainteresowanymi
stronami, a na koniec
zostaną rozpowszechnione
w krajach o niskim odsetku
systemów bezklatkowych.
W ramach projektu
przewidziano także
międzynarodowe spotkanie
branżowe w Brukseli.

Śledź nasze działania i skontaktuj się z nami na:

facebook bestpracticehens
twitter @BestHens
linkedin bestpracticehens
web www.bestpracticehens.eu
Partnerzy:

