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WPROWADZENIE

NORWESKIE ZWIERZETA domowe maja dobre zdrowie. W Norwegii jest malo powaznych,
zarazliwych chorøb zwierzecych. Jest røwniez malo czynnikøw zarazenia, ktøre roznosza
zarazenie od zwierzat i wywolujacych choroby u czlowieka. Ta dobra sytuacje zdrowotna zyczymy
sobie zachowac/utrzymac. I ty røwniez mozesz sie przyczynic! Twøj pracodawca tutaj w Norwegii
zyczy sobie abys przeczytal/przeczytala ta broszure i abys postepowal/postepowala zgodnie z
regølami i rutynami obowiazujacymi dla zabezpieczenia przed chorobami zakaznymi. Te regøly sa
podane ponizej.
Praca ze zwierzetami niesie ze soba odpowiedzialnosc za wypelnianie zadan nakazanych przez
pracodawce. Masz røwniez wlasna odpowiedzialnosc wykonywania pracy w taki sposøb, aby
ryzyko rozprzestrzeniania chorøb zakaznych bylo jak najmniejsze.
Dobre zdrowie zwierzat jest wazne dla:
• Dobrej ekonomii w produkcji zywego inwentarza
• Zwierzecego dobrobytu
• Bezpiecznej zywnosci
• Bezpiecznego srodowisko pracy w w rolnictwie
Zwierzeta domowe moga byc chore z røznych przyczyn, jak np: niewlasciwe dokarmianie, albo
zaburzony balans hormonalny. Czesto jednak choruja zwierzeta, poniewaz spozyly patogeny i
czynniki zakazenia, jak wirusy albo bakterie.
Ten tekst jest poswiecony przede wszystkim opisowi chorob,wywolanych przez czynniki
zakazenia.
Ogølnie møwiac, nie mamy mozliwosci obserwacji czynnikøw zakazenia. Chore zwierzeta moga
przenosic zakazenie na zdrowe zwierzeta, jesli dochodzi do kontaktu pomiedzy nimi.Czynniki
zakazenia znajduja sie w plynach ustrojowych jak: smark albo slina. Przy kichaniu i kaszlu moze
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zakazenie przenosic sie droga powietrzna. Duze ilosci czynnikøw zakaznych moga sie znajdowac
røwniez w odchodach zwierzecych. Nie zawsze mozna zaobserwowac na zwierzetach, ze maja
czynniki zakazenia w organizmie. Te zwierzeta nazywamy ”zdrowymi nosicielami”.
Czynniki zakazenia moga byc røwniez roznoszone innymi sposobami:
• Przez czlowieka: na skørze,ubraniach czy kaloszach
• Przez narzedzia, uzywane zarøwno w zagrodzch jak røwniez w innych miejscach w
gospodarstwie
• z pasza dla zwierzat
• z resztkami jedzenia
W niektørych przypadkach chorobowych moze røwniez dochodzic do zakazenia przenoszonego
ze zwierzat na ludzi. Te choroby nazywa sie zoonoser. Przestrzeganie zwyklych, ale efektywnych
regøl dla zapobiegania zakazeniom jest wazne zarøwno dla ciebie jak i dla twojego pracodawcy.
To ze wzgledu na zapobieganie rozprzestrzeniania sie zakazenia ze zwierzat chorych na zdrowe,
jak røwniez ze zwierzat na czlowieka.
Wiekszosc infekcji, ktørych przyczyna sa bakterie, mozna leczyc antybiotykami. Jednak niektøre
bakterie posiadaja wlasciwosci, prowadzace do odpornosci na antybiotyki. Wøwczas møwimy ze
sa to bakterie odporne na antybiotyki. Uzywanie antybiotykøw powoduje, ze coraz wiecej
rodzajøw bakterii jest odporna. Leczenie antybiotykami chorøb wywolanych przez tego rodzaju
bakterie nie jest skuteczne. Te bakterie moga sie rozprzestrzeniac wsrød spoleczenstwa. Jesli
dostana sie do szpitala lub innych instytucji moga spowodowac powazne problemy. Infekcje,ktøre
w normalnych przypadkach mozna wyleczyc, moga doprowadzic do zgonu,poniewaz przyczyna
infekcji sa bakterie odporne. Dlatego chcemy utrzymywac poziom uzytku antybiotykøw wsrød
zwierzat na jak najnizszym poziomie. Aby nam sie to udalo, musimy pracowac systematycznie i
utrzymywac dobry poziom zdrowia zwierzat.
Ochrona przed zarazeniami
sa to røzne przedsiewziecia idace w kierunku zahamowania rozprzestrzeniania chorøb Ochrona
przed zakazeniami to røzne przedsiewziecia zmierzajace w kierunku zahamowania
rozprzestrzeniania chorøb zakaznych.Aby ochrona przed zakazeniami byla efektywna, musimy
miec wiedze na temat czynnikøw zakazenia,w jaki sposøb rozprzestrzeniaja sie pomiedzy
zwierzetami, pomiedzy ludzmi i stadami. Musimy røwniez miec wiedze odnosnie tego co nalezy
do efektywnych przedsiewziec koniecznych dla zahamowania rozprzestrzeniania zakazenia.
Dlatego tez jest bardzo wazne aby uzywac ta wiedze kazdego dnia w pracy na gospodarstwie i
ze zwierzetami. Efektywna ochrona przed zakazeniami møwi nam o wykonywaniu wlaciwych
rzeczy, we wlasciwym czasie i na wlasciwym miejscu. Jesli myjemy rece i zmieniamy kalosze tylko
co drugi raz, kiedy wchodzimy do zwierzat, zwiekszamy ryzyko wniesienia zakazenia za kazdym
razem kiedy tego nie wykonujemy. To samo tyczy sie røwniez innych rutyn, za kazdym razem
kiedy wybieramy ”droge na skrøty”albo zapominamy rutyn higieny, zwiekszamy ryzyko
rozprzestrzeniania zakazenia.

CO MUSISZ ROBIC?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myj rece czesto, uzywaj mydla.
Dezynfekcja rak jest tez dobra
alternatywa.
Zawsze uzywaj sluzy przeciwzakazeniowej tam gdzie sie znajduje.
Zmieniaj obuwie, kiedy wchodzisz do
gospodarstwa.
Dbaj o dobra higiene osobista.
Czesto zmieniaj ubrania robocze.

Higiena jest bardzo wazna dla ochrony przed zakazeniami. Wlasciwe utrzymywanie czystosci jest
rzecza decydujaca w walce z zapobieganiem zakazen. Higiena jest røwniez decydujacym
faktorem przy gospodarowaniu odpadami, podczas stycznosci z nawozem i z kontaktem ze
zdechlymi zwierzetami.

Pierz ubrania robocze czesto, w
temperaturze nie nizszej niz 40oC.
Nie uzywaj tych samych ubran w kilku
røznych gospodarstwach.

Twøj pracodawca ma gløwna odpowiedzialnosc za ochrone przed zakazeniami w gospodarstwie.
Twoim zadaniem jest nauczenie sie rutyn zwiazanych z higiena na gospodarstwie oraz wyjasnienie
i rozmowa z pracodawca na temat, w jaki sposøb on lub ona chce zebys ty wykonywal twoja
prace. Røwniez jesli chodzi o badanie zwierzat, ktøre pokazuja oznaki choroby lub leczenie
choroby oraz powiadomienie i wezwanie weterynarza, sa to sprawy,ktøre musisz umøwic z
pracodawca.

Kap sie i myj wlosy kiedy po
skonczonej pracy.
Nie dawaj resztek jedzenia zwierzetom
domowym.

Praktyczne rozwiazania dotyczace ochrony przed zakazeniami, moga sie røznic z gospodarstwa
na gospodarstwo. Niektøre rozwiazania dotycza budynkøw oraz umiejscowienia wejsc i zagrød
zwierzecych. Inne rozwiazania dotyczace ochrony przed zakazeniami sa zwiazane z rutynami
dotyczacymi: zmiany odziezy, uzywania odziezy ochronnej, utrzymywania porzadku oraz
przeprowadzania zwierzat w gospodarstwie. Ponizej podajemy kilka przykladøw na tego rodzaju
rozwiazania, ale mozna oczywiscie robic to røwniez na inne sposoby. Ty, jako pracownik musisz
respektowac i uznac te rozwiazania, ktøre twøj pracodawca wybral, nawet jesli one sie røznia od
rozwiazan, ktørych przyklady podajemy ponizej.
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02

UNIKAJ ZARAZENIA

GOSPODARSTWO JEST dosc zamknietym systemem.Rutyny, ktøre przelamuja mozliwe drogi
zakazenia sa wazne dla zatrzymania wtargniecia nowych czynnikøw zakazenia do stada z
zewnatrz. Wszystko to obraca sie wokøl tego,w jaki sposøb myslimy i postepujemy aby unikac
wciagania czynnikøw zakaznych do wewnatrz gospodarstwa z ”reszty swiata”. Te srodki
zapobiegania mozemy nazywac zewnetrzna ochrona przeciw zakazeniom.
Faktory ryzyka zakazenia:
• Kontakt ze zwierzetami z innych stad, przenoszenie zywego inwentarza
• Trafik/ruch pomiedzy gospodarstwami-ludzmi, pojazdami i sprzetem
• Kontakt z rolnictwami niehandlowymi.
• Zanieczyszczona woda pitna i pasza
• Dzikie zwierzeta i ptaki
• Psy i koty

CO MUSISZ ROBIC?

• Obserwuj nowo zakupione zwierzeta

i te zwierzeta,ktøre wlasnie wrøcily do
domu z pastwiska.Jesli pokazuja
objawy/oznaki choroby, musza byc
przebadane. W takich przypadkach
moze zajsc koniecznosc wezwania
weterynarza

a) Kontakt ze zwierzetami z innych stad
Zwierzeta nalezace do zywego inwentarza moga wchodzic w kontakt ze zwierzetami z innych
hodowli,np. przy zakupie zwierzat, uzywaniu wspølnych pastwisk. Røwniez zwierzeta hodowlane,
ktøre sa zabierane na pokazy i inne wydarzenia, gdzie pokazuje sie zwierzeta, sa narazone na
stycznosc z innymi.
Rutyny dotyczace zakupu zywego inwentarza sa przede wszystkim odpowiedzialnoscia twojego
pracodawcy. Twoim najwazniejszym zadaniem jest obserwacja rutyn dotyczacych przyjmowania i
obchodzenia sie z nowo- zakupionymi zwierzetami. Swiadectwo/atest zdrowia i dni kwarantanny
sa przykladami na przedsiewziecia,ktøre moga zmniejszyc ryzyko dostania sie choroby przy
zakupie zwierzat.
Kiedy zwierzeta byly na pastwiskach razem ze zwierzetami z innych stad, trzeba wøwczas bardzo
waznie je obserwowac kiedy wracaja do domu.
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CO MUSISZ ROBIC?
b) Ruch pomiedzy stadami/pomiedzy zywym inventarzem
Ludzie moga przyniesc czynniki zakazenia z zewnatrz i do srodka,do stada. Wirusy i bakterie
moga sie znajdowac na skørze, ubraniach, kaloszach.Niektørzy ludzie pracuja w kilku røznych
gospodarstwach zwierzecych. Dlatego tez jest to bardzo wazne aby szczegølnie te osoby
konsekwentnie przestrzegaly wlasciwych rutyny higieny. Tyczy sie to nie tylko wlascicieli zwierzat i
osoby pomagajace przy gospodarstwie, ale røwniez weterynarzy,poradnikøw oraz inne osoby
nalezace do obslugi gospodarstwa, jak:kierowca transportu zwierzecego,kierowca ciezarøwki i
dostawca paszy,sciølki,i innych przedmiotøw. Czasami røwniez goscie znajdujacy sie na
gospodarstwie maja ochote ogladac zwierzeta.

• Nie uzywaj tych samych ubran w

røznych stadach, pierz ubrania czesto

• Higiena osobista jest bardzo wazna.

Kap sie i myj wlosy po skonczonym dniu
pracy

• Myj rece czesto i zawsze:

-- przed dojeniem zwierzat

Konsekwentne rutyny sa bardzo wazne dla osøb pracujacych ze zwierzetami. To samo tyczy sie
higieny osobistej, prania ubran oraz zmiany odziezy i obuwia.

-- przy obslugiwaniu zwierzat podczas
porodu lub zwierzat, ktøre wlasnie
urodzily
-- przed obslugiwaniem nowonarodzonych zwierzat
-- po kontakcie z nawozem,krwia, z
wodami plodowymi i blonami
plodowymi, po kontakcie z chorymi i
zdechlymi zwierzetami
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Dla osøb pracujacych w rolnictwie, ktøre znajduja sie w gospodarstwie tylko od czasu do czasu,
jest bardzo wazne udzielenie wyraznej informacji na temat dotyczacych rutyn higieny
obowiazujacej na miejscu. Osoby pracujace przy kilku røznych stadach, maja røwniez
zwiekszone ryzyko do przyciagniecia ze soba zarazenia. Wazna regøla gløwna jest aby te osoby
nie nie wchodzily do srodka gospodarstwa dalej niz tylko do miejsc wykonania swojej pracy. Np.
kierowca cysterny mlecznej aby nie wchodzil nigdzie indziej niz do pomieszczenia gdzie sie
znajduje zbiornik z mlekiem.Przy wlasciwym ulatwieniu, nie potrzebuje kierowca transportu
rzezniczego wchodzic dalej niz do rozladunkowej nawozni. W najlepszym przypadku moze
poprostu stac na samochodzie.

CO MUSISZ ROBIC?

• Zatroszcz sie o to,aby goscie uzywali
wlasciwego wejscia, jesli jest wejscie
tylko dla odwiedzajacych

• Zwracaj uwage na to aby osoby

odwiedzajace zmieniali ubrania na
ubrania gospodarcze, albo zeby
uzywano jednorazowego okrycia na
ubrania i na obuwie/kalosze

Przyklady przedsiewziec, ktøre zmniejszaja ryzyko wprowadzenia zarazenia przez ludzi:
• Dobre i wlasciwe oznakowanie wejsc dla pomocnikøw gospodarczych,osøb odwiedzjacych,
pokojøw mlecznych,oraz miejsc rozladown i zaladowan zwierzat.
• Osobom odwiedzajacym gospodarstwo nalezy wyraznie podkreslic ze musza miec umowe z
wlascicielem zwierzat.
• Sluza przeciw zakazeniowa z wyrazna informacja dotyczaca wlasciwego jej uzytku
• Dostepne nakrycia zewnetrzne na ubrania i na obuwie dla osøb zamiezajacych wejsc do srodka.
• Dostepny zlew z goraca woda, mydlo i papierowe reczniki do rak.

• Pamietaj ze røwniez weterynarz i

kierowca transportu zwierzecwgo så
goscmi, przypominaj im o rutynach

• Jesli byles/bylas w innych

gospodarstwach z pojazdem i z
narzedziami, ktøre byly w kontakcie z
nawozem, umyj i zdezynfekuj narzedzia
zanim bedziesz je uzywac w domu

c) Dzikie zwierzeta i ptaki
Dzikie zwierzeta i ptaki moga miec czynniki zarazenia, ktøre moga sie przenosic do zwierzat na
gospodarstwie i do ludzi. Pewnego rodzaju kontakt z dzikimi zwierzetami nie jest do unikniecia,
na przyklad dla zwierzat, ktøre chodza na pastwisko latem. To, ze zwierzeta pasa sie na
pastwiskach w okresie lata,ma swoje korzysci zwiazane z dobrobytem zwierzecym,pielegnacja
krajobrazu kultury i wykorzystywanie trawy jako paszy. Pastwisko nie jest miejscem duzego
ryzyka zakazenia od dzikich zwierzat na zwierzeta oswojone..Jednak niektøre gatunki,jak swinie
czy drøb sa bardziej podatne na zakazenia od dzikozyjacych gatunkøw. Drøb moze byc
zarazone infekcjami wirusowymi, ktøre moga sie przyczynic do duzych strat w produkcji drobiu.
Przykladami na przedsiewziecia, ktøre moga zmniejszyc ryzyko rozprzestrzeniania zarazenia od
dzikich gatunkøw, jest zabezpieczenie budynkøw gospodarstwa w taki sposøb ptaki nie
dostawaly sie do srodka,oraz miec kontrole nad szkodnikami jak:szczury i myszy. Koniecznoscia
moze byc røwniez usuwanie ptasich gniazd, aby przeszkadzac ptakom w budowie schronienia w
poblizu zagrød zwierzecych. Utrzymywanie czystosci i porzadku wokøl gospodarstwa i na
podwørzu jest wazne dla ochrony przed zakazeniami.

CO MUSISZ ROBIC?

• Zachowøj i przestrzegaj rutyn

dotyczacych gospodarstwa, jesli chodzi
o zwalczanie szkodnikøw

• Pomagaj przy utrzymywaniu

konserwacji i srodkøw bezpieczenstwa
na obszaze gospodarstwa, na przyklad
siatka w otworze, ktøra zatrzymuje ptaki
przed wejsciem do srodka
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UNIKAJ ROZPRZESTRZENIANIA
ZAKAZENIA

ZAWSZE WYSTEPUJE mozliwosc wystepowania czynniki zakazenia, ktøre moga przenosic
zakazenia ze zwierzat na zwierzeta w stadzie. Dobre rutyny i wlasciwe utrzymywanie porzadku
moze zmniejszyc ryzyko do ich rozpowszechniania. Te rutyny mozemy nazywac wewnetrzna
obrona przeciw zakazeniom.

CO MUSISZ ROBIC?

• Utrzymuj czystosc i porzadek wokøl

ciebie w pracy, zarøwno u zwierzat jak i
w pomieszczeniach przeznaczonych dla
ludzi

Ogølne regøly utrzymywania porzadku i konserwacji sa wazne. Gløwnym jednak wyzwaniem jest
wlasciwa obsluga noworodkøw zwierzecych,chorych zwierzat i nawozu.

• Stosuj sie do rutyn codziennego

a) Dobre rutyny i utrzymanie
Uporzadkowane i schludne gospodarstwo z zadbanymi i czystymi zagrodami zwierzecymi ma
lepsze mozliwosci do zapobiegania zakazeniom niz gospodarstwa zaniedbane. Bardzo wazne
jest røwniez zmniejszanie ryzyka pozarowego w pomieszczeniach. Wazne jest sprzatanie i
utrzymywanie porzadku przy zwierzetach jak, røwniez w pokoju przerwy personelu, w
garderobie,oraz w innych pomieszczeniach pobytu ludzi. Przedmioty rzeczy,ktøre sa zniszczone i
nie zostaja usuniete,gromadza tylko kurz i brud. Zniszczone wyposazenie powinno sie reperowac
albo wywiesc na smietnisko. Kontrola szkodnikøw jest bardzo wazna. Wiekszosc rolnikøw nie
rzyczy sobie trzymania psøw w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierzat.

porzadku

• Pamietaj o regularnym stosowaniu rutyn
mycia i dezynfekcji, np.przy
wprowadzaniu nowych zwierzat lub tez
przy przenoszeniu grup zwierzecych

• Stosuj wlasciwe przedsziewziecia
odnosnie kontroli szkodnikøw

• Utrzymuj psy z dala od magazynu paszy
i pomieszczen zwierzecych, jesli rolnik
tak sobie rzyczy

• Pomagaj scinac trawe i utrzymywac
porzadek wokøl budynkøw/domøw
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b) Nawøz
Odchody zwierzece i kal ludzki zawsze zawiera duzo wirusøw i bakterii. Kal,ktøry dostanie sie do
paszy zwierzecej, zanieczyszcza ja i niszczy jej jakosc. Dlatego wszystkie dobre gospodarstwa sa
budowane w taki sposøb, aby pasza i nawøz byly przechowywane jak najbardziej oddzielnie.W
starych domach, gdzie moze nie ma dobrego rozplanowania pomieszczen, jest bardzo wazne
przestrzeganie dobrych rutyn dla unikniecia zanieczyszczania paszy.

CO MUSISZ ROBIC?

• Obchodz sie z pasza z dala od nawozu
zwierzecego

• Uzywaj innych narzedzi do obchodzenia
sie z pasza i innych do obchodzenia sie
z nawozem

• Narzedzia uzywane do obchodzenia sie

z nawozem:skrapki i szpadle, nalezy
przechowywac w odzielnym miejscu niz
narzedzia do obchodzenia sie z
pasza,jak: szczoty i grabie

• Narzedzia do obchodzenia sie z pasza

nalerzy utrzymywac czyste i w porzadku

• Zatroszcz sie o to aby pasza nie byla

dostarczana zwierzetom przez obszar
gdzie znajduje sie nawøz

• Uwazaj na to aby zwierzeta nie dostaly
sie na chlewy do paszy

• Uzywaj toalety do zalatwiania sie a nie
piwnicy na z nawozem

c) Noworodki zwierzece
Noworodki sa podatne na zakazenia i potrzebuja wokøl siebie ciepla jak røwniez musza miec
sucho.Gatunki røznia sie troche jesli chodzi o pielegnacje nowo narodzonych zwierzat, ale ogølnie
biorac pod uwage, potrzebuja noworodki czestrzego dogladania i wiecej opieki niz dorosle
zwierzeta.Jesli w stadzie znajduja sie nowonarodzone zwierzeta to miej na uwadze aby zawsze
czesto je dogladac i zwracac uwage na oznaki wskazujace na chorobe: biegunka, ciezkie
oddychanie lub kaszel.

CO MUSISZ ROBIC?

• Myj zawsze rece przed bezposrednim

kontaktem z noworodkami zwierzecymi

• Zagrody zwierzece z noworodkami i

mlodymi zwierzetami nalezy
utrzymywac w czystosci. Tyczy sie to
røwniez zagrød, chlewøw,jak røwniez
skrzynek do obudowy

• Zagladaj czesto do nowo narodzonych i
mlodych zwierzat, obserwuj czy dobrze
i czesto jedza/pija i czy nie wystepuja u
nich oznaki chorøb
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d) Chore i zdechle zwierzeta
Chore zwierzeta wydalaja na ogøl wirus albo bakterie, ktøre moga byc zarazliwe dla innych
zwierzat. Zwierzeta, ktørych przyczyna smierci byla choroba, moga røwniez zawierac czynniki
zarazenia w organizmie. Plyny ustrojowe,jak np. smark, slina i mleko moga zawierac duzo
czynnikøw zarazenia. Dlatego zwracaj szczegølna uwage na rutyny odnosnie pielegnacji i
leczenia chorych zwierzat. Jesli w gospodarstwie znajduja sie oddzielne zagrody dla chorych
zwierzat, nalezy utrzymywac je w czystosci i gotowe do uzytku w czasie potrzeby. Chore
zwierzeta trzeba czesto izolowac/trzymac oddzielnie od innych zwierzat w nalezacych do stada
aby zmniejszyc ryzyko rozprzestrzeniania zakazenia. Rozmawiaj z wlascicielem zwierzat n tym,
kiedy trzeba wzywac weterynarza i w jaki sposøb obchodzic sie z chorymi zwierzetami w miejscu
twojej pracy.

CO MUSISZ ROBIC?

• Myj rece zawsze po kontakcie z chorymi
zwierzetami

• Utrzymuj

zagrody dla chorych zwierzat
puste,czyste i gotowe do uzytku

• Uzywaj oddzielnych zagrød dla chorych
zwierzat albo trzymaj oddzielnie chore
zwierzeta od zdrowych

• Badz dokladny/dokladna jesli chodzi o
utrzymywanie czystosci i higieny w
miejscach pobytu chorych zwierzat

• Zatroszcz sie o to, aby resztki paszy i
nawozu pochodzace od chorych
zwierzat nie znalazly sie u zwierzat
zdrowych

• Jesli chodzi o pielegnacje i obsluge
zwierzat, pamietaj aby w pierwszej
kolejnosci zajac sie zdrowymi
zwierzetami a na koniec dopiero
chorymi

• Umøw sie z twoim pracodawca jesli

chodzi o wzywanie wetwrynarza i kto
ma sie tym zajac

• Usun zdechle zwierzeta natychmiast.
• Postepuj zgodnie z obowiazujacymi
rutynami dotyczacymi obslugi
zdechlych zwierzat
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UNIKAJ CZYNNIKØW ZAKAZENIA
Z INNYCH KRAJØW

CO MUSISZ ROBIC?

• Jesli miales/mialas kontakt ze

zwierzetami w innym kraju, musisz
odczekac 48 godzin zanim wejdziesz do
norweskiego gospodarstwa.Licz
godziny od czasu powrotu do Norwegii.

• Jesli miales/mialas kontakt ze

zwierzetami w kraju, gdzie wystepowala
powazna zarazliwej choroby zwierzeca,
musisz odczekac 72 godziny zanim
wejdziesz do norweskiego
gospodarstwa.sk besetnin. Licz godziny
od czasu powrotu do Norwegii

• Jako stala rutyne miej kapiel i mycie

wlosøw po przyjezdzie z innego kraju i
zanim wejdziesz do norweskiego
gospodarstwa

OSOBY, ktøre przebywaly za granica,stanowia zwiekszone ryzyko przywozu i wprowadzenia
chorøb, ktørych nie mamy w Norwegii. W wielu innych krajach wystepuja czynniki zakazenia,
ktørych tutaj nie mamy.Zabranie ze soba do Norwegii czynnikøw zakazenia po powrocie z innych
krajøw,stanowi zawsze pewien stopien ryzyka. Dotyczy to røwniez zwyklego wyjazdu na wakacje.
Ryzyko zakazenia wzrasta poprzez kontakt ze zwierzetami w innym kraju,lub tez gdy sam byles
chory i lezales w szpitalu.
Niektøre kraje maja wybuchy powaznych, zakaznych chorøb zwierzecych jak: choroba pyska i
racic, pomør swinski (swinska zaraza) oraz ptasia grypa.Na te choroby musimy trzeba byc
szczegølnie uwaznym.Na ogøl dowiadujemy sie bardzo szybko o przypadkach wybuchu
epidemii. Powazne choroby zwierzece sa bardziej pospolite w czesci krajøw na zewnatrz Europy.
Wiekszosc tych krajøw sa popularnymi miejscami wakacyjnymi. Pamietaj ze nie wolno zabierac
ze soba ani do Norwegii ani do krajøw Uni europejskiej produktøw zywnosciowych pochodzenia
zwierzecego, z krajøw nie nalezacych do Unii europejskiej i EØS. I niezaleznie od tego, skad  
produkty zywnosciowe pochodza,nie wolno dawac resztek jedzenia zwierzetom w
gospodarstwie.

• Pierz ubrania, ktøre byly w kontakcie ze
zwierzetami w innych krajach. Pierz je
na najmniej 60oC,czysc i przeprowadz
i dezynfekcje obuwia

• Obuwie uzywane w innych krajach nie
wolno uzywac w norweskich
gospodarstwach

• Pamietaj o zakazie dotyczacym

zabierania ze soba produktøw
pochodzenia zwierzecego z krajøw na
zewnatrz Uni europejskiej do Norwegii i
krajøw Uni

• Nie dawaj resztek jedzenia zwierzetom
domowym- niezaleznie jakiego
pochodzenia te produkty sa

Zasady odwiedzania gospodarstw hodowlanych w innych krajach
Należy gruntownie myć ręce wodą z mydłem. Na sobie należy mieć rękawice jednorazowe,
osłonę na włosy oraz maskę przeciwpyłową z wentylem, chroniącą użytkownika przed
zarażeniem się od zwierząt. Natychmiast po zdjęciu tych środków ochronnych należy myć i
dezynfekować ręce. Jeśli to możliwe, należy też jak najszybciej po wizycie w gospodarstwie
hodowlanym brać prysznic.
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ZAPOBIEGANIE I GOTOWOSC

ZAPOBIEGANIE polega na przestrzeganiu stalych rutyn, aby umiec wykrywac niepozadane
wydarzenia zanim rozwina sie w cos powaznego. W praktyce oznacza to zwracanie uwagi na to
co sie dzieje gospodarstwie i wprowadzac wlasciwe przedsiewziecia jesli jest podejrzenie czegos
niepozadanego ma sie wydarzyc. Nalezy wøwczas powiadomic wlasciciela zwierzat jesli
zaobserwujesz cos niezwyklego. W Norwegii jest zupelnie normalne, ze kontaktuje sie weterynarza
jesli zwierzeta sa chore. Jesli natomiast wiele zwierzat pokazuje oznaki choroby,musi wøwczas
wlasciciel zwierzat  zawiadomic wlasciwe organy dotyczace sprawy. W tym przypadku Mattilsyneturzad do spraw bezpieczenstwa zywnosci. Tyczy sie to specjalnych przypadkøw,jesli zwierzeta
maja goraczke,jesli nie chca jesc i ewentualnie maja bable albo rany w pysku i pod kopytami.
CO MUSISZ ROBIC?

• Poswiecaj troche czasu kazdego dnia

na obserwacje zwierzat, szczegølnie na
ich zachowanie, i zwracaj uwage na
rzeczy niezwykle w stadzie

• Zwracaj uwage na pojedyncze

zwierzeta, ktøre sie wyrøzniaja

• Nasluchuj dziwnych i niespotykanych
dzwiekøw w stadie

• Rozmawiaj z wlascicielem zwierzat jesli

zwrøcisz uwage na cos niezwyczajnego.
Jesli widzisz,ze niektøre ze zwierzat sa
chore,zatroszcz sie o to aby wlasciciel
zwierzat dowiedzial sie o tym

• Rozmawiaj z wlascicielem zwierzat jesli
uwazasz,ze zwierzeta potrzebuja
nadzoru albo leczenia
wetwerynarskiego

• Daj znac wlascicielowi zwierzat

natychmiast,jesli kilka zwierzat choruje
jednoczesnie, maja goraczke, maja zly
lub brak apetytu, oraz maja zmniejszona
produkcje/wytwarzanie
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ZWIERZECY DOBROBYT

W NORWESKIEJ produkcji zwierzecej musza wszystkie zwierzeta domowe miec sie dobrze.
Zwierzeta utrzymywane w dobrobycie maja røwniez dobre zdrowie. Aby zwierzeta mogly zyc
dobrobycie, wazne jest zwracanie uwagi na to jak zwierzeta sie czuja,jak sie maja oraz
podejmowanie odpowiednich decyzji i dzialan jesli cos jest nie tak i zwierzeta nie maja sie zbyt
dobrze. Czasami lepiej jest usmiercic chore albo zranione zwierze zamiast pozwolic mu zyc w
cierpieniu. Jesli masz taka prace, w ktørej czasami musisz usmiercac zwierzeta,zatroszcz sie o to,
abys wiedzial/wiedziala jak to robic i abys wykonywal to we wlasciwy sposøb.

CO MUSISZ ROBIC?

• Opiekuj sie dobrze zwierzetami
• Zwracaj uwage na to czy zwierzeta,z

ktørymi pracujesz maja sie dobrze.Følg
med på om dyra du jobber med ser ut til
å ha det bra

• Powiadom albo zrøb cos z

umeblowaniem albo sprzetem jesli
zwierzeta sie o cos zrania

• Jesli zwierzeta sa chore albo zranione,
zatroszcz sie o to aby otrzymaly
wlasciwa obsluge, lub tez aby je
usmiercono we wlasciwy sposøb

• Rozmawiaj ze swoim pracodawca jesli
widzisz oznaki tego ze zwierzeta nie
maja sie dobrze

15

07

HODOWLA TRZODY
CHLEWNEJ W NORWEGII
W NORWEGII mamy okolo 90 000 macior/loch i zarzyna sie okolo 1,5 miliona swin rocznie.
Norweskie stada sa male,w porøwnaniu do wiekszosci innych krajøw europejskich. Jesli chodzi o
stan zdrowotny, jest bardzo dobry poniewaz nie musimy sie obawiac o choroby przyczyniajace
sie do utraty zwierzat.jak np. Choroba wirusowa PRRS i zapalenie pluc wywolane mykoplazma.
og lungebetennelse forårsaket av mykoplasma. Ta sytuacja jest bardzo wazna dla norweskiej
produkcji i hodowli swin, jak røwniez dalsze jej utrzymywanie.
Hodowla i piramida zdrowia ma centralne miejsce w norweskiej produkcji swin.Bardzo wazna
rzecza jest poznanie tego aby zrozumiec dynamike produkcji oraz podstawy do przenoszenia
zwierzat pomiedzy stadami. Caly ten ruch zwierzat kieruje sie w døl piramidy zdrowia. Na
szczycie piramidy znajduja sie stada handlowe. To jest okolo 40 zamknietych stad, ktøre
produkuja czystorasowe zwierzeta z ras swini krajowej i Duroc i Hampshire.Te rasy maja bardzo
dobry stan zdrowia i otrzymuja najlepsza sperme od organizacji handlowej Norsvin. Te stada
dostarcza knury do testowania w stacjach spermy. Dostarczaja røwniez lochy swini krajowej do
stad przeznaczonych do rozmnazania. Zostaja one zaplodnione sperma z yorkshir i produkuje sie
hybrydowe lochy,ktøre sa sprzedawane do stad rolniczych. Sa to zalogi zajmujace sie produkcja
malych swin.Czesc z nich sprzedaje wszystkie male swinie (25-30 kg) dalej do czystych farm
tuczu.Inni z kolei tucza niektøre lub wszystkie swinie do uboju sami, tak zwane polaczone stada.
W Norwegii znajduje sie røwniez specjalna forma produkcji nazywana macior/loch, ktøra
specjalizuje sie w w reprodukcji i dostarczaniu sie w reprodukcji i dostarcza prosne/ciezarne lochy
do satelit, okolo 3 tygodnie przed oczekiwanym porodem. Duza role odgrywaja tutaj specjalne
jednostki higieniczne. Po okresie odstawienia malych prosiat od piersi, transportuje sie maciory z
powrotem do tego nav-u na nowe zaplodnienie.Satelity nie dostaja tych samych macior/loch za
kazdym razem.
W Norwegi jest røwniez produkcja SPF-swin.Sa to stada,gdzie swinia jest wolna od
pojedynczych, specyficznych czynnikøw zakazenia,miedzy innymi wolna od bakterii wywolujacej
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zlosliwa chorobe pluc (APP). Te swinie maja dlatego bardzo dobry stan zdrowia i czesto bardzo
dobry wzrost. Swinia z SPF-stada nie powinno sie mieszac ze swinia ze zwyklego stada
rolniczego poniewaz one nie rozwinely odpornosci przeciw aktualnym czynnikom zarazenia
Unikaj zakazenia
Zapobieganie rozprzestrzeniania sie zakazenia jest esencja w norweskiej produkcji swin. Tyczy sie
to zarøwno zarazenia z zagranicy,zakazenia pomiedzy stadami,oraz zakazenia pomiedzy
poszczegølnymi oddzialami w stadach.
Aby zapobiegac zakazenia zza granicy, musisz pamietac aby:
• Dotrzymywac zalecanych terminøw/granic czasowych po odwiedzinach w innych krajach,
pamietaj 48 godzin i 72 godzin.
• Kapiel i zmiana ubran i obuwia po przyjezdzie z innych krajøw.
• Nigdy nie dawac resztek jedzenia swiniom.
Aby unikac zakazenia pomiedzy stadami, jest bardzo wazne aby:
• sluze przeciw zakazeniowa uzywac kazdego dnia
• aby zakup zwierzat odbywal sie poprzez stale umowy, niezaleznie od tego czy sie to tyczy
macior, czy prosiat.
• Aby swinie z røznym stanem zdrowotnym nie byly mieszane.
Aby unikac zakazenia w wewnatrz stada,jest wazne aby:
• Sekcjonowanie w stadzie ,to znaczy ze jedno pomieszczenie nalezy tylko do zwierzat w danej
grupie wiekowej
• Oprøznianie i czyszczenie dzialøw zanim nowe zwierzeta zostana wstawione.
• Mycie obuwia/kaloszy pomiedzy oddzialami oraz uzywanie wlanego sprzetu (skrapki) dla
kazdego dzialu.
Dobrobyt zwierzecy
W Norwegii stawiamy wysokie wymagania jesli chodzi o dobrobyt zwierzat. Biorac pod uwage
swinie, sa wymagania pod niektørymi wzgledami scislejsze niz w Uni europejskiej. Tyczy sie to:
• Zakazu przywiazywania (przymocowywania) macior. Zakaz ten obejmuje w czasie karmienia
po porodzie. Jest dozwolone jedynie przymocowywanie niespokojnych macior od czasu
porodu do 7 din po porodzie.
• Wszystkie zwierzeta maja prawo lezenia na stalym podlozu, niedozwolone sa podlogi
podzielone, albo podlogi z otworami, zaniedbane.
• Nie jest dozwolone obcinanie ogonøw zwierzetom.
• Kastrowanie musi byc wykonywane przez wetwrynarza, przy uzyciu srodkøw znieczulajacych i
przeciwbølowych.
• Nie jest dozwolone odstawianie prosiat od piersi wczesniej niz prosieta osiagna 28 dni.
• Wymagania dotyczace powierzchni sa wieksze dla niektørych grup zwierzecych.
• Wszystkie swinie maja prawo do materialøw do rycia. Jest to wazne dla utrzymywania
mozliwosci i zdolnosci do wykonywania normalnego zachowania.
• Szorstka pasza jak siano albo kwasna pasza jest wymaganiem dla macior, loszek i knurøw, ale
zalecana jest dla wszystkich swin.
Dobrobyt zwierzecy polega na tym aby kazde indywidualne zwierze czulo i mialo sie dobrze.
Dlatego jest to wazne abys potrafil poswiecic czas kazdego dnia na dokladna obserwacje
zwierzat. Kiedy niektøre zwierzeta nie czuja sie za dobrze, powinno sie wprowadzic wlasciwe
postepowanie. Tymi przedsiewzieciami moga byc, np. dodatkowa pielegnacja i umieszczenie w
oddzielnym chlewie dla chorych swin,leczenie weterynaryjne albo usmiercenie. Bardzo wazne
jest aby rutyny wlasciwego postepowania w naglych sytuacjach wyjasnic z twoim pracodawca i
rozmawiaj z nim/z nia kiedy masz watpliwosci.
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HODOWLA OWIEC W NORWEGII

W NORWEGII mamy okolo 1 milliona doroslych owiec. Jagniecina i welna sa najwazniejszymi
produktami w hodowli owiec. Najzwyczajniejsza rasa owiec jest norweska biala owca, ktøra jest
owca miesna z wysoka liczba jagniat i dobrym wzroscie jagniat. Owce rodza jagnieta w kwietniumaju i chodza gløwnie na pastwiska od kwietnia/maja do pazdziernika. Uzywanie pastwisk w
gørach w miesiacach letnich jest bardzo powszechne. Ze wzgledu na klimat w Norwegii, stoi
wiekszosc doroslych zwierzat wewnatrz w okresie parowania oraz w okresie ciazy (listopadkwiecien), ale trzeba brac pod uwage røznice geograficzne. Mamy zorganizowana prace
hodowlana na owcach prowadzona przez hodowlana organizacje czlonkowska Norweska Owca i
Koza( Norsk Sau og Geit, NSG). Jest stowarzyszeniem zainteresowanych posiadaczy owiec na
pewnym obszarze geograficznym, ktøre wspølpracuje z badaczami potomstwa baraniego.
Lokalnie jest wetwrynarstwo najwazniejsza czescia w organizacji w pracy hodowlanej.
Hodowla owiec w Norwegii cechuje sie niskim wystepowaniem chorøb zakaznych w porøwnaniu
z reszta swiata. Choroby nowonarodzonych zwierzat jak biegunka, czy zapalenie stawøw i
zapalenie pluc naleza do najwiekszych wyzwan.Zapalenie sutek/znamion oraz choroby
wynikajace zarøwno a wewnetrznych jak i zewnetrznych pasozytøw, røwniez naleza do jednych z
wiekszych wyzwan. Do najwiekszych wyzwan zwiazanych z dobrobytem owiec w Norwegii jest
prawdopodobnie utrata zwierzat ze wzgledu na drapiezniki na pastwiskach oraz strata owiec od
porodu do uboju.
ZATROSZCZ SIE

Unikaj nowego zakazenia do srodka stada
Struktura hodowli owiec w Norwegii przyczynia sie do tego ze szczegølnie dwie gløwne
powierzchnie stanowia ryzyko dla wprowadzenia i rozprzestrzeniania sie chorøb zakaznych:
kontakt zywego inwentarza i zakazenia przez osoby i sprzet.

• O prawidlowekarmienie i pielegnacje
zwierzat, aby zapewnic rozwøj
zdrowych i wytrzymalych zwierzat

• Aby chore zwierzeta poruszaly sie

wylocznie w swoich zagrodach, z jak
najmniejszym kontaktem z innymi
zwierzetami. To ulatwia røwniez nadzør
nad chorymi zwierzetami

• Aby chore zwierzeta otrzymaly
odpowiednie leczenie i pomoc

• Postepuj zgodnie z rutynami higieny
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Unikaj zarazenia od chorych na zdrowe zwierzeta w trzodzie/stadzie
Ze wzgledu na duza liczbe chorøb zakaznych wystepujacych w hodowli owiec, ktørych przyczyna
sa bakterie,wirusy albo pasozyty,jest bardzo wazne aby uniemozliwiac ich rozprzestrzenianie sie
w trzodzie.

UWAZAJ NA TO

• Aby owce,ktøre nie naleza do stada nie

mialy kontaktu ze zwierzetami ze stada.
To oznacza ze,ze zagrody w
gospodarstwie musi byc nieuszkodzone.
Przy kontakcie, ktørego nie mozna
uniknac, na przyklad na wspølnym
pastwisku sa bardzo wazne wlasciwe
przedsiewziecia ograniczajace kontakt
pomiedzy zwierzetami. Przykladami
takich przedsiewziec sa oddzielne
transporty zwierzece, ograniczenie czasu
pobytu w pomieszczeniach przechowalni
tymczasowej oraz poprawne
umieszczanie lizawki(kamienia
solnego),aby tutaj wymienic kilka

Kontakt zywego inwentarza: wlasciwe przedsiewziecia sa wazne zarøwno na miejscach
wypasu zwierzat(pastwiskach), przy zakupie zywego inwentarza oraz w pracy przy hodowli. Aby
zmniejszyc ryzyko rozprzestrzeniania zakazenia z zywego inwentarza, wprowadzona zostala
przez panstwo ustawa zakazujaca przenoszenie zwierzat plci zenskiej pomiedzy stadami. Zakaz
tyczy sie røwniez przenoszenia owiec z jednego wojewødztwa do innego.
Zarazenie przez osoby i sprzet: Ryzyko zarazenia wynikajace z ruchu osøb w gospodarstwie
jest najwieksze, kiedy zwierzeta stoja w srodku. Przyczyna jest zarøwno to,ze zwierzeta stoja
ciasno i maja mniej miejsca wewnatrz oraz ze czas przebywania wewnatrz wiaze sie z duzym
ruchem osøb. Odwiedziny w innych krajach røwniez stanowia ryzyko wprowadzenia zarazenia do
zwierzat.

• Aby nowo

zakupione zwierzeta staly w
kwarantannie zanim beda mialy w
kontakt ze zwierzetami ze stada

• Aby przedsiewziecia w gospodarstwie
dotyczace wspolnych pastwisk , byly
wypelniane

UWAZAJ NA TO

• Zeby wszyscy odwiedzajacy

gospodarstwo uzywali okrycia
zewnetrznego na ubrania i aby zmienili
obuwie

• Aby osoby odwiedzajace

bydlo mialy
mozliwosc mycia rak, sprzet i tym
podobne, przy uzyciu goracej wody i
mydla, zarøwno przed i po
odwiedzinach

• Aby osoby, ktøre przebywaly za granica
przestrzegaly zalecanych granic
odczekania, pamietaj 48godzin i 72
godziny

• Aby sprzet i wyposazenie, ktøre bylo
uzywane w innych gospodarstwach
zostalo umyte i zdezynfekowane
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PRODUKCJA DROBIU
W NORWEGII

Foto: Tone Beate Hansen, Animalia

NORWEGIA NIE ma zadnej wlasnej hodovli drobiu. Dziadkowie zwierzat albo rodzice zwierzat sa
importowane do Norwegii z zagranicy. We wlasnych gospodarczych inkubatorach i w
wylegarniach jaj pomnaza sie inwentarz zywy, w tym przypadku drøb, dla komercyjnej/ handlowej
produkcji jaj i miesa drobiowego. Maja one wlasne wymagania dotyczace ochrony przed infekcji.
Zdrowie
Mamy bardzo malo chorøb infekcyjnych u drobiu handlowego w Norwegii. To zawdzieczamy w
duzym stopniu effektywnej ochronie przed zarazeniami. Mamy wiele dobrych warunkøw aby
zahamowac czynniki zakazenia w dostaniu sie do stodoly. Te najwazniejsze to:
• “wszystko do srodka-wszystko na zewnatrz” Po kazdej produkcji oprøznia sie stodole ze
zwierzat. Zanim nowe zwierzeta zostana umieszczone w srodku, musza byc pokoje i sprzet
wyczyszczone,zdezynfekowane i wysuszone. W ten sposøb usuwamy czynniki zarazenia,
ktørych sobie nie zyczymy jak røwniez utrzymujemy ogølne ryzyko nisko.
• Oddzielne grupy wiekowe. Z regøly jest tylko jedna grupa wiekowa na kazdym
gospodarstwie. W ten sposøb mozna uniemozliwic rozprzestrzenianie sie zarazenia od
zwierzat mlodych do doroslych i odwrotnie. W ten sposøb jest droga zarazenia jest przerwana
na danym gospodarstwie.
• Uzywanie sluzy zarazeniowej.? Produkcja drobiu ma srogie wymagania jesli chodzi o
uzywanie sluzy zakazeniowej. Wiemy,ze czynniki zarazenia moga sie rozpowszechniac miedzy
gospodarstwami poprzez ludzi ale røwniez i sprzet. Wiemy røwniez,ze czynniki zarazenia
moga sie znajdowac w srodowisku zewnetrznym, wokolo stodoly. Przy kazdej zmianie ubran
zewnetrznych i obuwia w sluzie zarazeniowej, dodatkowo myjac rece po zmianie, zostawiamy
te czynniki zarazenia w na zewnatrz gospodarstwa..
-- Kiedy nowe zwierzeta sa wprowadzane do stodoly, musza wøwczas wszyscy wchodzacy do
zewnatrz uzywac sluzy. Dodatkowo musi sie znajdowac na miejscu fizyczne rozdzielenie
infekcyjne, pomiedzy zewnetrznym i wewnetrznym srodowiskiem. Przy uzywaniu skrzyn
transportowych mozna zwierzeta przenosic z zewnetrznego do wewenetrznego srodowiska,
poprzez deske w pørtce. Taczki na kolach mozna przewozic od samochodowych skrzyn na
ladowarce, do wewnatrz,do czystych i zdezynfekowanych zjezdzalni. Postepøj zgodnie ze
wskazøwkami rolnika.
-- Caly sprzet, ktøry bedzie uzywany wewnetrzu pomieszczen zwierzecych, musi byc nowy
albo wyczyszczony,wymyty i zdezynfekowany. Sprzet nigdy nie moze stac na podlozu albo
na podlodze na zewnatrz sluzy zarazeniowej.
• Zakaz przeciw trzymaniu drobiu dla hobby. Tego rodzaju drøb, trzymany wylacznie jako
hobby, jest zarøwno w Norwegii, i ogølnie w Europie, zbiornikiem zakazenia dla licznych
czynnikøw zakazenia, miedzy innymi bardzo zaraznego i powaznego wirusa drøg
oddechowych.Dlatego nie jest dozwolone trzymanie takich zwierzat na gospodarstwach
handlowych w Norwegii.
• 48- i 72-godzinne regøly. Wszyscy, ktørzy przebywali w krajach na zewnatrz Norwegii, musza
przestrzegac zalecanych regøl, dotyczacych  z  48- i 72-godzinnego regulaminu/kwarantanny. Jesli
ty w twoim kraju miales/mialas kontakt z drobiem, niezaleznie czy czy to hobby czy handlowy
drøb, musisz dac znac twojemu pracodawcy w Norwegii.Jesli miales kontakt ze zwierzetami za
granica musisz odczekac najmniej 48 godzin zanim bedziesz møgl wejsc do kurnika w Norwegii.
Jesli masz kontakt z drobiem albo chorymi i zdechlymi ptakami w krajach podejrzanych o
przypadki wystepowania powaznie zarazliwej choroby drobiu, musisz odczekac 72 godziny.
Dobrobyt zwierzecy
W punkcie wyjscia, obejmuje dobrobyt zwierzecy wiele røznych faktorøw. Rozchodzi sie w tym
przypadku o to, aby zwierzeta byly zdrowe i aby ich zwierzece potrzeby zostaly
pokryte,szczegølnie chodzi tutaj o jedzenie,picie i to wszystko o dobrej jakosci. Umeblowanie w
pomieszczeniach musi dobrze funkcjonowac, aby zwierzeta mialy mozliwosc zasokojenia swoich
naturalnych potrzeb,jak: mozliwosc pielegnacji piør (kapiel posypkowa),skladanie jaj(skrzynie do
tego przeznaczone),oraz wysiadywanie na grzedzie.To wszysyko jest odpowiedzilnoscia
wlasciciela. Dobrobyt zwierzat polega røwniez na tym,abys ty jako osoba opiekujaca sie
zwierzetami,abys umial obserwowac i dogladac szczegølnie zwierzeta slabe,chore i skaleczone.
Te powinny byc odrazu albo leczone albo zabijane. Wlasciciel zwierzat ma w obowiazku
nauczenia cie na co musisz zwracac uwage i jak musisz leczyc albo zabijac takie zwierzeta.Musi
sie to wszystko odbywac w sposøb zadowalajacy dobrostan zwierzat.
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HODOWLA BYDLA W NORWEGII

JEST OKOLO 300 000  kyr i Norge, wiekszosc z nich to krowy mleczne. Okolo 75 000 jest
krowami dojnymi. Produkcja bydla w Norwegii zostala tradycyjnie wybudowana na kombinowanej
rasie, zwanej Norweskim czerwonym bydlem (NRF), Norsk Rødt Fe (NRF) , ktøra to rasa
dostarcza zarøwno mieso jak i mleko. Stada bydla w Norwegii sa male, mierzac to w pomiarze
miedzynarodowym. Nadal jest duza liczba zwierzat utrzymywana w tradycyjnych oborach
kabinowych.W pøzniejszych latach zaczelo wielu hodowlaczy budowac nowe stodoly,i coraz
wiecej krøw wchodzi do nowoczesnych wolnouzywanych stodøl. Od roku 2034 jest
wymagane,zeby wszystkie krowy zostaly utrzymywane w tych wolnych stodolach. Zostalo
røwniez nalozone ustawowo wypuszczanie krøw na pastwiska albo na zewnatrz na wybieg
latem, niezaleznie od formy hodowli.
Firma hodowlana Geno pracuje nad hodowla i rozwojem tej czerwonej rasy bydla. Wiekszosc
krøw zostaje zaplodniona zamrozona sperma byka, ktøra Geno dystrybuje. Geno przyjmuje
røwniez cielaki do badania, gdzie ci najlppsi zostanja wybierani jako byki do zapladniania.
W czystej produkcji miesa opartej na krowach dojnych, jest rzecza zwykla zapladnianie krøw,
nawet jesli byk nalezacy do hodowli jest bardziej powszechny niz w hodowlach bydla mlecznego.
Wiekszosc krøw dojnych jest pochodzenia rasy miesnej jak Hereford albo Charolais, albo
zwierzeta mieszane.
Sytuacja zdrowotna bydla w Norwegii jest dobra. Wirusowa choroba zarazliwa Bovin biegunka
wirusowa (BVD) jest wymarla. Bydlo w Norwegii jest røwniez wolne od Zakaznego zapalenia nosa
i tchawicy (IBR) oraz wolne od bialaczki. Choroby takie jak:paratuberkuloza, salmonelloza,oraz
liszaj obraczkowy jest powszwchny w wiekszosci krajøw, a wystepuje bardzo rzadko u
norweskiego bydla. Dlatego bardzo wazna rzecza jest utrzymanie dobrego zdrowia zwierzat,
zarøwno ze wzgledu na dobrobyt zwierzecy jak røwniez ze wzgledu na gospodarke produkcji
bydla.
Duze ryzyko rozprzestrzeniania sie zakazen w hodowli bydla wystepuje podczas kontaktu z
zywymi zwierzetami, szczegølnie z bydlem. Kupno zwierzat, wspølne pastwiska,wystawy i
transport razem ze zwierzetami z wielu gospodarstw, wszystko to stanowi najprawdopodobnie
drogi zakazenia. Wystepuje røwniez pewnego rodzaju ryzyko do biernego przenoszenia
zakazenia, przez ubrania,kalosze czy inne obuwie oraz przez sprzet przenoszony pomiedzy
røznymi gospodarstwami.
Aby zmniejszyc ryzyko rozprzestrzeniania sie zarazenia przez zywe zwierzeta, polecamy abys
posteowal/postepowala zgodnie z tymi rutynami:
• Przy zakupie zwierzat, nalezy dokladnie i poprawnie wypelniony atest zdrowia zywego
inwentarza wyslac do osoby kupujacej zwierze. Najlepiej wyslac atest duzo wczesniej, w
dobrm czasie zanim zwierze dojedzie na miejsce, do gospodarstwa.
• Nowozakupione zwierzeta powinny stac odizolowane od reszty stada, przynajmniej 14 dni.
• W ciagu tych 14 dni nie powinny nowe zwierzeta byc przedmiotem obrotu do albo z hodowli.
• Zwierzeta z kilku røznych miejc sprzedazy nie powinno sie mieszac w transporcie jesli maja
one byc dostarczone do røznych kupujacych.
• Jesli wypuszcza sie zwierzeta na wspølne pastwisko, nalezy znac dobrze stan zdrowia
wzwierzat z innych stad, ktøre uzywaja tego samego pastwiska. Nalezy røwniez pamietac o
ograniczeniu liczby stada.
Aby zmniejszyc ryzyko zakazen przez sprzet, ubrania, obuwie, jest bardzo wazne zachowanie
podzialu pomiedzy obszarami gospodarstwa, a takze ”strefe obca”. Aby zmniejszac ryzyko
zarazenia polecamy aby dostosowac sie do ponizszych rutyn:
• Wszyscy, zamierzajacy wejsc do srodka, do gospodarstwa, musza zmienic wlasne ubrania
na ubrania gospodarcze oraz obuwie. Mozna tez uzywac okrycia na zewnetrznych ubraniach i
kalosze.
• Jedynie osoby pracujace na gospodarstwie i kierowca cysterny mlecznej maja dozwolony
dosteo do pomieszczenia mleczarskiego.Kierowca cysterny mlecznej nie moze poruszac sie
w oborze.
• Przy rozladunku zwierzat do uboju, musi kierowca transportu uzywac ubran ochronnych,
nalezacych do gospodarstwa, kaloszy,albo dostosowane okrycie na obuwie.
• Pamietaj 48 godzin i 72 godziny po przyjezdzie z zagranicy.
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HODOWLA KØZ W NORWEGII

MAMY OKOLO 65 000 køz w Norwegii, wlacznie z mlodymi zwierzetami i z  kozlami Sa one
podzielonae na okolo 1100 gospodarstw. Z nich jest zgrubnie okolo 350 gospodarstw
produkujacych mleko kozie. Norweska koza mleczna jest dominujaca rasa w hodowli køz
mlecznych. Stada z kozami mlecznymi i z kozami zwyklej maja konsekwentnie zbyt malo
zwierzat, a wiekszosc z nich jest innej rasy.
Organizacja Norweska Owca i Koza(NSG) Norsk Sau og Geit (NSG) pracuje nad hodowla i
rozwojem køz rasowych. Zastosowanie nasienia jest ustanowione ale mogloby na dzien dzisiejszy
byc bardziej uzywane, zarøwno ze wzgledu na postep genetyczny jak røwniez pod wzgledem
zakazen chorobowych. NSG zajmuje sie przyjmowaniem i testowaniem nasienia kozløw.
W 2001zostal rozpoczety projekt nazwany”Zdrowsze kozy”, aby usunac te prowadzace do utraty
przewlekle choroby infekcyjne, jak CAE, choroby wrzodowe i paratuberkuloze z populacji koz w
Norwegii. Ustalono wøwczas, ze norweska populacja køz zostala ciezko dotknieta przez te
choroby i dlatego i zostala oceniona jako istotna i znaczaca dla przyszlosci køz norweskich.
Dlatego tez zostaly røwniez wprowadzone odpowiednie przedsiewziecia w tym kierunku.Prace
przebudowy i prace oczyszczenia zostaly przeprowadzone w calym kraju w 2004, i w 2010
zostalo przyjete przebudowanie calej norweskiej populacji køz .
Choroby te moga røwniez atakowac owce,a paratuberkuloza jest choroba przyczyniajaca sie do
najwiekszej straty zwierzat, røwniez u bydla w duzych czesciach swiata.W Norwegii uznajemy
jparatuberkuloze jako chorobe wymarla, chociaz odnotowano kilka przypadkøw jwj wykrycia.
W stadach z innymi rasami køz,rzadko spotyka sie te choroby, ktøre przyczynily sie do
przebudowy hodowli. Bardzo wazne aby udokumentowac stan zdrowia røwniez na
gospodarstwach majacych te rasy. Przemysl wlozyl duzo pracy w zwiazku z przebudowa
hodowli i osiagnieto dobre rezultaty.
Wykonany zostal røwniez pakiet kontroli zakazen dotyczacy køz, zawierajacy istotna informacje
dla hodowcøw køz i dla osøb odwiedzajacych. Mozna to zamøwic ze strony internetowej:
orghk@tine.no
Kolejnym wyzwaniem na przyszlosc bedzie unikanie zakazen w nowo przebudowanych
gospodarstwach, oraz dalsza praca nad utrzymywaniem kozich stad wolnych od zakazen innymi
chorobami. Dobry stan zdrowotny i maly procent zachorowan na choroby zakazne, jest bardzo
wazne dla dobrobytu zwierzecego.
W tym samym czasie kiedy wykonywano prace przebudowy,zostaly røwniez zainwestowane duze
sumy pieniezne na zmiany i modernizacje zagrød zwierzecych i sprzetuprodukcyjnego w duzej
ilosci gospodarstw. Røwnoczesnie,wielu wlascicieli zwierzat przyczynilo sie do duzych postepøw
w kierunku ulepszenia bardziej dopasowanego dokarmiania zwierzat, aby zapewnic lepsza
wydajnosc mleka i trwalosc zwierzat.
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BADANIA NA OBECNOŚĆ MRSA

Czym jest MRSA?
MRSA to rodzaj bakterii, który wykształcił odporność na antybiotyki. Bakterie MRSA mogą
przenosić się z ludzi na zwierzęta i odwrotnie. U człowieka bakterie MRSA występują na skórze, w
gardle i w nosie. W zarażonych gospodarstwach hodowlanych bakterie te znajdują się na
zwierzętach, w pyle, na powierzchniach i w powietrzu. Bakterie MRSA występują powszechnie w
wielu krajach.
Kto powinien poddać się badaniu?
Wszystkie osoby pracujące ze zwierzętami gospodarskimi w Norwegii powinny poddać się
badaniu, jeśli:
• miały kontakt ze zwierzętami, u których stwierdzono występowanie bakterii odpornych na
antybiotyki,
• odwiedziły gospodarstwo hodowlane za granicą lub pracowały w nim,
• były hospitalizowane, przechodziły leczenie stomatologiczne lub przechodziły gruntowne
badanie lekarskie za granicą,
• pracowały za granicą w charakterze personelu medycznego,
• przebywały za granicą w domu dziecka lub w obozie uchodźców,
• przebywały za granicą nieprzerwanie przez ponad sześć tygodni,
• mają miejsce stałego zamieszkania za granicą.
Dlaczego badanie jest ważne?
Aby utrzymywać zakażenie społeczeństwa na niskim poziomie. Bakterie MRSA zwykle nie
stanowią niebezpieczeństwa dla ludzi ani zwierząt. Jeśli jednak bakterie te zakażą osoby
osłabione, na przykład przebywające w szpitalu, to leczenie infekcji może być utrudnione. Dlatego
istotne jest, aby poziom zakażenia społeczeństwa bakteriami MRSA był możliwie niski. Środkiem
do osiągnięcia tego celu jest badanie wszystkich osób, które spełniają przynajmniej jeden z
warunków na powyższej liście „Kto powinien poddać się badaniu?”.
Aby uniknąć zarażania zwierząt gospodarskich. W produkcji zwierzęcej w Norwegii głównym
źródłem zarażenia są ludzie, gdyż bakterie MRSA występują u ludzi znacznie częściej, niż u
zwierząt.
Aby unikać negatywnych konsekwencji. Władze norweskie (tj. Urząd Sanitarny ds. Żywności –
Mattilsynet) pobierają próbki trzody chlewnej w celu kontroli, czy w danym gospodarstwie
hodowlanym nie występują bakterie MRSA. W przypadku stwierdzenia obecności bakterii Urząd
podejmuje działania na rzecz eliminacji zarażenia. Zwierzęta są wówczas ubijane, a chlewnia jest
myta i dezynfekowana. Władze podejmują działania na rzecz eliminacji zarażenia także w
przypadku stwierdzenia bakterii MRSA u innych gatunków zwierząt.
Jak przebiega badanie?
Należy zwrócić się do lekarza w miejscu zamieszkania. Badanie wykonać musi norweski ośrodek
zdrowia. Pobieranie próbek trwa tylko chwilę i jest bezbolesne. Polega na tym, że lekarz
przesuwa wymazówkę (patyczek higieniczny) po błonie śluzowej w nosie i w gardle. Wyniki są
dostępne po ok. tygodniu.
Do czasu uzyskania odpowiedzi należy stosować środki ochronne takie jak:
• odzież jednorazowa lub kombinezon ochronny na ubrania,
• maseczka lekarska na usta i osłona na włosy,
• rękawice jednorazowe,
• mycie i dezynfekcja rąk za każdym wyjściem z gospodarstwa hodowlanego i wejściem do niego,
• gruntowne mycie włosów pod prysznicem po każdym pobycie w gospodarstwie hodowlanym.
Co się dzieje, gdy w próbce stwierdzona jest obecność bakterii MRSA?
Osobom, u których stwierdza się obecność bakterii MRSA, proponowane jest bezpłatne leczenie.
Leczenie trwa tydzień. Następnie pobierane są próbki kontrolne – jeden, dwa i trzy tygodnie po
zakończeniu leczenia. Osoby zakażone MRSA mogą cały czas mieć zwykły kontakt z innymi, a
dzieci mogą nadal chodzić do przedszkola lub szkoły.
Używanie antybiotyków
Wszelkie używanie antybiotyków przez ludzi i zwierzęta może prowadzić do wykształcenia
odpornych na nie bakterii. Dlatego ludzie mogą używać antybiotyków wyłącznie po przepisaniu
ich przez lekarza.
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CHOROBY ZAKAZNE

PRZYCZYNA CHORØB zakaznych sa czynniki zarazenia
jak:bakterie,wirusy,grzyby,pasozyty
i priony.Ani bakterii, wirusøw ani prionøw nie mozna zobaczyc golym
okiem i nazywa sie je czesto mikroorganizmami. Grzyby i pasozyty sa
czesto bardzo male, ze trudno jest je zobaczyc, ale niektøre pasozyty,
np.roztocza i niektøre rodzaje robakøw jelitowych mozna zobaczyc kiedy
dosiegna pelnego rozwoju.
Mikroorganizmy znajduja sie w zwierzetach i w ludziach oraz w
srodowisku naokolo nas caly czas. Na ogøl nie chorujemy przez nie i
duzo ilosc mikrooorganizmøw jest potrzebna dla wlasciwego
zachodzenia procesøw w organizmie. Tyczy sie to na przyklad
mikrobøw/drobnoustrojøw w zoladku i w jelitach zarøwno u zwierzat jak
i u ludzi. Niektøre mikroorganizmy wywoluja chorobe przede wszystkim
u zwierzat slabych, jak np. nowo narodzone oraz starsze, albo
zwierzeta, ktøre sa wychudzone, zestresowane,i maja nisko lub
oslabiona odpornosc. Inne mikroorganizmy sa bardziej agresywne i
moga wywolywac choroby røwniez u jednostek zupelnie zdrowych i w
dobrej formie. Zarøwno zwierzeta jak i ludzie moga byc nosicielami
mikroorganizmøw wywolujacych choroby, niekoniecznie pokazujac
objawy choroby,tak zwani zdrowi nosiciele. Zdrowi nosiciele moga
przenosic zakazenie do innych zwierzat i ewentualnoie do ludzi w
okresach, w ktørych wydzielaja te chorobotwørcze mikroorganizmy. Dla
wiekszosci chorøb zakaznych jest jednak wydzielanie zakazenia
najwieksze kiedy zwierzeta wykazuja objawy.
Mikroorganizmy moga byc wydzielane z zakazonych indywidøw poprzez
plyny ustrojowe jak mocz, kal, smarki, slina, mleko czy sperma. Niektøre
znajduja sie w powietrzu, wydychanym przez zwierzeta i ludzi.
Mikroorganizmy maja røzne drogi wydalania i røzna zdolnosc do
przezycia poza cialem gospodarza. Te zdolnosci maja duzy wplyw na to
w jak duzym stopniu dany mikroorganizm jest zarazliwy Niektøre moga
przezyc poza organizmem gospodarza przez bardzo dlugi czas. W
pojedynczych przypadkach nwet do kilku lat, jesli warunki srodowiskowe
sa sprzyjajace dla mikrobøw/drobnoustrojøw. Inne mikroorganizmy
przezywaja tylko bardzo krøtki czas poza organizmem zwierzecia.
Zakazenie moze byc przenoszone bezposrednio pomiedzy zwierzetami
i posrednio przez poeietrze,sprzet,ziemie, ubrania, obuwie, zaleznie od
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rodzaju zarazenia. Mikroorganizmy, ktøre sa wydzielane i przezywaja w
røznych produktach zwierzecych, jak np. w mleku i w miesie moga byc
roznoszone przez tego rodzaju produkty.
Prionery i wirusy sa najmniejszymi czynnikami zarazenia. Nie sa one
zywotne. Musza zainfekowac jakis organizm, np.zwierzecy lub ludzki
aby møc sie roznosic i dzielic. Bakterie, grzyby i pasozyty sa
jednokomørkowymi lub wielokomørkowymi zyjacymi mikroorganizmami.
Duzo z nich zyje røwniez w srodowisku zewnetrznym i moga sie
dzielic,formowac poza organizmem gospodarza.
Priony
Priony sa czynnikami zakaznymi, ktøre skladaja sie z protein. Mogsa
one wywolywac powazne choroby jak Choroba wscieklych krøw u
bydla, Scrapie u owiec i chorobe Creutzfeldt-Jacobs u ludzi. Choroby
wywolane prionami powoduja utrate komørek nerwowych w møzgu.
W møzgu tworzy sie duza ilosc malych wnek,ktøre obserwujac pod
mikroskopem tworza gabczasty wyglad. Te choroby sa zawsze
smiertelne. Choroba wscieklego bydla wystapila jako epidemia pod
koniec lat osiemdziesiatych.Przyczyna bylo najprawdopodobniej
maczka kostna miesa zmieszana z pasza dla przezuwaczy, bez
odpowiedniej obrøbki cieplnej.Choroba wscieklych krøw (BSE) nigdy nie
zostala wykryta w Norwegii.
Scrapie jest choroba wywolana prionami i wystepuje u owiec. Zdazaly
sie przypadki tej choroby røwniez w Norwegii ale testowanie i ubøj
zakazonych stad przyczynil sie do tego, ze choroba ta wystepuje tutaj
obecnie bardzo rzadko.
Wiekszosc krajøw z nowoczesna produkcja zywnosciowa, wprowadzila
scisle zasady uzywania maczki kostnej miesa w produkcji paszy.
Zdechle zwierzeta zostaly przebadane pod kontem chorøb wywolanych
prionami a materialy ryzyka jak: møzg i rdzen kregowy zostaja usuwane
i zniszczone. Choroby wywolane prionami sa obecnie wykrywane
sporadycznie/bradzo rzadko. Nadal obowiazuja scisle regøly onosnie
pszemieszczania zwierzat pomiedzy krajami, jak røwniez pomiedzy
granicami wojewødzkimi, aby zapobiegac rozprzestrzenianie choroby
scrapie na nowo.

Wirusy
Wirusy sa malymi organizmami uzaleznionymi od dostania sie do i
komørek innych organizmøw aby møc sie mnozyc. Komørka
gospodarza,w tym przypadku zwierzeca,zostaje zazwyczaj zniszczona
przez wirusa. Seg. Niektøre wirusy sa zupelnie nieszkodliwe, inne zas
wywoluja najpowazniejsze choroby, ktøre znamy, jak np.Choroba pyska
i racic (MKS). Wiele wirusøw latwo sie rozprzestrzenia. Miliony
czasteczek wirusa moze sie znajdowac w powietrzu wydychanym oraz
w plynach ustrojowych u chorych zwierzat.Niektøre wirusy moga byc
rozprzestrzeniane na dlugich odleglosciach, za pomoca wiatru, oraz
przez przymocowanie sie do innych czasteczek. Przykladem tutaj jest
Choroba pyska i racic (MKS).  Ze wzgledu na to ze niektøre wirusy latwo
sie rozprzestrzeniaja,jest rzecza bardzo wazna znajomosc objawøw,
ktøre wirusy moga wywolywac u zwierzat. Wczesne rozpoznanie
objawøw w przebiegu choroby, umozliwia podjecie wlasciwych dzialan
jak najszybciej aby zapobiec rozprzestrzenianie sie choroby.

pasozytniczym,dlatego jest bardzo wazne aby miec dobry
plan,odnosnie ktøre zwierzeta sa poddane leczeniu, kiedy sie je leczy, w
jaki sposøb i jak czesto.

Pojedyncze wirusy, jak np. wirus niebieskiego jezyka lub Schmallenberg
moga byc przenoszone przez insekty,tzw.nosicieli. Choroby roznoszone
za pomoca nosicieli moga sie roznosic szybko i na duzych obszarach,
w okresie letnim kiedy jest duzo insektøw. Zarøwno komary,muszki i
kleszcze moga rozprowadzac choroby.
Bakterie
Bakterie sa jednokomørkowymi organizmami, znajdujacymi sie
wszedzie. Rozmnazaja sie przez podzial komørek. Bakterie,ktørych czas
podzialu jest krøtki,moga wystepowac w bardzo duzych ilosciach, w
krøtkim czasie.Jest duzo rodzajøw bakteri. Wiekszosc bakterii jest
nieszkodliwych, niektøre rodzaje sa potrzebne, niektøre bardzo
niebezpieczne.
Pojedyncze bakterie wywoluja bardzo powazne choroby, takim
przykladem jest bakteria waglika(miltbrannbakterien). Bakteria waglika
moze zakazic i zabic zwierzeta i ludzi w krøtkim czasie. Duzo bakterii
moze przezyc w srodowisku dlugi czas, zachowujac swoje wlasciwosci
wywolujace choroby. Zarøwno zwierzeta jak i ludzie moga przechodzic
nieszkodliwe infekcje wirusowe, ktøre oslabiaja organizm i powoduja
zwiekszona podatnosc na infekcje bakteryjne.
Infekcje bakteryjne sa zazwyczaj leczone antybiotykami.Zapalenie
wymion u krowy mlecznej i zapalenie stawøw u malych swin sa
przykladami infekcji, ktøre zazwyczaj sa leczenie. Korzystanie z
antybiotykøw musi odbywac sie we wlasciwy sposøb,tak aby
zredukowac ryzyko odpornosci bakterii na antybiotyki.
Pasozyty
Pasozyty moga byc røznorodne, od jednokomørkowych organizmøw do
dlugich robakøw. Røzne robaki jelitowe wystepuja bardzo czesto u
zywego inwentarza.Niektøre sa przekazywane pomiedzy zwierzetami,
inne sa przekazywane i zarazaja przez inne gatunki,tzw.zywiciel
posredni. Jeszcze inne przekazuja zarazenia podczas wypasu.
Objawami infekcji pasozytniczych jest zalezne od jakiego rodzaju
pasozytem zwierze jest zainfekowane. Typowymi objawami infekcji
pasozytami jelitowymi jest biegunka i wychudzenie.Jesli zwierzeta maja
pasozyty na skørze albo we futrze, jak np.wsza, mozna wøwczas
zaobserwowac ze zwierzeta sie drapia i pchaja sie w kierunku sprzetu
znajdujacego sie w poblizu. Zwierzeta moga røwniez dostac wylysienia
plamiastego, z typowymi lysymi miejscami na skørze. Jednym z
wazniejszych efektøw infekcji pasozytniczej jest fakt,ze oslabiaja one
zwierzeta i powoduja,ze sa zwierzeta sa bardziej narazone røwniez na
inne infekcje. Brak wzrostu i strata produkcji jest druga konsekwencja
infekcji pasozytniczych. Wiekszosc producentøw uzywa srodkøw
przeciw pasozytniczych, aby kontrolowac i leczyc infekcje wsrød swoich
zwierzat. Moze sie zdazyc ze wystapi odpornosc przeciw srodkom
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REGULAMIN I ORGANIZACJA
PRZEMYSLU HANDLOWEGO

W Norwegii przewaza aktywne rolnictwo w wiekszosci obszarøw kraju,
røwniez wysoko na pølnocy. Nadal wiekszosc gospodarstw jest
prowadzona przez czlonkøw rodzinyi sa to gospodarstwa male wedlug
standartu miedzynarodowego.??? Fortsatt er de fleste gårdene
familiedrevet og små i internasjonal målestokk. W ostatnich latach stalo
sie coraz bardziej powszechne to, ze wielu producentøw wspølpracuja
nad wspølnym posiadaniem i prowadzeniem gospodarstw, tak zwane
wspølnoty dzialalnosci. W regionach, ktøre sie na to nadaja, zostaja
wprowadzone produkcje zboza i trawy.Norwegia jest samowystarczalna
jesli chodzi o jaja, mieso drobiowe,mieso wieprzowe i mleko. W
pøzniejszych latach powstal jednak niedobør miesa wolowego. Aby
zakryc to zapotrzebowanie na mieso,importuje sie wolowine z zagranicy.
Zostaje røwniez rozpowszechniony import produktøw paszy na pasze
dla zwierzat.
Wiele z duzych przedsiebiorstw w norweskim w przemysle handlowym
sa spøldzielniami rolniczymi, to znaczy,ze producenci sa røwniez
wlascicielami firm, do ktørych dostarczaja surowce.Tyczy sie to np.
TINE i Nortura. Istnieja røwniez duze przedsiebiorstwa, ktøre sa
przedsiebiorstwami rodzinnymi,jak Furuseth i Fatland rzerznie,albo tez
przedsiebiorstwa bedace wlasnoscia i zalozone przez Q-mleczarnie.
Ponizej znajduje sie opis najwazniejszych organizacji w norweskim
przemysle handlowym:
NORTURA SA jest najwieksza firma w Norwegii, jesli chodzi o mieso i
produkty pochodzenia drobiowego. Grupa odbiera produkty od
rolnikøw w calym kraju i posiada wiele przemysløw wytwørczych w wielu
norweskich gminach. Nortura SA jest spøldzielnia, w posiadaniu
okolo18 800 rolnikøw, ktørzy dostarczaja surowce do produkcji. Celem
jest sprzedaz czlonkowskich surowcøw, jak:mieso,jaja,zywy inwentarz i
welne, w jak najlepszy sposøb. Jest to robione poprzez przetwarzanie
surowcøw, rozprowadzanie produktøw i uslugi doradcze dla producentøw.
Strona internetowa: www.nortura.no
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KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS LANDSFORBUND - KLF
(KRAJOWE STOWARZYSZENIE BRANZY MIESA I DROBIU). Jest
organizacja interesu i handlu, ktøra reprezentuje prywatna, samodzielna
czesc przemyslu miesnego, przemyslu jaj i drobiuw Norwegii. Organizacja ma 141 przedsiebiorstw czlonkowskich,podzielonych na 149
obiektøw przemyslowych, rozprowadzonych po calym kraju. Razem maja
one 4100 rocznie. Wielkosc firm czlonkowskich røzni sie, od malych
przedsiebiorstw z 2-3 zatrudnionymi do duzych ubojni i przedsiebiorstw
przetwørstwa miesa,z kilkuset zatrudnionymi pracownikami. Strona
internetowa: www.kjottbransjen.no
TINE SA jest najwiekszym aktorem w sektorze mlecznym w Norwegii.
TINE jest grupa/spølka przemyslu zywnosciowego z ponad 15 000
hodowcami bydla jako wlascicielami. TINE odbiera surowe mleko od
producentøw z obszaru calego kraju. Dodatkowo posiada spølka swoje
wlasne mleczarnie i dzialalnosci fabryczne w wielu noerweskich
gminach. Mleko zostaje przetwarzane na wiele røznych produktøw,
ktøre z kolei zostaja rozprowadzone i sprzedawane dla norweskich
konsumentøw. TINE posiada røwniez uslugi doradcze dla swoich
producentøw. Strona internetowa: www.tine.no
Q-MEIERIENE (mleczarnie) jest wlasnoscia grupy Kavli. Maja oni
mleczarnie w Jæren w Rogaland, i w Gausdal, troche na pølnoc od
Lillehammer. Gospodarstwa, ktøre dostarczaja mleko do Q-mleczarni,
leza w okolicy tych dwøch wyzej wymienionych mleczarni. Q-mleczarnie
przetwarzaja mleko z okolo 530 gospodarstw i maja okolo 150
pracownikøw. Strona internetowa: http://www.q-meieriene.no
NORSVIN jest spølka handlowa, z rozwojem, produkcja i sprzedaza
genetyki trzody chlewnej jako gløwne zadanie. Norsvin jest røwniez
spøldzielnia nalezaca do producentøw trzody chlewnej. Genetyke spølki
Norsvin rozprowadza sie do norweskich i zagranicznych producentøw
przez sprzedaz albo zywych zwierzat,albo nasienia.Norsvin jest røwniez
organizacja interesu dla norweskich producentøw trzody chlewne,
ktørzy pracuja aktywnie politycznie w kierunku ulepszenia warunkøw
przemyslu wieprzowego. Strona internetowa: www.norsvin.no

GENO SA jest spølka hodowlana, ktøra pracuje z hodowla i rozwojem
rasy Norweskiego Czerwonego Bydla(NRF). Geno jest wlasnoscia
norweskich hodowcøw bydla. Geno rozprowadza spreme bydla i
wykonuje uslugi w zakrsie zapladniania bydla na obszarze calej
Norwegii. Gløwnymi produktami jest seperma z najlepszych NRFbykøw w kraju, ale Geno dostarcza røwniez sperme innych ras bydla,
dla swoich czlonkøw spølki i klientøw. Strona internetowa: www.geno.no
TYR (BYK) jest organizacja interesøw hodowlanych dla norweskich
producentøw krøw mlecznych oraz producentøw wolowiny. TYR jest
odpowiedzialny za krajowe hodowle bydla miesnego i moga dostarczac
geny zwierzece z dobrze udokumentowanymi wlasciwosciami. TYR ma
okolo1600 czlonkøw w calym kraju. TYR pracuje nad gospodarczym
ulepszeniem hodowli krøw mlecznych. Strona internetowa: www.tyr.no
NORSK SAU OG GEIT - NSG (NORWESKA OWCA I KOZA). Jest
organizacja czlonkowska dla posiadaczy hodowli owiec i køz. Dzialalnosc posiada na dzien dzisiejszy 18 oddzialøw powiatowych,oraz okolo
390 dzialøw lokalnych i okolo 12.000 czlonkøw. Dzialalnosc obejmuje
przce obejmuje prace rozwojowa, w zakresie hodowli owiec i køz,
kontakt czlonkowski,praca informacyjna oraz liczne i røznorodne
zadania zwiazane z wypasem zwierzat.Strona internetowa: www.nsg.no
NORSK FJØRFELAG - NFL (NORWESKA ORGANIZACJA
HODOWLI DROBIU). Jest ogølnokrajowym fachowym zespolem w
sektorze hodowli drobiu. Jest otwarty dla wszystkich producentøw,
niezaleznie od produkcji-jaj konsumcyjnych,kurczak,indyk,jaj z
wylegarni,zywy drøb,oraz jesli chodzi o obrøt i polaczenia handlowespøldzielcze albo prywatne. Czlonkowie sa zorganizowani w 12
lokalnych grupach. NFL pracuje nad poprawa i ulepszeniem gospodarki
rolnikøw drobiowych. Dobra struktura i optymalizacja warunkøw
produkcji a takze dobrostan zwierzat i dobre zdrowie zwierzece sa
bardzao wazne aby to osiagnac. Strona internetowa: http://www.nfl2.no
NORGES BONDELAG - NB (ORGANIZACJA ROLNICZA). Jest
najwiekszym zjednoczeniem dla rolnikøw w Norwegii, posiada 62 000
czlonkøw podzielonych na 550 grup lokalnych i 18 oddzialøw okregowych.
Organizacja Rolnicza pracuje dla poprawy warunkøw rolnictwa i aby
podkreslic znaczenie rolnictwa w spoleczenstwie. Organizacja ma na
celu zgromadzenie wszystkich,ktørzy sa lub czuja przywiazanie do
zawodu rolniczego oraz ma na celu ochrone gospodarcza,socjalna/
spoleczna oraz ochrone zainteresowan kulturowych.Organizacja
przeprowadza negocjacje z panstwem kazdego roku,onosnie mozliwosci
zarobkowych i nie pobiera zadnych dotacji panstwowych. Strona
internetowa: www.bondelaget.no

MATTILSYNET (URZAD DO SPRAW BEZPIECZENSTWA
ZYWNOSCI), jest waznym urzedem publicznym, z uslugami dla osøb
posiadajacych zwierzeta w Norwegii. Mattilsynet jest organem
panstwowym, pracujacym z publicznym zarzadzaniem dotyczacym
wszystkich przepisøw dotyczacych prowadzenia hodowli zwierzat i
produkcji zywnosci. Mattilsynet ma odpowiedzialnosc za bezpieczne
jedzenie i bezpieczna wode pitna. Ich zadaniem jest røwniez praca w
kierunku dobrego zdrowia zwierzat,przyjazna dla srodowiska produkcje i
etycznie odpowiedzialnej hodowli zwierzat. Mattilsynet jest odpowiedzialne
za rozwøj i zarzadzanie przepisami,udziela informacji i posiada
gotowosc na wypadek chorøb zakaznych zwierzat.
Strona internetowa: www.mattilsynet.no
HELSETJENESTENE (USLUGII ZDROWOTNE). Przemysl hodowlany
sam organizuje opieke zdrowotna dla poszczegølnych zespoløw
zwierzat. Uslugi zdrowotne pracuja w zakresie poradnictwa ochrony
zdrowia, dobrobytu i opieki spolecznej, pracy i kontroli chorøb
zakaznych. Organizacja odnosi sie do producentøw, wetwrynarzy oraz
innych osøb pracujacych w rolnictwie. Waznymi zadaniami uslug
zdrowotnych jest organizowana profilaktykai zapobiegajaca opieka
zdrowotna oraz systematyczne zwalczanie chorøb. Uslugi zdrowotne
proponuja informacje, kursy oraz inne szkolenie. Uslugi zdrowotne,jesli
chodzi o drøb,owce i trzode chlewna,sa organizowane przez Animalia,
natomiast uslugi zdrowotne dotyczace køz i bydla sa organizowane
przez  Tine Doradctwo. Strona internetowa: www.animalia.no i http://
geithelse.tine.no i http://storfehelse.no
KOORIMP jest koordynacja przemyslowa handlu zywym inwentarzem,
dla ochrony przed infekcja podczas importu.Norweski przemysl
hodowlany chce nalozyc scisle zadania i wymogi jesli chodzi o badania i
dokumentacje zdrowotna zwierzat importowanych do Norwegii. Dlatego
tez przemysl handlowy ustanowil KOORIMP. KOORIMP pracuje nad
zapewnieniem jakosci importu zwierzat i materialu hodowlanego do
Norwegii.Ochrona przed zakazeniami jest røwniez waznym zadaniem
dla KOORIMP. Celem pracy dla KOORIMP jest zmniejszenie ryzyka
dostania sie zwierzecych chorøb zakaznych do Norwegii-oraz aby te
choroby, ktøre obecnie w kraju mamy, aby one sie byly dalej rozprowadzane.
Strona internetowa: www.animalia.no/koorimp.

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG - NBS (NORWESKA
ORGANIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH I MALYCH
GOSPODARSTW). Jest to organizacja dla rolnikøw, ktøra ma
okolo7000 czlonkøw podzielonych na 260 grup lokalnych oraz 18
oddzialøw okregowych. NBS negocjuje z panstwem kazdego roku odnosnie
warunkøw pracy rolniczej. Wkierunku politycznym natomiast pracuje
organizacja nad poleprzeniem mozliwosci rozwoju dla gmin wiejskich.
Waznymi sprawami dla organizacji sa: lokalne jedzenie,produkcja prztjazna
dla srodowiska,lokalne przetwørstwo, dobrostan zwierzat, tetniacy zyciem
krajobraz kulturalny. Strona internetowa: www.smabrukarlaget.no
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Kontaktopplysninger for KOORIMP
Besøksadresse: Animalia Lørenveien 38, Oslo
Postadresse: Postboks 396 Økern, 0513 Oslo
Telefon: 23 05 98 00
Telefaks: 73 56 48 10
E-post: koorimp@animalia.no

