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Objectius de BroilerNet

Millorar la resiliència i la sostenibilitat del sector europeu 
del broiler

Crear un espai d'interacció entre ciència i pràctica

Co-creació de bones pràctiques innovadores llestes per a 
la posta en pràctica en granges de broiler a Europa a nivell 
nacional i internacional.

Mobilitzar tots els actors rellevants d'AKIS (xarxes 
d’innovació) en el sector de pollastre per treballar junts per 
remodelar el sector de pollastre per a les properes dècades.
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Slovenia

https://www.google.com/maps/place/europa/@53.3212924,21.5851195,3.9z/data=!4m5!3m4!1s0x46ed8886cfadda85:0x72ef99e6b3fcf079!8m2!3d54.5259614!4d15.2551187?hl=sv-se
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Partner No. Participant Organisation Name Short Name Country
Actor

1 (Coord.) Sveriges lantbruksuniversitet SLU SE AP

2 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail

ANSES FR AP

3 Centro Ricerche Produzioni Animali CRPA IT AP

4 Friedrich-Loeffler-Institut: Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit FLI DE AP

5 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries IRTA ES AP

6 Ellinikos Georgikos Organismos - Dimitra ELGO EL AP

7 Royal Agricultural University RAU UK AP

8 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW PL AP

9 Univerza v Ljubljani UL SI AP

10 Stichting Wageningen Research WR NL AP

11 Helsingin Yliopisto UH FI AP

12 Faculdade de medicina veterinaria FMV PT AP

13 Svensk Fågel Service AB SFS SE InP

14 Terrena Société Coopérative Agricole (Galliance) TERRENA FR InP

15 Unione Nazionale Filiere Agroalimentari delle Carni e delle Uova UNAIT IT InP

16 Bundesverband bäuerlicher Hähnchenerzeuger BVH DE InP

17 Federació Avícola Catalana FAC ES InP

18 Agrotikos Ptinotrofikos Synetairismos Ioanninon PINDOS EL InP

19 British Poultry Council BPC UK InP

20 Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu PZZHiPD PL InP

21 PERUTNINA Ptuj Reja Perutnine Proizvodnja Krmil Perutninskega Mesa in Izdelkov

Trgovina in Storitve

PERUT SI InP

22 Federação Portuguesa das Associações Avícolas ANCAVE PT InP

23 Teagasc Teagasc IE AP

24 Suomen Siipikarjasäätiön SIIPI FI InP

25 Leenders Vennootschap Onder Firma Lennders VOF NL InP



Objectius específics

1. Establir 12 xarxes nacionals d'innovació de broiler (BIN) d'agricultors, empreses 
integradores, organitzacions de grangers, assessors, investigadors i veterinaris per millorar la 
col·laboració nacional, permetre l'intercanvi d'informació i recopilar idees innovadores i bones 
pràctiques (GP)

a) La creació d'aquests BIN garantirà un enfocament de baix a dalt de la creació de xarxes i 
millorarà l'intercanvi de ciència i bones pràctiques dins i entre els principals països 
productors de pollastre d'Europa. 

2. Crear tres xarxes temàtiques d'experts (TEN) a nivell europeu que reuneixin empreses 
integradores de la cadena de subministrament, etc. al voltant de les tres claus: 

a) Sostenibilitat ambiental

b) Benestar animal

c) Gestió de la sanitat animal

Objectius dels TEN 

a)Recollir les idees i pràctiques 
innovadores identificades pels BIN

b) Fer anàlisis de cost/benefici 
d’aquestes pràctiques 

c) Difondre les millors pràctiques 
arreu d’Europa
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3. Col·laborar amb els grups operatius (OG) EIP-AGRI d'EIP-AGRI existents i nous i 
millorar-ne l'impacte.

El projecte col·laborarà activament amb els OG a través dels BIN i TEN i recollirà, utilitzarà i 

difondrà encara més les solucions innovadores identificades per l'OG a nivell nacional i

europeu.

4. Identificar i avaluar les necessitats més urgents dels grangers de pollastre a través   

dels tres temes clau

a) Identificar les necessitats de coneixement més urgents del sector del broiler en els 
països participants

b) TENs identificaran els reptes prioritaris sectorials 

c) Treballaran per trobar solucions innovadores per solucionar-los
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5. Difondre solucions d'investigació preparades per a la pràctica i bones

pràctiques innovadores i millorar l'absorció i l'impacte mitjançant el

desenvolupament de material d'usuari i vídeos en diversos idiomes per

desplegar el dipòsit de coneixement i organitzar exposicions nacionals.

El material per a l'usuari final es desenvoluparà en col·laboració amb els OG

relacionats amb pollastres i canals AKIS nacionals i europeus rellevants per al

sector, adaptats als contextos nacionals i compartits a través de la xarxa

EIP-AGRI.
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Sostenibilitat ambiental

• Reducció NH3 i emissions d’olors de les granges 

• Gestió dels balanç de CO2 a diferents sistemes de cria

• Efecte de l’utilització d’estirps de creixement lent

Benestar animal

• Maneig de pollets 1 dia

• Reducció de la pododermatitis

• Aclareig i impacte en el benestar animal

Exemples de necessitats importants inicialment identificades
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Gestió de la Salut Animal 

• Investigar alternatives als antibiòtics i coccidiostàtics

• Implementar diferents estratègies de vacunació

• Entendre l’efecte de malalties pandèmiques i el seu potencial zoonòtic

Altres

• Producció de la UE comparada amb la dels exportadors de l’Àsia

• Eines digitals per a la modernització del sector



Social media!

- Web:         broilernet.eu
- Tuiter @broilernet
- LinkedIn BroilerNet
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