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Uzzināt vairāk

Reģistrācijas forma

Praksē balstītais sadarbības tīkls
Facebook 

Laimīgu Jauno Gadu! 
DISARM projektā pēdējos mēnešos ir 
notikušas vairākas aktivitātes – veiksmīgs 
sabiedrības iesaistes vebinārs un projekta 
sanāksme decembra sākumā, kā arī pirmā 
ikgadējā pētniecības prioritāšu ziņojuma 
publicēšana janvāra sākumā. Šobrīd 
gatavojamies nākošajam gadam un 
sekojošām aktivitātēm… 

Uzsākta saimniecību veselības
plānu izstrāde
DISARM partneri ir piesaistījuši 40 saimniecības, 
kurās tiks izstrādāti saimniecību veterinārās
veselības plāni. DISARM eksperti, sadarbojoties ar
saimniecību īpašniekiem, veterinārārstiem un citiem
saimniecību konsultantiem, kopīgi strādās, lai
sagatavotu konkrētajām saimniecībām piemērotu
veterinārās veselības plānu, kas veicinās antibiotiku
lietošanas samazināšanu saimniecībās.

Praksē balstītais sadarbības tīkls
tagad ietver vairāk tēmas! 
Ņemot vērā veiksmīgos iekšējos un ārējos biodrošības 
tematus tiem ir pievienotas vēl 8 tēmas: 
• Optimālas novietnes veseliem dzīvniekiem bez 

stresa 
• Precīzas lopkopības tehnoloģijas slimību agrīnai 

noteikšanai 
• Selekcijas un ģenētikas potenciāls pret slimībām 

noturīgiem dzīvniekiem 
• Dzeramā ūdens kvalitātes kontrole 
• Jaundzimušo dzīvnieku aprūpe un atšķiršana –

pirmās dzīves nedēļās  
• Vakcinācijas protokoli  
• Antibiotiku izmantošanas vadība ekstensīvās 

lopkopības sistēmās  
• Pielāgota barošana/dzirdīšana un barības piedevu 

izmantošanas dzīvnieku veselības uzlabošanai. 
Pievienojies diskusijām! 

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-farm-health-plans/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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Pētniecības prioritāšu 
ziņojums

Sabiedrības iesaistes
vebinārs un prezentācijas
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Epasts

DISARM Pārstāvji

Prioritārās pētniecības jomas
Pateicamies visiem, kas piedalījās 
tiešsaistes aptaujā. Rezultātus var apskatīt 
pirmajā ikgadējā DISARM pētniecības 
prioritāšu ziņojumā par 2019.gadu. 

Sabiedrības iesaistes vebinārs
2019.gada 3.decembrī  

Pirmais oficiālais DISARM vebinārs ir 
aizvadīts ļoti veiksmīgi. Mēs pateicamies 
visiem, kas piedalījās gan klātienē Briselē, 
gan tiešsaistē.  

Ieskaties vebināra ierakstā, prezentācijās un 
vebināra kopsavilkuma ziņojumā! 

Sazinies ar mums! 
Lūdzu padalies ar savām
aktivitātēm saistībā ar antibiotiku
lietošanas samazināšanu!  

Ja vēlies uzzināt vairāk par 
DISARM projektu un iespējām
iesaistīties un sadarboties, lūdzu, 
sazinies ar mums! 

https://disarmproject.eu/first-annual-research-prioritisation-report/
https://disarmproject.eu/disarms-international-webinar-was-a-great-success/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
mailto:info@disarmproject.eu
https://disarmproject.eu/about-us/project-facilitators/
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