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Το DISARM συνεχίζει δυναμικά
Όλη η ομάδα του DISARM βρίσκετε 
απασχολημένη με τις δραστηριότητες του 
έργου όπως: η ομάδα εφαρμογής στο 
Facebook, η βάση δεδομένων καινοτομίας, τις 
διενέργειες σχετικά με το πλάνο υγείας των 
συμμετεχόντων ομάδων καθώς και την 
επικοινωνία και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων. 
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Ενδιαφέρουσες συζητήσεις στην 
ομάδα εφαρμογής στο Facebook
Τα μέλη της ομάδας μοιράζονται ολοένα και 
περισσότερες ενδιαφέρουσες εμπειρίες και γνώσεις 
σχετικά με την υγεία των ζώων και τη μείωση των 
αντιβιοτικών. Για παράδειγμα, σε αυτόν το 
σύνδεσμο παρατίθεται το πρόβλημα της 
ανθεκτικότητας των βακτηρίων στα αντιβιοτικά 
στην αμερικάνικη αγελαδοτροφία.

Δεν έχετε Facebook; Κανένα πρόβλημα! Το σύνολο 
των μηνιαίων συζητήσεων είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα μας.

Εγγραφείτε στην 
ομάδα CoP

Καινοτομία στην πράξη
Η ομάδα του DISARM το διάστημα αυτό έχει 
επικεντρωθεί στη βάση δεδομένων του 
έργου καθώς και στην καταγραφή 
καινοτόμων, ορθών πρακτικών σχετικά με τη 
διαχείριση της υγιεινής.
Αυτόν το μήνα βρήκαμε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στο ρομποτικό FEEDR με 
εφαρμογή τόσο στην αγελαδοτροφία, όσο 
και στην αιγοπροβατοτροφία. Επιπλέον, η 
παράταση της ηλικίας απογαλακτισμού των 
χοιριδίων, απετέλεσε μια ενδιαφέρουσα 
πρακτική.

FEEDR Robot

Παράταση της ηλικίας 
απογαλακτισμού των χοιριδίων

Η ομάδα CoP στο
Facebook Οι συζητήσεις μας

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2019/11/Feedr-van-Sieplo-sterk-verbeterd-492290E/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/02/bert-pappot-binnen-tien-jaar-spenen-op-vijf-weken?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-02-03-2020
https://www.nmpf.org/dairy-defined-podcast-nmpfs-jonker-on-dairys-advancing-stewardship/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://www.nmpf.org/dairy-defined-podcast-nmpfs-jonker-on-dairys-advancing-stewardship/
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Το πρώτο μας βίντεο είναι 
πλέον διαθέσιμο.
Οι συμμετέχοντες φορείς του έργου 
εργάζονται συστηματικά για την επίτευξη 
των 100, συντόμων βίντεο στα οποία θα 
παρατίθενται ορθές πρακτικές διαχείρισης.
Το πρώτο βίντεο από τον εταίρο στο Βέλγιο 
είναι διαθέσιμο εδώ. 

Εσύ ήσουν μαζί μας;
Τον προηγούμενο μήνα, η ομάδα του 
DISARM παραβρέθηκε σε ένα πλήθος 
εκδηλώσεων. Μία από αυτές, ήταν το 
Ευρωκαναδικό συνέδριο σχετικά με την 
έρευνα καταπολέμησης της ανθεκτικότητας 
των βακτηρίων στα αντιβιοτικά. Διαβάστε περισσότερα
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Επικοινωνήστε μαζί μας
Παρακαλούμε, ενημερώστε μας σχετικά 
με τις δραστηριότητες σας.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με 
το έργο DISARM καθώς και για τη 
δυνατότητα συμμετοχής, επικοινωνίας και 
επικείμενης συνάντησης, επικοινωνήστε μαζί 
μας.

Email

Εκπρόσωποι του DISARM

YouTube 

https://disarmproject.eu/disarm-participated-in-eu-canadian-workshop-exploring-joint-research-priorities-on-amr/
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/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
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