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Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai

DISARM īstenošana turpinās
Visi esam aizņemti ar dažādu DISARM 
projekta daļu izpildi: praksē balstīto 
sadarbības tīklu Facebook, esošās situācijas 
izpētes datu bāzes un saimniecību veselības 
plānu komandu veidošanu, kā arī projekta  
komunikācijas un rezultātu izplatīšanas 
aktivitātēm. Ieskaites mūsu pēdējā laika 
notikumos..

DISARM has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
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www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Register and Join Facebook Group

Interesanta diskusija par praksē
balstīto sadarbības tīklu (CoP)
Tīkla biedri dalās ar arvien vairāk interesantām 
ziņām un diskusiju tēmām par dzīvnieku 
veselību un antibiotiku lietošanas samazināšanu. 
Piemēram, šajā podkāstā par antimikrobiālo 
pārraudzību Amerikas Savienoto valstu 
piensaimniecības industrijā. 
Nelieto Facebook? Ikmēneša CoP kopsavilkumi 
ir pieejami arī mūsu mājaslapā! 

Reģistrēties CoP

Jaunas saimniecības līmeņa
inovācijas
Mēs strādājam pie esošās situācijas izpētes 
datu bāzes izveides. Līdztekus zinātniskiem 
rakstiem, apkopotas tiek arī praktiskas 
saimniecības līmeņa inovācijas.

Šomēnes mēs atradām interesantus
piemērus par FEEDR robotu teļiem, aitām un 
kazām, kā arī piebarošanas vecuma atlikšanu 
sivēniem (saites flāmu valodā).

FEEDR Robots

Piebarošanas atlikšana sivēniem

CoP Facebook CoP kopsavilkumi

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://www.nmpf.org/dairy-defined-podcast-nmpfs-jonker-on-dairys-advancing-stewardship/
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Ir izveidoti pirmie labās 
prakses video!
Daudzi partneri šobrīd strādā pie labās 
prakses video filmēšanas, lai izveidotu 
projektā plānotos 100 labās prakses video. 
Attēlā redzams, kā video tiek filmēts Beļģijā 
(ILVO). Šobrīd jau ir pieejami vairāki video, 
piemēram šis!

Vai Tu piedalījies?
Pagājušajā mēnesī mēs piedalījāmies 
vairākos pasākumos. Viens no tiem bija ES-
Kanādas darba grupa par vienotām 
pētniecības prioritātēm antimikrobiālās 
rezistences samazināšanai, Briselē, Beļģijā. Lasīt vairāk

Šis projekts saņem Eiropas Savienības Apvārsnis 2020 pētniecības 
un inovāciju programmas finansējumu, granta līguma nr.:817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Reģistrējies un pievienojies Facebook grupai

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!

Epasts

DISARM pārstāvji

YouTube kanāls

https://disarmproject.eu/disarms-international-webinar-was-a-great-success/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
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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