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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Ανταπεξέρχοντας και στην 
πανδημία– ελπίζουμε να είστε όλοι 
υγιείς!
Όπως εκατομμύρια άλλοι Ευρωπαίοι, έτσι και η ομάδα 
του DISARM εργάζεται από το σπίτι λόγω των μέτρων 
που ελήφθησαν για την αναχαίτηση της διασποράς 
του κορονοϊού. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν η αναστολή 
μέρους των δραστηριοτήτων μας (βίντεο, συναντήσεις 
κα.), ενώ άλλες συνεχίζουν να εξελίσσονται με 
επιτυχία. Δείτε παρακάτω τις τελευταίες εξελίξεις…
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www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Register and Join Facebook Group

Κοινοποιήστε την 
πρόταση σας

Αναφορά των Ομάδων Υγείας

Σύνολο 
συζητήσεων CoP

Αναφορά των Ομάδων Υγείας 
Ένας από του πρωταρχικούς στόχους του έργου DISARM 
είναι η κατάρτιση σχεδίου έκπτυξης της υγείας των 
παραγωγικών ζώων μέσω της καθιέρωσης Ομάδων 
Υγείας, αποτελούμενες από τους παράγωγους, τους 
κτηνίατρους ή/και ζωοτέχνες και άλλους συμβούλους των 
εκμεταλλεύσεων. Ήδη οι ομάδες του DISARM
συνεργάζονται με πιλοτικές μονάδες (χοιροτροφικές, 
πτηνοτροφικές, αγελαδοτροφικές και προβατοτροφικές)
με σκοπό την εφαρμογή των προαναφερθέντων σχεδίων, 
σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 
Τον Απρίλιο δημοσιεύσαμε την πρώτη μας αναφορά στην 
οποία θα βρείτε τα επιμέρους στάδια και τις μεθόδους 
που εφαρμόζουμε σε αυτές τις πιλοτικές κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις.
Με βάση την εμπειρία που αποκομίσαμε, καταρτίστηκε 
ένα online DIY-toolbox με σκοπό την επικοινωνία και 
ανταλλαγή ιδεών μεταξύ διαφόρων Ομάδων Υγείας. 
Παρακαλούμε, συνεισφέρετε με την ιδέα σας στο online 
toolbox…

Ενδιαφέρουσες συζητήσεις στην 
Ομάδα Εφαρμογής
Τα μέλη της ομάδας συνεχίζουν να κοινοποιούν 
ενδιαφέρουσες απόψεις σε θέματα σχετικά με τη 
μείωση των αντιβιοτικών στα παραγωγικά ζώα. Ένα 
ορόσημο αποτελεί η συνέντευξη του καθηγητή 
κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Jeroen 
Dewulf σχετικά με το ερωτηματολόγιο BioCheck.
Δεν έχετε Facebook; Κανένα πρόβλημα! Το σύνολο των 
μηνιαίων συζητήσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
μας.

Συνέντευξη BioCheck

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://disarmproject.eu/resources/disarm-model-for-multi-actor-farm-health-planning/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/2/Interview-BioCheck-makes-biosecurity-measurable-540148E/?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_term&utm_content&utm_campaign=pig_progress&fbclid=IwAR2TFGKBlWeZ-ULIW3Oxi8JEJZ_23jDY1FADmwk2EAaZ37raMRAwL7hzqdI
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Η κτηνοτροφία ακριβείας στο 
επίκεντρο
Οι ψηφιακές τεχνολογίες δύναται να φέρουν μία 
νέα επανάσταση στη γεωργία βοηθώντας τους 
παραγωγούς να εφαρμόζουν πρακτικές ακριβείας 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και τη 
βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης τους. 
Στη κτηνοτροφία ακριβείας χρησιμοποιούνται 
κάμερες, μικρόφωνα και κάθε είδους αισθητήρες 
με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας και 
ευζωίας των ζώων και της διαχείρισης της 
μονάδας. Αποτέλεσμα αυτών είναι η 
αποτελεσματικότερη και έγκαιρη διάγνωση των 
ασθενειών και ως εκ τούτου η μείωση της χρήσης 
των αντιβιοτικών στα ασθενώντας ζώα.
Δείτε μερικά παραδείγματα (βίντεο) ευφυούς 
κτηνοτροφίας από Ευρωπαίους συνεργάτες…
Ανυπομονούμε να συζητήσετε μαζί μας στην 
Ομάδα Εφαρμογής στο Facebook τις ιδέες σας 
σχετικά με τα βίντεο.

RELACS Project
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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.

Επικοινωνήστε 
μαζί μας

Euronews Βίντεο

EU-PLF Βίντεο

Η χρησιμοποίηση αντιβιοτικών σε 
βιολογικές εκμεταλλεύσεις
Η βιολογική εκτροφή αποτελεί τη μοναδική περίπτωση 
στην οποία η χρησιμοποίηση αντιβιοτικών περιορίζεται 
ρητά και προτρέπει τους παραγωγούς σε άλλες 
μεθόδους προλήψεις επιτρέποντας μόνο τη χρήση 
αντιβιοτικών ως έσχατη λύση και υπό προϋποθέσεις. 
Η μαστίτιδα αποτελεί την πιο συχνή ασθένεια των 
γαλακτοπαραγωγών μηρυκαστικών καθώς και το 
συνηθέστερο λόγο χρησιμοποίησης αντιβιοτικών. 
Ωστόσο, περιορισμένη γνώση υπάρχει για την 
χρησιμοποίηση και την ανάγκη αντιβιοτικών στην 
βιολογική εκτροφή στην Ευρώπη.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RELACS στοχεύει στην 
καταγραφή της κατάστασης της χρήσης των 
αντιβιοτικών στις βιολογικές εκτροφές καθώς και στην 
προώθηση εναλλακτικών λύσεων. Αναμφίβολα τα 
αποτελέσματα του έργου αυτού θα μας απασχολήσουν.

https://relacs-project.eu/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://www.euronews.com/2020/03/23/precision-farming-targeting-resources-to-save-on-cost-and-benefit-animal-welfare
http://www.eu-plf.eu/index.php/videos/
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