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Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai

Tiekam gala ar krīzi un ceram ka arī 
Jums viss ir labi
Kā miljoniem citu Eiropiešu, arī DISARM komanda 
strādā no mājām karantīnas un sociālās 
distancēšanās dēļ, kas ieviesta, lai ierobežotu 
koronovīrusa izplatīšanos. Līdz ar to, dažas no 
aktivitātēm šobrīd ir apturētas (piemēram, video 
filmēšana saimniecībās, semināri, tikšanās un darba 
grupas saimniecībās), bet daudzas citas tiek īstenoti 
joprojām. Ieskaties mūsu pēdējā laika aktualitātēs…
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Dalies ar saviem 
ieteikumiem

Ziņojums par saimniecību 
veterinārās veselības komandas 

modeli

CoP
kopsavilkums

Saimniecības veterinārās veselības 
komandas modelis
Viens no galvenajiem DISARM mērķiem ir veicināt 
strukturālus dzīvnieku veselības uzlabojumus 
saimniecībās, veidojot saimniecību veterinārās 
veselības komandas, kas sastāvēs no saimnieka, 
ganāmpulka veterinārārsta un no barības (vai cita) 
konsultanta. Mēs jau esam iesaistījuši dažas 
pilotsaimniecības (cūku, broileru, slaucamo govju un 
aitu), lai izmēģinātu un pielietotu šo pieeju citās ES 
valstīs.  
Aprīlī mēs publicējām ziņojumu, kurā var iepazīties ar 
dažādajām metodēm un soļiem, ko izmantosim 
veidojot saimniecību veterinārās veselības komandas. 
Balstoties uz mūsu pieredzi un atsauksmēm no 
iesaistītajiem dalībniekiem, mēs izveidosim praktisku 
rīku saimniekiem, veterinārārstiem un konsultantiem 
saimniecības veterinārās veselības komandu izveidei.
Ja Tev ir ierosinājumi par šī rīka saturu, lūdzu 
sazinies ar mums!

Interesanta diskusija praksē 
balstītajā sadarbības tīklā (CoP)
CoP biedri turpina dalīties ar saistošām ziņām un 
diskutēt par tēmām saistībā ar dzīvnieku veselību 
un samazinātu antibiotiku lietošanu. Viens no 
piemēriem ir intervija par BioCheck ar Gentes 
Universitātes Veterinārās epidemioloģijas 
profesoru Džeroenu Devulfu.
Neesi Facebook? Aprīļa CoP kopsavilkums ir 
pieejams mūsu mājaslapā! 

BioCheck intervija
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Uzmanības centrā precīzā 
lopkopība
Digitālajām tehnoloģijām ir potenciāls ieviest lielas 
pārmaiņas lauksaimniecībā, palīdzot 
lauksaimniekiem strādāt precīzāk, efektīvāk un 
ilgtspējīgāk. Precīzajā lopkopībā kameras, 
mikrofoni un dažādi sensori tiek izmantoti 
veselības stāvokļa un labturības uzraudzībai, kā arī 
ganāmpulka menedžmentam. Tas dod iespēju 
novērst vai savlaicīgi diagnosticēt saslimšanas un 
līdz ar to samazina nepieciešamību pēc antibiotiku 
lietošanas.  
Ieskaties dažos piemēros viedajai lauksaimniecībai, 
kas atspoguļoti Euronews video, video ir radīti 
partnerībā ar Eiropas Komisiju. 
Pie viena noskaties arī precīzās lopkopības video 
no mūsu kolēģu Apvārsnis 2020 projekta EU-PLF. 
Ja vēlies, vari dalīties ar savu pieredzi precīzajā 
lopkopībā mūsu praksē balstītajā sadarbības tīklā!

RELACS projekts
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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!Sazinies ar 

mums

Euronews video

EU-PLF video

Antibiotiku izmantošana 
bioloģiskajā lauksaimniecībā
Bioloģiskā lauksaimniecība šobrīd ir vienīgā 
sertificētā sistēma, kas īpaši ierobežo antibiotiku 
lietošanu saimniecībās un tādēļ šajās saimniecībās 
rodas nepieciešamība pēc citām metodēm slimību 
profilaksei un ārstēšanai, antibiotikas lietojot tikai 
kā ārstniecības galējo līdzekli. Mastīts, viena no 
visizplatītākajām slaucamo govju saslimšanām, ir 
arī viena no biežākajiem antibiotiku lietošanas 
iemesliem. Tomēr samērā maz ir zināms par 
antibiotiku nepieciešamību un izmantošanu 
bioloģiskajā piensaimniecībā Eiropā.  
Apvārsnis 2020 projekta RELACS mērķis ir izveidot 
apkopojumu par šībrīža antibiotiku 
nepieciešamību un izmantošanu, kā arī izstrādāt 
risinājumus antibiotiku lietošanas aizstāšanai 
bioloģiskajā lopkopībā. Sekosim līdzi viņu 
rezultātiem!
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