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Diseminarea de soluții inovatoare pentru managementul rezistenței la antibiotice

Trecând prin criză - sperăm că 
sunteți în siguranță și bine!
La fel ca alte milioane de europeni, membrii echipei 
DISARM lucrează de acasă din cauza măsurilor de 
carantină și de distanțare socială care sunt în 
vigoare pentru a limita răspândirea coronavirusului. 
În consecință, unele dintre activitățile noastre sunt 
în prezent în așteptare (de exemplu, filmări video, 
evenimente, întâlniri la fermă), dar multe altele 
sunt încă în desfășurare. Vezi cele mai recente 
actualizări de mai jos ...
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Distribuie Sugestiile Tale

Model de Report pentru Echipele 
de Sănătate din Ferme
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Model pentru echipele de 
sănătate din ferme
Unul dintre obiectivele esențiale ale DISARM este
promovarea îmbunătățirii sănătății animalelor, prin
crearea unor echipe de sănătate la nivelul fermei, 
constând dintr-un fermier, veterinarul și nutriționistul
său sau alți consilieri. Am angrenat deja câteva ferme-
pilot (suine, pui de carne, vaci și oi pentru lapte) pentru
a testa și promova această abordare în diferite țări din
UE.

În aprilie, am publicat un raport din care puteți afla mai 
multe despre diferitele etape și metode pe care le vom
aplica în timpul studiilor de caz.

Pe baza experienței acumulate în studiile noastre de caz
și a feedback-ului participanților, vom crea pentru 
fermieri, medici veterinari și consultanți o serie de 
instrumente de lucru care să le faciliteze formarea 
propriilor echipe de sănătate ale fermelor.

Dacă aveți sugestii pentru conținutul acestui set de 
instrumente, vă rugăm să le împărtășiți cu noi.

Subiecte interesante în
Comunitatea de Practică
Membrii continuă să împărtășească noutăți interesante
și discută subiectele privind sănătatea animalelor și
reducerea consumului de antibiotice. Un exemplu este
acest interviu despre BioCheck cu Jeroen Dewulf, 
profesor de epidemiologie veterinară la Universitatea
Ghent.

Nu aveți cont pe Facebook? Rezumatul activităților CoP
din luna aprilie este și pe site-ul nostru web!

Interviu BioCheck
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Zootehnia de precizie în centrul 
atenției
Tehnologiile digitale au potențialul de a revoluționa
agricultura, ajutând fermierii să lucreze mai precis, 
eficient și durabil. În zootehnia de precizie (PLF), 
camerele video, microfoanele și diferite tipuri de 
senzori sunt utilizate pentru monitorizarea sănătății și
bunăstării, precum și pentru managementul
animalelor. Drept urmare, PLF contribuie la 
prevenirea sau depistarea precoce a bolilor și, în
consecință, reduce nevoia tratamentelor cu 
antibiotice.

Într-un videoclip recent al Euronews, creat în
parteneriat cu Comisia Europeană, puteți viziona 
câteva exemple de agricultură inteligentă.
În plus, puteți viziona videoclipurile elaborate în 
cadrul proiectului Horizon UE-PLF. Îi felicitam!

Vă invităm să ne împărtășiți din experiențele dvs. 
referitoare la PLF în comunitatea noastră de practică!

Proiect RELACS

DISARM a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al Uniunii 
Europene Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 817591
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Intră în contact
Pentru mai multe informații despre proiectul
DISARM și oportunitățile de a vă implica sau de a 
colabora cu noi, vă rugăm să ne contactați.

Povestiți-ne despre activitățile voastre - ne place 
să auzim poveștile voastre de succes!Contactați-ne

Video Euronews

Video EU-PLF

Utilizarea antibioticelor în
agricultura ecologică
În prezent, Organic este singurul sistem certificat care 
restricționează în mod explicit utilizarea antibioticelor în
fermă și impune fermierilor să folosească alte metode
de prevenire și tratare a bolilor, antibioticele fiind
ultima alternativă a tratării animalelor bolnave. Mastita, 
una dintre cele mai frecvente boli la vacile de lapte, 
este una din principalele motive ale tratamentelor cu 
antibiotice. Cu toate acestea, se știu puține lucruri 
despre utilizarea și necesitatea antibioticelor în fermele
zootehnice ecologice din Europa.

Proiectul Horizont 2020 RELACS își propune să creeze
o imagine de ansamblu asupra utilizării actuale și a 
nevoii de antibiotic, precum și să dezvolte soluții
pentru înlocuirea antibioticelor în fermele zootehnice 
ecologice. Vom monitoriza rezultatele lor!
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