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Diseminarea de soluții inovatoare pentru managementul rezistenței la antibiotice

Dedicați găsirii și schimbului
de soluții inovatoare!
Deși sub restricțiile Europene, menite a limita
răspândirea COVID-19, activitățile noastre continuă. 
Communitatea de Practică din Facebook a fost activă pe 
parcursul întregului sezon estival, iar activitățile noastre 
de comunicare și diseminare au beneficiat de un 
feedback pozitiv din partea comunității științifice.
Consultați mai jos cele mai recente actualizări…

DISARM a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al Uniunii 
Europene Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Inregistreaza-te si Alatura-te Grupului Facebook

Trimiteți sugestiile
voastre

Managementul Sănătății Fermei în 
vremea COVID-19
În condițiile pandemiei SARS-CoV-2, pentru a preveni răspândirea 
bolilor infecțioase și a proteja deopotrivă sănătatea umană și 
animală, fermele implicate în activități DISARM și-au sporit 
măsurile de biosecuritate. 
In Romania, ferma de vaci Moara Domnească a implementat o 
serie de măsuri specifice COVID-19, precum:
• Distribuirea personalului în două schimburi de lucru pentru a

asigura distanțarea fizică, precum și continuitatea activității
fermei în cazul apariției unui caz COVID-19 la una din echipe;

• Achiziționarea și distribuirea măștilor de protecție, a mănușilor
de unică folosință, a materialelor de curățenie și a 
dezinfectanților;

• Instalarea de noi sisteme de decontaminare la intrarea în
fermă și în spațiile de lucru;

• Dezinfectarea periodică a tuturor suprafețelor din spațiile de 
lucru;

• Limitarea accesului specialiștilor itineranți în fermă, la situațiile 
de necesitate.

Idei suplimentare pentru îmbunătățirea biosecurității și alte
aspecte legate de sănătatea animalelor sunt disponibile pe site-ul 
DISARM.

La 2 metri distanță

Resurse DISARM

Spuneți-vă punctul de vedere: domenii
prioritare de cercetare pentru utilizarea
antibioticelor și reducerea antibiorezistenței
în creșterea animalelor
Care domenii credeți ca au mai multă nevoie de cercetare, dezvoltare și
atenție din partea forurilor politice pentru promovarea sănătății animalelor
și utilizarea prudentă a antibioticelor în creșterea animalelor?
Vă rugăm să acordați puțin timp completării acestui sondaj și transmiteți-l 
celor interesați din rețelele dumneavoastră!
Rezultatele vor fi publicate în al doilea raport DISARM de prioritizare a 
cercetării în ianuarie 2021. 

Sondaj Online

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/
https://ro.disarmproject.eu/contact-us/
https://ro.disarmproject.eu/search-resources/
https://forms.gle/BmUxm814cxo511xG7
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Inovații tehnologice în creșterea 
păsărilor
Câteva inovații în domeniul creșterii păsărilor care vor fi prezentate la 
Summitul Virtual Poultry Tech, din perioada 20-22 octombrie 2020 
sunt prezentate mai jos: 
• Biologie sintetică și inteligență artificială pentru controlul infecțiilor

cu Clostridium perfringens la puii de carne.
• Sistem automat de vaccinare a puilor în prima zi de viață.
• Utilizarea penelor pentru testarea in vivo a răspunsului imun

celular și tisular pentru optimizarea strategiilor de selecție și
gestionare a sănătății păsărilor.

• Utilizarea imaginilor video pentru estimarea greutății broilerilor
• Corelarea video a mișcării păsărilor cu datele de producție și

procesare
De asemenea, citiți exemplele practice de pe site-ul DISARM, cum ar fi 
eclozarea în fermă și soluțiile de acoperire a suprafețelor din fermă. 
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Rezumat DISARM: 
NestBorn

Rezumat DISARM: 
HyCare Coating

Utilizarea responsabilă a
antibioticelor la animale: 
categorii de antibiotice
Echipa ad-hoc de experți pentru consultanță privind 
antimicrobienele (AMEG) poate ajuta medicii 
veterinari să prescrie cel mai potrivit antibiotic. 
Măsurile de gestionare a riscurilor aplicate
categoriilor AMEG sunt complementare dispozițiilor
Regulamentului (UE) 2019/6 privind produsele
medicinale veterinare referitoare la utilizarea
antibioticelor în profilaxie, metafilaxie și în 
„cascadă”.

Instrumentarul Youngstock
Un set de materiale „Youngstock” dedicat creșterii sănătoase a 
vițeilor din fermele de vaci de lapte furnizat de MSD Animal Health 
din Marea Britanie a fost, de asemenea, distribuit pe grupul
Facebook. Acest set de instrumente conține o serie de videoclipuri
concepute pentru a-i ajuta pe fermieri să maximizeze
performanțele vițeilor lor precum managementul perioadei 
colostrale, optimizarea mediului de creștere și scăderea presiunii 
infecțioase și controlul diareei.

Regulamentul (EU) 
2019/6

Instrumentarul Youngstock

Categorii de 
antibiotice

Virtual Poultry 
Tech Summit

Rezumante CoP

Activități interesante în
Comunitatea de Practică
Membrii grupului nostru de Facebook au abordat subiecte
interesante privind sănătatea animalelor și reducerea
consumului de antibiotice. Câteva exemple sunt împărtășite
mai jos ...
Nu aveți cont pe Facebook? Rezumate lunare ale activităților 
CoP se regăsesc pe site-ul nostru web!

Găsiți-ne pe Facebook

https://youtu.be/t7nTH2PKeLg
https://youtu.be/LX07F7turyg
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://ro.disarmproject.eu/resources/nestborn-on-farm-hatching-of-broiler-chicks/
https://ro.disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3116/download?token=WnR3h-T1
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3124/download?token=bBDF2_Yq
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3122/download?token=6YtzF40X
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3112/download?token=att89daN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=RO
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/DNOMF/Youngstock-toolkit?fbclid=IwAR0-sWx9jOk6Cq1kU7DBf2wuxh8XRWguen783HVQpd2m19ZiTcSLfZhl3N4
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/infographic-categorisation-antibiotics-use-animals-prudent-responsible-use_en.pdf
https://www.wattglobalmedia.com/poultrytechsummit/
https://ro.disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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Intrați în legătură
Pentru mai multe informații despre proiectul DISARM și
despre oportunitățile de a vă implica sau de a colabora
cu noi, vă rugăm să ne contactați.

Spuneți-ne despre activitățile dvs. - ne place să aflăm
de la dvs.!

Contactați-ne!

Proiectul AVANT

Evenimente viitoare: Notați data in 
calendarul dumneavoastra!
Împreună cu AMCRA și Departamentul Agriculturii din Flandra, 
ILVO (coordonatorul proiectului DISARM) colaborează la trei
seminarii web pentru fermierii din sectorul suin care vor avea loc 
în octombrie-decembrie. Acestea vor fi urmate de evenimente
similare vizând alte specii de animale.

Partenerii DISARM din România, USAMV și ANGST planifică în
perioada octombrie-decembrie seminarii web pentru fermierii
care activează în ferme de vaci de lapte, porci și păsări. 

Verificați periodic pagina de evenimente a proiectului nostru sau 
dați follow paginilor noastre Facebook, LinkedIn și Twitter pentru 
a primi regulat actualizări privind evenimentele noastre viitoare!

Fișe tehnice din Ferme 
DISARM
Proiectul DISARM și-a elaborat primele fișe tehnice ale
fermelor „studiu de caz”!
Fermieri din Grecia și Belgia își descriu în aceste fișe 
succesul rezultat din colaborarea cu membrii DISARM!

Alternative la Antimicrobiene
Veterinare (AVANT)
Proiectul AVANT își propune să dezvolte alternative la antibiotice
pentru prevenirea și combaterea diareei după înțărcare, care este
frecvent produsă de anumite tipuri de E. coli. 

AVANT se concentrează pe dezvoltarea a șapte tehnologii diferite: 
sinbiotice (pre- și pro-biotice), transfer de microbiote intestinale, 
bacteriofagi, polimeri, furaje imunostimulante, substanțe
imunostimulante injectabile și strategii de hrănire a scroafelor și
purceilor. 

Cu siguranță vom urmări rezultatele lor în următorii 5 ani!

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://avant-project.eu/
https://avant-project.eu/
https://disarmproject.eu/upcoming-events/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://twitter.com/projectdisarm?lang=en
https://animalmicrobiomecongress.com/events/animal-microbiome-uk-2020?utm_source=Agri-EPI+Centre+Membership+Network&utm_campaign=b8e83702ba-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_12_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_0ed0006716-b8e83702ba-199986560#agenda
https://worldonehealthcongress.org/
https://animalmicrobiomecongress.com/events/animal-microbiome-uk-2020?utm_source=Agri-EPI+Centre+Membership+Network&utm_campaign=b8e83702ba-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_12_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_0ed0006716-b8e83702ba-199986560#agenda
https://worldonehealthcongress.org/
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