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Store forventninger til det nye år
Velkommen til det 8. DISARM nyhedsbrev. Vi har 
taget hul på et nye år med store forhåbninger for 
2021 - både professionelt og socialt. Lad os krydse 
fingrene for at vi kan komme tilbage til vores normale 
liv i år. Dette er også det sidste år med DISARM-
projektet, så vi er glade for at kunne præsentere 
vores resultater i form af praktiske og brugbare 
materialer samt via arrangementer for landmænd, 
dyrlæger og industrien.
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Tjek de nye emner på
vores hjemmeside
Hvordan bruges en hygiejnelås? 
Hvordan implementeres OPTIcow-
styringsværktøjet? Hvordan håndteres 
rengøring og desinfektion på 
besætningerne? Hvordan forbedres 
vandkvaliteten?
Dette er blot nogle af de emner, I 
finder på hjemmesiden. Tjek 
hjemmesiden 

DISARM emner

DISARM onlinemøde før
jul
Den 7. og 8. december afholdt DISARM sit 6. 
store projektmøde. Vi gennemgik fremskridt, 
diskuterede resultaterne af midtvejs-
evalueringen samt planlagde de næste skridt 
der skal tages for at få mest muligt ud af 
aktiviteterne og resultaterne. Målsætningen 
er at nå ud til så mange landmænd, rådgiver 
og branchemedlemmer, som vi kan, og 
præsentere resultaterne på en måde, så alle 
har adgang til det og let kan bruge det. Hvis 
du har forslag så kontakt os endelig

Del dine forslag

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/contact-us/
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Find ud af mere

Fremtidige arrangementer: sæt
kryds
Gå ikke glip af disse begivenheder:
• Society for Veterinary Epidemiology & Preventive

Medicine (SVEPM) Årskonference, 24. marts kl. 8.00 -
26. marts kl. 17.00, Toulouse, Frankrig

• 5. internationale konference om ansvarlig brug af 
antibiotika til dyr, 7. juni kl. 8.00 - 9. juni kl. 17.00

Tjek hjemmesiden, eller følg os på Facebook, LinkedIn og 
Twitter for at modtage opdateringer om vores kommende 
begivenheder.

Kontakt
For mere information om DISARM projektet samt muligheder for 
at blive involveret eller samarbejde med os, tag venligst 
kontakt.

Kontakt os

Nr 2. DISARM rapport er klar
Tak til alle, der har deltaget i vores online 
undersøgelse i de seneste måneder. Vi kan nu 
præsentere resultaterne i den anden DISARM-
rapport. Denne rapport indikerer en stor interesse i 
One Health-tilgangen og en positiv holdning til 
husdyrbrug fra forbrugerne. Et område med stor 
fokus var at opnå en adfærdsmæssig ændring på 
besætningerne for at opnå et mindre antibiotika 
forbrug. Især ved at vise landmændene fordelene 
ved forskellige løsninger, de mest effektive 
interventioner for deres besætning, udvikling af 
effektive forebyggende foranstaltninger, metoder 
til at påvise sygdom tidligere, hurtig on-farm 
diagnostik samt alternative behandlinger.

Færre tilfælde af mastitis, 
færre bekymringer
Deltager på CoP starter 2021 med fokus på 
mælkebedrifter - en video om forebyggelse af 
mastitis fra franske kolleger og 
desinfektionsmuligheder i malkestalden fra de 
rumænske deltager.

Bliv medlem af CoP på
Facebook
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