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PROLOGPROLOG
Acest ghid este scris ca parte a proiectului DISARM 
“Diseminarea soluțiilor inovatoare pentru gestionarea 
rezistenței la antibiotice”, finanțat prin programul de 
cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în 
cadrul acordului de grant 817591.

Proiectul DISARM își propune să reducă rezistența 
la antibiotice printr-un accent pe prevenirea bolilor și 
sănătatea animalelor, reducând astfel nevoia de utilizare 
a antibioticelor. DISARM are o gamă largă de resurse 
disponibile prin intermediul site-ului nostru web și al 
canalului YouTube. Avem, de asemenea, o comunitate 
vibrantă și informată în cadrul grupului nostru de discuții 
Facebook (vă invităm să vă înscrieți prin accesarea acestui 
link și să ne răspundeți la câteva întrebări scurte pentru a 
avea acces) precum și pe canale de social media mai largi: 
Twitter, Facebook, LinkedIn. 

DISARM promovează, de asemenea, abordarea 
multi-actor - prin care diferiți specialiști (fermieri, 
medici veterinari, nutriționiști și alți consilieri) lucrează 
împreună pentru îmbunătățirea sănătății animalelor și 
a performanței agricole. Dacă doriți să aflați mai multe, 
consultați setul nostru de instrumente!

Acest ghid s-a bazat pe informațiile colectate în timpul 
proiectului DISARM; prin urmare, nu ar trebui privit ca 
o lucrare de referință completă. El oferă o imagine de 
ansamblu utilă cu link-uri către videoclipuri practice, 
rezumate, articole, mărturii etc., pentru a facilita bunele 
practici. Nu toate recomandările vor fi aplicabile sau 
potrivite pentru ferma dumneavoastră și orice intervenție 
ar trebui discutată cu medicul veterinar sau consilierii 
agricoli.

Deși autorii au depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura validitatea acestui ghid de bune practici, echipa de proiect DISARM și agenția de finanțare nu își asumă 
responsabilitatea pentru orice pierdere sau daună rezultate din încrederea acordată acestui document. Utilizați acest document pe propriul risc și vă rugăm să consultați 
medicul veterinar și/sau consilierul dumneavoastră pentru a vă asigura că acțiunile pe care doriți să le întreprindeți sunt adecvate exploatației dumneavoastră.

RESPONSABILITATE

Acest proiect a primit finantare prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în 
temeiul acordului de finanțare nr. 817591.

Acest ghid este unul dintre cele 10 ghiduri de bune 
practici realizate în timpul proiectului DISARM. 
Cele 10 ghiduri au scopul de a vă informa cu privire 
la un anumit subiect pentru a reduce utilizarea 
antimicrobienelor în industria creșterii animalelor. 

Celelalte ghiduri de bune practici DISARM pot fi 
găsite aici.

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordonat deCoordonat de ParteneriParteneri

Vizitați site-ul nostru web site-ul nostru web

Găsiți-ne pe FacebookFacebook

Urmăriți-ne pe TwitterTwitter

Urmăriți-ne pe YouTubeYouTube

Urmăriți-ne pe LinkedInLinkedIn
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUCEREINTRODUCERE
Ce este biosecuritatea internă?

De ce este importantă biosecuritatea 
internă?

Care sunt principalele componente ale 
biosecurității interne?

Măsurile de biosecuritate contribuie la prevenirea intrării 
și răspândirii bolilor infecțioase în și între ferme, reducând 
astfel incidența bolilor și necesitatea tratamentelor 
veterinare cu antibiotice. Biosecuritatea poate fi împărțită 
în două forme: internă și externă. Biosecuritatea externă 
își propune să prevină introducerea agenților patogeni în 
fermă. În acest ghid de bune practici  publicat de DISARM, 
puteți găsi mai multe informații.

Biosecuritatea internă constă în toate măsurile luate 
pentru a preveni răspândirea agenților infecțioși în 
cadrul fermei. Biosecuritatea internă stabilește norme 
privind gestionarea bolilor. Igiena exploatației, dezinfecția 
adecvată, standardizarea liniilor de lucru și alte subiecte 
specifice gestionării (de exemplu, densitatea efectivelor, 
principiul all-in/all-out). Dacă sunteți interesat să citiți în 
detaliu principiile și practica biosecurității în producția 
animală, puteți să citiți cartea “Biosecuritatea în producția 
animală și medicina veterinară” publicată în limba 
engleză de Universitatea din Gent în Belgia.

Principalele componente ale biosecurității interne sunt:
1. Managementul bolilor1. Managementul bolilor

Pentru a proteja sănătatea animalelor de fermă, este 
necesară o strategie sistematică de management al bolilor. 
Este important să:

includă manipularea și tratamentul adecvat al animalelor 
bolnave;
utilizeze valori corespunzătoare de diagnostic;
recurgă la izolare şi înregistrare a bolilor;
asigurare un statut imunitar ridicat pentru toate 
animalele (de exemplu prin vaccinare).

Animalele bolnave trebuie izolate într-o infirmerie 
pentru a preveni expunerea altor animale la agentul 
patogen. Orice tratament al animalelor trebuie efectuat 
cu atenție pentru a evita transmiterea mecanică a bolii. 
De exemplu, depozitarea și dezinfectarea echipamentelor 
pentru tratamente injectabile este importantă (Figura 1). În 
timpul utilizării și depozitării, acele pot fi contaminate cu 
mulți germeni din mediu și astfel devin vectori ai bolilor.

În cazul unei boli epidemice, trebuie pus în aplicare 
un plan de acțiune cât mai curând posibil – informații și 
orientări privind stabilirea unui plan de biosecuritate pot fi 
găsite aici . Deși în tabelul 1 este prevăzut un model general, 
elaborarea unui plan necesită contribuții din partea tuturor 
părților interesate implicate, și anume echipa exploatației 
și medicul veterinar.  ▲ Figura 1. Echipamente pentru tratamente injectabile in ferme

 ▲ Tabelul 1. Exemplu de plan de biosecuritate

O biosecuritate internă mai bună garantează că, atunci 
când o fermă se confruntă cu apariția unei infecții, există 
acțiuni pentru a reduce răspândirea acesteia. În cuvinte 
simple, o mai bună biosecuritate internă va duce la mai 
puține cazuri de boală.

Aplicarea principiilor biosecurității interne poate 
contribui la o fermă mai curată și mai organizată, la 
îmbunătățirea eficienței producției, precum și la reducerea 
nevoii de antibiotice în producția animală.

Fiecare plan trebuie revizuit și actualizat în mod regulat 
pentru a satisface cerințele specifice fermei și ar trebui 
să ia în considerare factori diferiți, nu doar biosecuritatea 
internă.

Identificați boala care provoacă în prezent îngrijorare.
Revizuiți-vă practicile actuale de management
Creați o diagramă de funcționare a fermei și identificați 
punctele critice
Identificați factorii de risc și posibilele surse de infecție
Evaluați cunoștințele și interesul personalului pentru 
biosecuritate
Luați în considerare cerințele legale și modul în care 
acestea pot fi adaptate la situația fermei
Selectați cele mai bune practici de biosecuritate pentru 
fermă
Stabiliți noile reguli de biosecuritate necesare
Asigurați pregătirea forței de muncă dacă este necesar
Numiți un ofițer de biosecuritate care să conducă 
eforturile de biosecuritate ale fermei
Organizați întâlniri regulate de biosecuritate cu întreaga 
echipă implicată
Definiți clar zonele „curate” și „murdare” din cadrul 
fermei
Implementați planul de biosecuritate și rezolvați alte 
probleme de sănătate din fermă
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2. Principiul all-in/all-out (aplicabil în principal porcilor, 2. Principiul all-in/all-out (aplicabil în principal porcilor, 
vițeilor și puilor de carne)vițeilor și puilor de carne)

Principiul all-in/all-out ajută la prevenirea contaminării 
încrucișate între loturile de producție consecutive și face 
posibilă curățarea și dezinfectarea adăposturilor între 
diferite grupuri de producție. Aplicarea strictă a principiului 
all-in/all-out este foarte importantă pentru a întrerupe ciclul 
de infecție între loturile de producție ulterioare. Animalele 
cu creștere mai lentă nu ar trebui păstrate și adăugate la 
următorul lot de animale mai tinere. Creșterea lentă indică 
faptul că aceste animale sunt probabil purtătoare ale 
uneia sau mai multor boli infecțioase, astfel încât acestea 
reprezintă un risc crescut de infecție la o grupă de vârstă 
mai tânără, mai susceptibilă.

3. Densitatea efectivelor3. Densitatea efectivelor
O densitate mare a efectivelor induce stres care are ca 
rezultat o susceptibilitate crescută la infecție și o eliminare 
crescută a germenilor. În afară de aceasta, densitatea 
ridicată a efectivelor este asociată cu scăderea bunăstării 
animalelor. Legislația UE privind sănătatea și bunăstarea 
animalelor abordează aceste preocupări prin stabilirea 
anumitor limite (porci: m2/animal,pui de carne: kg/m2) 
pentru fiecare specie de animale (tabelul 2).

https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789245684/
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789245684/
https://www.healthyagriculture.org/prevent/biosecurity-plan


www.disarmproject.euGhid de bune practici - Biosecuritatea internă 44

Densitatea maximă a efectivelor Note

Purcei <10 kg 0,15 m2/porc

Porci > 110kg 1 m2/porc

Scrofițe 1,64 m2/porc

Scroafe 2,25 m2/porc

Vieri 6 m2/porc 10 m2/vier dacă este utilizat pentru monte naturale

Broileri 33 kg/m2 39 kg/m2 dacă este echipat cu sisteme de ventilație, răcire și încălzire.
În condiții excepționale, poate ajunge până la 42 kg/m2.

 ▲ Tabelul 2. Limitele maxime ale densității efectivelor în conformitate cu legislația UE (în m²) per animal (Directivele 2008/120/CE 
ale Consiliului pentru porci și 2007/43/CE pentru broileri)

4. Compartimentarea și liniile de lucru4. Compartimentarea și liniile de lucru
Animalele din diferite grupe de vârstă pot avea niveluri 
diferite de sensibilitate la anumiți agenți patogeni. Este 
esențial să se păstreze grupele de vârstă separate și să se 
lucreze în în flux strict unidirecțional, începând de la cele 
mai tinere animale spre cele mai în vârstă și terminând 
cu adăposturile destinate carantinei și izolării animalelor 
bolnave (Figura 2).

Pentru a evita transportul de germeni pe încălțămminte, 
între unitățile de producție pot fi amplasate spălătoare 
și dezinfectioare pentru acestea. Pentru grupurile de 
risc (de exemplu, adăposturile de carantină și izolare a 
animalelor bolnave din fermă), se recomandă instalarea 
unui filtru sanitar suplimentar pentru schimbarea hainelor, 
încălțămintei și spălatul pe mâini și pentru a preveni 
răspândirea agenților patogeni între diferitele grupe de 
vârstă.

CARANTINĂCARANTINĂ

 ▼ Figura 2. Linii de lucru (exemplificate) într-o fermă de bovine

5. Curățare și dezinfectare5. Curățare și dezinfectare
Pentru a evita infecțiile recurente între două benzi sau 
loturi consecutive, este necesară curățarea și dezinfectarea 
cu atenție a compartimentelor de producție.

Șapte pași pentru curățarea și dezinfecția temeinicăȘapte pași pentru curățarea și dezinfecția temeinică::
1. Curățarea și îndepărtarea tuturor materialelor organice;
2. Înmuierea tuturor suprafețelor pentru eliminarea 

tuturor materialelor organice rămase;
3. Curățarea cu apă la înaltă presiune pentru a elimina 

toată mizeria;
4. Uscarea grajdului pentru a evita diluarea 

dezinfectantului (va fi aplicat în pasul următor);
5. Dezinfectarea grajdului pentru realizarea unei reduceri 

suplimentare a contaminării cu germeni;
6. Clătirea și uscarea grajdului pentru a se asigura că 

animalele nu intră în contact cu dezinfectantul rămas;
7. Testarea eficacității procedurii prin teste de sanitație.

Un scurt videoclip despre fundamentele curățării 
și dezinfecției este disponibil prin DISARM. Statisticile 
olandeze privind aplicarea măsurilor de curățare și 
dezinfecție în fermele de porci, broileri și vaci de lapte, ca 
parte a rutinei lor, sunt prezentate într-un videoclip de 
informare.

Imaginile de mai jos (obținute prin amabilitatea 
Universității din Gent) ilustrează acești șapte pași.

1. Curatarea si indepartarea tuturor materialelor organice1. Curatarea si indepartarea tuturor materialelor organice

2. Inmuierea tuturor suprafetelor pentru eliminarea materialelor organice ramase2. Inmuierea tuturor suprafetelor pentru eliminarea materialelor organice ramase

3. Curatarea cu apa la inalta presiune pentru eliminarea totala a mizeriei3. Curatarea cu apa la inalta presiune pentru eliminarea totala a mizeriei

4. Uscarea adăpostului pentru a evita diluarea dezinfectantului4. Uscarea adăpostului pentru a evita diluarea dezinfectantului

5. Dezinfecția adăpostului5. Dezinfecția adăpostului

6. Uscarea adăpostului6. Uscarea adăpostului

7. Testarea eficacitatii7. Testarea eficacitatii

https://www.youtube.com/watch?v=h7C1f1EDsn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=h7C1f1EDsn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wtieDBhXyQ0
https://www.youtube.com/watch?v=wtieDBhXyQ0
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EXEMPLE DIN PRACTICĂEXEMPLE DIN PRACTICĂ
În această secțiune, linkurile și informațiile selectate vor 
fi partajate pentru principalele categorii de animale. Mai 
multe rezultate din practică și cercetare sunt disponibile în 
raportul privind stadiul cunoașterii în biosecuritate.

Un video de bune practici a fost produs de DISARM pentru 
a informa despre biosecuritatea internă în fermele de porci. 
Un video mai detaliat este disponibil de la departamentul 
flamand al agriculturii.

Experiențele unui fermier belgian care se concentrează 
pe biosecuritatea fermei pentru a reduce utilizarea 
antibioticelor sunt împărtășite în acest videoclip DISARM. 
În ceea ce privește biosecuritatea internă, fermierul a 
subliniat în principal componentele “compartimentării și 
liniilor de lucru”, precum și “curățenia și dezinfecția”.

Un alt fermier belgian împărtășește măsurile de 
biosecuritate existente în ferma sa (de exemplu, coduri 
de culoare diferite pentru materialele și îmbrăcămintea 
care urmează să fie utilizate cu diferite grupe de vârstă 
și delimitarea clară a zonelor “curate” și “murdare” ale 
unității).

Informații despre bunele practici de utilizare a filtrului 
sanitar în fermele de porci sunt prezentate într-un alt 
videoclip DISARM.

Ca și în cazul altor specii de animale, măsurile de 
biosecuritate sunt adaptate la specificul creșterii porcilor 
(de exemplu, prezența unei unități de finisare). Un ghid 
detaliat privind biosecuritatea internă la porci este furnizat 
de Biocheck.UGent. De exemplu, atunci când spălați 
scroafele, este important să faceți acest lucru înainte de a 
le introduce în maternitate pentru a evita contaminarea 
acestor compartimente prin procesul de spălare.

Suine

Păsări

Bovine

Un scurt video cu privire la fundamentele curățenia și 
dezinfecția adăposturilor de broileri este disponibil de la 
DISARM. ITAVI a realizat un videoclip detaliat (în limba 
franceză) în care sunt parcurse principalele etape ale 
curățeniei și dezinfecției adpăsturilor de păsări.

Informații privind drumul parcurs de o fermă de păsări 
din Letonia pentru creșterea păsărilor fîrî consum de 
antibiotice ne sunt împărtășite în acest videoclip DISARM. 
Biosecuritatea este, potrivit acestei companii, pilonul 
principal al abordării lor fără antibiotice.

La fel ca în cazul fiecărei specii de animale, măsurile de 
biosecuritate sunt adaptate pentru a aborda caracteristicile 
unice ale creșterii păsărilor (de exemplu, managementul 
ouălor). Un ghid detaliat privind biosecuritatea internă la 
păsări este furnizat de Biocheck.UGent. De exemplu, este 
foarte important să existe un contact cât mai mic posibil 
între persoanele care lucrează în halele de păsări și cele 
care lucrează în sala de colectare a ouălor.

Un videoclip de bune practici a fost produs de DISARM 
pentru a informa cu privire la măsurile generale de 
biosecuritate pentru vizitatorii fermelor vaci de lapte.

Federația Internațională a Produselor Lactate (IDF) 
a produs un videoclip în două părți (vizionați aici și 
aici) privind orientările pentru reducerea rezistenței la 
antimicrobiene din sectorul de creștere a vacilor de lapte, 

în care măsurile legate de biosecuritatea internă joacă un 
rol fundamental.

La fel ca în cazul fiecărei specii de animale, măsurile de 
biosecuritate sunt adaptate pentru a aborda caracteristicile 
unice ale creșterii bovinelor (de exemplu, managementul 
vacilor de lapte). Un ghid detaliat privind biosecuritatea 
internă la bovine este furnizat de Biocheck.UGent. De 
exemplu, atunci când se concentrează pe managementul 
fermelor de vaci de lapte, buna funcționare a 
echipamentelor de muls este de cea mai mare importanță. 
Întreținerea și controlul anual al echipamentului de muls 
trebuie efectuate utilizând un test static (fără vaci la muls) 
și dinamic (în timpul mulsului vacilor).

Cum puteți evalua nivelul biosecurității 
interne din ferma dvs.?

Au fost elaborate mai multe instrumente pentru evaluarea 
biosecurității. Unul dintre cele mai cunoscute și mai 
utilizate instrumente este instrumentul Biocheck.UGent. 
Este un sistem de notare dezvoltat de Universitatea din 
Gent pentru a măsura și cuantifica nivelul de biosecuritate 
în ferme. Scorul variază de la 0 (cel mai rău) la 100 (cel 
mai bun). Acesta a fost aplicat în peste 15000 de ferme de 
păsări, suine și bovine din întreaga lume. Acest instrument 
cuprinde toate componentele relevante ale biosecurității 
și ia în considerare importanța relativă a diferitelor aspecte 
legate de biosecuritate, rezultând un scor ponderat bazat 
pe riscuri. Unul dintre principalele sale avantaje este 
că Biocheck.UGent poate produce rezultate specifice 
pentru biosecuritatea internă (și/sau externă) și pentru 
componentele sale principale (figura 3a, 3b).

 ▲ Figura 3. Valori furnizate de Biocheck.UGent. 
Instrumentul prezintă mai întâi rezultatele specifice pe 
categorii într-un tabel (3a) și apoi grafic într-o diagramă 
(3b).

https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/12/DISARM-WP3-SoA-report-M33-mb270921.pdf
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/12/DISARM-WP3-SoA-report-M33-mb270921.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tkxUHQ8ji_U
https://www.youtube.com/watch?v=OLyj-Xxdhwc
https://www.youtube.com/watch?v=OLyj-Xxdhwc
https://www.youtube.com/watch?v=bAqL1U9snus
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://biocheckgent.com/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=lrtTyooTGOs
https://www.youtube.com/watch?v=2n70Sedh1Bw
https://www.youtube.com/watch?v=2n70Sedh1Bw
https://www.youtube.com/watch?v=I0KWXxvuy0w
https://biocheckgent.com/en/about-biosecurity-poultry#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=W417s0sS1N8
https://www.youtube.com/watch?v=wWQhLgSy7jM
https://www.youtube.com/watch?v=xr00rQjrYmA
https://biocheckgent.com/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
https://biocheckgent.com/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
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