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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
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INTRODUCEREINTRODUCERE

CE ÎNSEAMNĂ UTILIZAREA CE ÎNSEAMNĂ UTILIZAREA 
PRUDENTĂ A ANTIBIOTICELOR?PRUDENTĂ A ANTIBIOTICELOR?

Acest ghid își propune să vă informeze despre cele mai bune 
practici pentru utilizarea prudentă a antibioticelor, ceea 
ce este important pentru a evita dezvoltarea rezistenței la 
antibiotice și pentru a obține succesul terapeutic. În acest 
scurt ghid, veți găsi sfaturi practice și sfaturi împărțite în 
categorii utile: 

Ce înseamnă utilizarea prudentă a antibioticelor?Ce înseamnă utilizarea prudentă a antibioticelor?
1. Dați antibiotice împotriva unei infecții bacteriene 
identificate
2. Folosiți antibioticele potrivite
3. Dați antibiotice la momentul potrivit
4. Administrați doza corectă
5. Respectați durata antibioterapiei
6. Atunci când este posibil, mai degrabă tratați individual, 
decât întreaga turmă

Cum se să evaluați prescripția?Cum se să evaluați prescripția?
1. Ce va influența decizia de a folosi antibiotice?
2. O bună relație Veterinar-Fermier este crucială
3. Lăsați implementarea în sarcina fermierului
4. Cum se estimează aspectele economice?
5. Utilizarea ghidurilor de terapie
6. Evaluarea continuă a utilizării antimicrobienelor de 
către fermieri și medici veterinari
7. Prescripţia în contexte din afara consultaţiei clinice
8. Monitorizarea utilizării antibioticelor la nivelul fermei 

Impactul învățării și formăriiImpactul învățării și formării
1. Cum să sprijiniți schimbarea
2. Niveluri diferite de cunoștințe și etape de învățare
3. Diverse resurse și instrumente

Utilizarea antibioticelor nu poate fi evitată complet în ferme, 
deoarece se întâmplă ca animalele să se îmbolnăvească, 
iar acestea trebuie tratate pentru a evita suferința și 
răspândirea bolii la alte animale. Infecțiile bacteriene (de 
obicei) necesită utilizarea tratamentelor cu antibiotice.

Dar dacă tratamentul nu urmează bunele practici, 
rezistența la antibiotice poate apărea atunci când unele 
bacterii sunt capabile să se dezvolte chiar și în prezența 
antibioticului. (Vezi figura 1).

Dobândirea rezistenței la un antibiotic poate duce 
uneori la rezistența la unul sau mai multe alte antibiotice 
(rezistență încrucișată). Poate exista riscul izolării unor 
bacterii multirezistente împotriva cărora niciun antibiotic 
nu este eficient.

Utilizarea prudentă a antibioticelor înseamnă 
utilizarea antibioticelor numai atunci când este 

 ▲ Figura 1: presiune de selecție a rezistenței la antibiotice

necesar și respectarea bunelor practici pentru a evita 
dezvoltarea rezistenței la antibiotice.

1. Dați antibiotice împotriva unei infecții bacteriene 1. Dați antibiotice împotriva unei infecții bacteriene 
identificateidentificate

Există numeroase boli care sunt nu sunt produse de 
bacterii (infecții virale ale căilor respiratorii superioare sau 
diaree, de exemplu), față de care tratamentul cu antibiotice 
nu trebuie să fie prima alegere.

Doar tratamentul bolilor bacteriene primare și 
controlul bolilor bacteriene secundare necesită utilizarea 
antibioticelor. Diagnosticul corect pus de medicul 
veterinar este important pentru a evita utilizarea abuzivă a 
antibioticelor și automedicația necorespunzătoare. 

2. Utilizați antibioticele potrivite 2. Utilizați antibioticele potrivite 
Există multe tipuri de antibiotice care sunt eficiente 
împotriva diferitelor bacterii infectante.

Alegerea antibioticului potrivit este crucială, deoarece 
utilizarea unui antibiotic cu spectru larg crește riscul de 
rezistență la antibiotice, chiar dacă utilizatorul se simte 
mai în siguranță.

Regula generală este că antibioticele cu spectru îngust 
- medicamente care sunt active împotriva doar a câtorva 
specii de bacterii - sunt preferate medicamentelor care 
afectează un grup mai mare de bacterii.

Diagnosticul microbiologic este un ajutor crucial 
pentru identificarea agentului patogen real și a 
profilului susceptibilității acestuia la antibiotice (folosind 
antibiograme), astfel încât să se aleagă pe cel mai eficient 
produs.

Orientările naționale și internaționale sunt de mare 
ajutor pentru a oferi îndrumări practice în diferite situații.

3. Dați antibiotice la momentul potrivit3. Dați antibiotice la momentul potrivit
Tratamentul cu antibiotice nu este întotdeauna urgență. 
Unele infecții nu sunt critice în timp, așa că tratamentul 
poate aștepta rezultatul diagnosticului microbiologic. Mai 
mult, o întârziere în prescrierea antibioticelor poate fi nu 
numai inofensivă, ci chiar benefică, deoarece infecția poate 
fi uneori eliminată de sistemul imunitar al animalului fără 
ajutorul antibioticelor.

Desigur, în anumite cazuri de sepsis sever, terapia 
antibiotică empirică imediată cu spectru larg este adecvată 
până când agentul patogen poate fi identificat.

Pe de altă parte, amânarea prea mult a tratamentului 
poate permite extinderea bolii și ar necesita o doză și/sau o 
perioadă de timp tratamentului, ceea ce nu este o opțiune 
bună.

Așadar, având în vedere toate aceste aspecte, medicul 
veterinar ar trebui să aleagă cel mai bun moment al 
începerii antibioterapiei, ținând cont de context, iar 
prescripția medicului veterinar trebuie urmată de fermier. 

4. Administrați doza corectă4. Administrați doza corectă
Încercarea de a economisi niște bani utilizând o doză mai 
mică de antibiotice nu este o alegere bună. O doză prea 
mică de antibiotice nu numai că nu reușește să îndepărteze 
infecția, dar contribuie și la selectarea bacteriilor rezistente 
- subpopulații care ar fi fost inhibate de o doză suficient de 
mare de medicament. 

Vezi figura 2: subpopulația în portocaliu și verde a 
rezistat tratamentului cu doze mici de antibiotic.
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 ▲ Figura 2 : Selectarea subpopulațiilor rezistente de bacterii 
atunci când se utilizează o doză prea mică de antibiotice

Este esențial să utilizați doza corectă de antibiotice, așa 
cum este prescrisă de medicul veterinar.

5. Respectați durata antibioterapiei5. Respectați durata antibioterapiei
Tratamentul nu trebuie întrerupt înainte de încheierea 
prescripției, chiar dacă starea de sănătate a animalului 
se îmbunătățește semnificativ, deoarece acest lucru ar 
contribui la dezvoltarea rezistenței la antibiotice.

Pe de altă parte, este posibil ca medicul veterinar să 
dorească să prescrie un tratament cu antibiotice pentru 
o perioadă mai lungă dintr-o multitudine de motive, 
precum existența unui diagnostic incert, riscul apariției de 
complicații sau severitatea mai mare a bolii. Aceste situații 
trebuie să rămână excepționale, deoarece un tratament 
îndelungat ar favoriza rezistența la antibiotice.

Din nou, este important să urmați întocmai prescripția 
medicului veterinar. 

6. Atunci când este posibil, mai degrabă tratați individual, 6. Atunci când este posibil, mai degrabă tratați individual, 
decât întreaga turmădecât întreaga turmă

Tratamentele cu antibiotice pentru un întreg efectiv/turmă 
sunt descurajate, deoarece tratarea animalelor care nu 
sunt bolnave (deci nu au nevoie de tratament) ar contribui 
la selectarea bacteriilor rezistente.

Uneori este de preferat să se trateze un întreg grup atunci 
când doar unele animale sunt bolnave, pentru a preveni 
îmbolnăvirea unui număr mai mare de animale, de ex. în 
efectivele de păsări. În unele sisteme de producție, în special 
în cazul în care animalele sunt crescute în loturi mici, cel 
mai bine este ca animalele bolnave să fie tratate individual.

Unele țări au instituit programe specifice pentru a 
reduce utilizarea antibioticelor la nivel de fermă, de 
exemplu programul Ecoantibio din Franța.

Nu uita: 
Urmați întotdeauna cu strictețe prescripția 
medicului veterinar
Nu utilizați niciodată antibiotice de la o rețetă 
anterioară sau de la o altă fermă.
Folosiți numai antibiotice prescrise de medicul 
veterinar 
Îmbunătățirea condițiilor de creștere din fermă 

(după cum se explică în celelalte „Ghiduri de 
bune practici”) va îmbunătăți starea de sănătate a 
efectivului de animale. Acest lucru va reduce nevoia 
de tratamente cu antibiotice în perioada de creștere. 

CUM SĂ EVALUAȚI CUM SĂ EVALUAȚI 
PRESCRIPȚIA?PRESCRIPȚIA?

1. Ce va influența decizia de a folosi antibiotice?1. Ce va influența decizia de a folosi antibiotice?
Motoarele din spatele deciziilor de prescriere a antibioticelor 
sunt multifactoriale și complexe. Decizia de a prescrie sau 
nu antibiotice este influențată de situația clinică și de 
experiențele fermierului și medicului veterinar cu privire 
la boală. În plus, factori non-clinici, cum ar fi relația medic 
veterinar-client și simțul personal al responsabilității 
tuturor actorilor din domeniul sănătății fermei (fermier, 
practician, consilieri și retaileri) sunt considerații esențiali. 
Instrumente precum antibiograma ar trebui să joace un rol 
mai important în luarea deciziei de a prescrie un antibiotic. 
În plus, menținerea bunăstării animalelor ar trebui să fie 
întotdeauna cea mai mare prioritate.

2. O bună relație medic veterinar/consilier/fermier este 2. O bună relație medic veterinar/consilier/fermier este 
crucialăcrucială

Utilizarea operativă și eficientă a antibioticelor se poate 
baza doar pe o relație bine stabilită Veterinar-Fermier, iar 
consilierii (tehnicienii) pot contribui și ei. Acești actori pot 
lucra în echipă pentru:

Personalizarea terapiilor cu antibiotice pentru fermă
Determinarea medicamentului corect în urma 
identificării bacteriei și a sensibilității acesteia la 
antibiotice
Prescrierea concentraţiilor, intervalelor de timp, căii și 
duratei adecvate de administrare.
Reducerea susceptibilității animalelor la boli (de 
exemplu, vaccinare, nutriție adecvată, managementul 
microclimatului)
Reducerea încărcăturii bacteriene și a expunerii la agenți 
patogeni prin salubrizare și igienă adecvate
Izolarea/carantina animalelor care prezintă semne 
clinice de boală și/sau în curs de tratament
Utilizarea măsurilor de biosecuritate pentru a reduce 
riscul introducerii și răspândirii agenților patogeni.

3. Lăsați implementarea în sarcina fermierului3. Lăsați implementarea în sarcina fermierului
Fermierii sunt executanții tratamentelor și măsurilor. În 
cele din urmă, aceștia decid dacă, de exemplu, aplică 
sau nu măsuri de igienă mai stricte și își vaccinează 
animalele. Mai mult, ei sunt cei care vor experimenta direct 
consecințele acestor măsuri, din punct de vedere financiar 
sau din punct de vedere al timpului și efortului. Dacă vor 
urma sfaturile medicilor veterinari, va depinde în mare 
măsură de rentabilitatea percepută a acestor măsuri.

4. Cum se estimează aspectele economice?4. Cum se estimează aspectele economice?
Deciziile economice privind strategiile de sănătate 
animală ar trebui să abordeze aspectul cost-beneficiu, 
împreună cu problemele de bunăstare a animalelor și 
de sănătate publică. Acest lucru poate fi foarte complex. 
Unele instrumente nespecifice pot fi utile pentru a evalua 
cel mai rentabil tratament în funcție de o infecție, de ex. 
un calculator pentru costul mamitei sau un simulator 
care evaluează impactul economic al diferențelor de 
performanțe tehnice ale unei ferme de porci.

În viitor, instrumentele automate bazate pe o analiză 
a arborelui de decizie ar putea evalua diferitele strategii 
și pot pregăti deciziile clinice. Cu toate acestea, variabile 
precum probabilitatea de infectare sunt afectate de 
statutul individului și al efectivului, precum și de regiunea 
și tipul de producție, astfel încât eficiența costurilor pentru 
toate strategiile variază în funcție de parametrii de intrare. 
Informații exacte despre starea infecției, prevenirea noilor 
infecții și vindecarea rezultată în urma tratamentului vor 

https://disarmproject.eu/resources/farm-innovation-ecoantibio-by-french-agricultural-ministry/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://www.delaval.com/globalassets/russia/news/19.03-pdk-7.0/presentations/mastitis-metric-v.0317-russia.xlsx
https://gtdirect.ifip.asso.fr/Pages/Resultats/Calculateur/Calculateur/Calculateur.aspx
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5. Utilizarea ghidurilor de terapie 5. Utilizarea ghidurilor de terapie 
Pentru a îmbunătăți experiența fermierilor și a medicului 
veterinar cu privire la boală, este nevoie de linii directoare 
uniforme și cuprinzătoare despre fiecare dintre principalele 
boli ale animalelor. Pe baza cărților, manualelor și ghidurilor 
de boală, know-how-ul profesional trebuie să se adapteze 
constant la ierarhia măsurilor de prevenire a bolilor, în fața 
agenților patogeni care continuă să dezvolte rezistență la 
tratamentele esențiale.

Trebuie avute în vedere noile strategii de tratament 
propuse la conferințele tehnice și zilele profesionale 
organizate de sectoarele din industrie sau medici veterinari.

Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor 
are acum integrat obiectivul „One Health” în abordarea 
sa globală, concept care constă în utilizarea mai 
responsabilă a antibioticelor. Pentru toate speciile de 
animale, se recomandă insistent o evaluare a rezultatelor 
tratamentelor în funcție de agentul patogen. Etiologia 
trebuie determinată înainte de prescrierea tratamentului. 
Examenul cultural care să ghideze alegerea tratamentului 
se dovedește a fi o opțiune rentabilă și conduce la o 
utilizare rațională a antimicrobienelor.

6. Evaluarea continuă a utilizării antimicrobienelor de către 6. Evaluarea continuă a utilizării antimicrobienelor de către 
fermieri și medici veterinarifermieri și medici veterinari

Deciziile de a prescrie și/sau de a utiliza antibiotice trebuie să 
fie evaluate continuu de către fermieri și medicii veterinari. Este 
important ca toți actorii să detecteze utilizarea neadecvată a 
antibioticelor (care necesită un diagnostic precis). 

n plus, indicatorii rezultați din instrumentele în curs de 
dezvoltare pentru monitorizarea utilizării antibioticelor 
sunt esențiali pentru a reevalua nivelul de utilizare al 

antibioticelor într-o fermă și pentru a-l compara cu 
nivelurile altor ferme similare.

Utilizarea antibioticelor poate fi monitorizată la nivel de 
fermă, sau chiar la nivel de efectiv/turmă, prin colectarea 
voluntară a datelor de la organizațiile de producție din 
anumite țări, cum ar fi în Franța, indicatorul Ref²Avi 
în producția de păsări sau panoul INAPORC pentru 
producția de porci. Acest lucru îi ajută pe fermieri să-și 
compare consumul de antibiotice cu al altora și să-i facă 
să conștientizeze dacă sunt consumatori mici sau mari de 
antibiotice. Acest lucru poate încuraja utilizatorii mari de 
antibiotice să își reducă consumul.

7. Prescripţia în contexte din afara consultaţiei clinice7. Prescripţia în contexte din afara consultaţiei clinice
În medicina veterinară, prescrierea de antimicrobiene 
se poate întâmpla în alte contexte decât la o consultație 
clinică, iar luarea deciziilor trebuie abordată mai specific. 

Desigur, medicii veterinari au încredere personală că 
deciziile lor de prescriere sunt responsabile. Cu toate 
acestea, unii medici veterinari ar putea avea o prezență 
relativ mică în ferme, adesea chemați la fermă doar în 
situații de urgență. Practica veterinară, relația cu fermierii 
și prezența în ferme sunt foarte diferite în funcție de 
speciile de animale și de țări. Datorită implicării scăzute 
a medicilor veterinari, în special în fermele de ovine 
și carne de vită, prescrierea în alte contexte decât 
consultarea clinică poate fi obișnuită.
În acest caz, decizia de a prescrie antibiotice ar trebui 
să fie echilibrată luând în considerare dacă fermierul 
suspectează o boală sau dorește să prevină această 
boală și dacă medicul veterinar are încredere sau nu în 
judecata fermierilor asupra bolii.
Celelalte puncte de deliberat sunt dacă fermierul este 
un client pe termen lung și medicul veterinar îl vizitează 
în mod regulat efectivul/turmelele, sau dacă medicul 
veterinar vizitează rar ferma, sau fermierul este un client 
nou. Unii fermieri pot lucra cu mai mulți medici veterinari. 
De asemenea, se poate lua în considerare dacă fermierul 
vine în mod regulat pentru același medicament sau dacă 
nu a mai folosit niciodată un antibiotic din acest motiv.
Pe lângă asta, luați în considerare unele bariere 
specifice, de exemplu lipsa timpului sau disponibilitatea 
fermierului de a plăti o vizită la veterinar.
În concluzie, luarea deciziilor se bazează în mare măsură 
pe încrederea în judecata fermierului și încrederea 
reciprocă dintre fermier și medic veterinar.

Exemple de ghiduri de terapie Exemple de ghiduri de terapie 
Pentru vacile de lapte, SNGTV (Franța) a revizuit în 2012 
liniile directoare pentru tratamentul mamitei, la zece ani 
după prima versiune. Aceste noi linii directoare evaluează 
testele terapeutice și de diagnostic disponibile și propun o 
metodologie pentru prescrierea planurilor de tratament la 
nivel de efectiv, adaptate la starea epidemiologică a fermei. 
Noile planuri de tratament și arbori de decizie diferă de cele 
anterioare prin următoarele aspecte: 

în absența prevenției, nici o ameliorare a mamitelor nu 
poate fi înregistrată la nivel de efectiv;
fără tratamente cu antibiotice inutile sau neprofitabile;
mai puține tratamente cu antibiotice pe cale sistemică;
mai puține tratamente cu antibiotice cu spectru larg;
utilizarea mai redusă a antibioticelor considerate „critice”;
utilizarea mai frecventă a soluțiilor de sigilare a 
mameloanelor vacilor aflate în repaus mamar;
fără lapte care conţine antibiotice pentru hrănirea viţeilor 
sau a altor animale.

În plus, trebuie luată în considerare probabilitatea 
vindecării spontane, iar spectrul de tratament ar trebui să 
fie adecvat pentru agentul etiologic (care cauzează boli). 
Un studiu din SUA a arătat că în cazurile de mamită care 
furnizează rezultate culturale negative sau care sunt cauzate 
de E. coli, tratamentul antimicrobian este rar. Utilizarea 
antimicrobienelor pentru tratarea acestor cazuri ar trebui 
luată în considerare individual.

Asociațiile dintre vindecarea bacteriologică și rezultatele 
clinice sunt slabe. Rezolvarea inflamației nu este un indicator 
sigur că mastita este vindecată. Evaluarea scăderii continue 
a NCS la nivel trimestrial apare ca fiind cel mai fiabil indicator 
al eficacității terapeutice.

IMPACTUL ÎNVĂȚĂRII  IMPACTUL ÎNVĂȚĂRII  
ȘI FORMĂRIIȘI FORMĂRII

1. Cum să sprijiniți schimbarea1. Cum să sprijiniți schimbarea
Schimbarea practicilor este un proces complex care 
necesită sprijin, timp și sinergie între diferiții actori implicați. 
Separat, diseminarea în masă, sfatul colectiv și sfatul 
individual sunt insuficiente pentru a realiza schimbările 
așteptate în ceea ce privește reducerea antibioticelor. 
Pentru a se schimba, fermierii (precum consilierii și colegii 
lor) trebuie să fie cu adevărat convinși de fezabilitatea 
opțiunilor de schimbare care le sunt prezentate și să 
considere că pot fi în conformitate cu valorile, obiectivele 
și realitatea fermei lor.

2. Niveluri diferite de cunoștințe și etape de învățare2. Niveluri diferite de cunoștințe și etape de învățare
Etapele schimbării practicilor se reflectă în diferite 
obiective educaționale legate de diferite tipuri de 
cunoștințe. Creșterea gradului de conștientizare, adică 
înțelegerea și asumarea problemelor, este primul pas. Apoi 
permite abordarea cunoștințelor generale, influențând 

fi necesare pentru a-i sfătui în mod corespunzător pe 
fermieri cu privire la utilizarea antibioticelor în ferma lor.

https://www.itavi.asso.fr/content/reseau-professionnel-de-references-sur-les-usages-dantibiotiques-en-elevage-avicole
https://www.itavi.asso.fr/content/reseau-professionnel-de-references-sur-les-usages-dantibiotiques-en-elevage-avicole
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2019/santeanimale/s06.pdf
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2019/santeanimale/s06.pdf
https://www2.sngtv.org/article-bulletin/referentiel-dutilisation-de-la-bacteriologie-dans-les-interventions-de-maitrise-des-mammites/
https://www2.sngtv.org/article-bulletin/referentiel-dutilisation-de-la-bacteriologie-dans-les-interventions-de-maitrise-des-mammites/


astfel atitudinea față de schimbare. Urmează înțelegerea 
proceselor biologice și cunoștințe detaliate. Legătura dintre 
aceste cunoștințe și practicile aferente permite o mai bună 
înțelegere a schimbărilor și facilitează implementarea.

Schimbarea este un proces complex care necesită timp. 
Sprijinirea fermierilor în schimbarea practicilor pentru 
a reduce utilizarea antibioticelor poate fi împărțită în 
diferite etape. Fiecare etapă este caracterizată de obiective 
educaționale pentru fermier cu o responsabilitate specială 
pentru  facilitarea validării acestor obiective.

3. Diverse resurse și instrumente3. Diverse resurse și instrumente
În funcție de public și de nivelul de cunoștințe, pot fi luate 
în considerare diferite instrumente și resurse.

De exemplu, pentru o acțiune inițială de conștientizare 
care vizează viitorii fermieri, poate fi folosit un instrument 
care prezintă elemente într-un mod interactiv, online. 
Acest instrument facilitează angajamentul cursanților 
prin implicarea lor în proces. Cursanții conduc investigația 
pentru a dobândi cunoștințe științifice și tehnice, pentru a 
identifica și înțelege problemele, pentru a identifica actorii 
implicați și pentru a compara opiniile și practicile lor cu 
cele ale unei varietăți de actori.

Referitor la formarea fermierilorReferitor la formarea fermierilor
Cum putem continua să ne pregătim și să ne adaptăm 
la noi probleme când timpul disponibil este limitat și 
subiectele sunt din ce în ce mai complexe? Poate prin 
integrarea cursurilor de asistență care combină pregătirea 
tradițională de grup, cursurile virtuale (perioade scurte 
de introducere și schimb de acasă prin intermediul 

computerului) și suport individual de la un consilier. Sala 
de clasă virtuală reunește participanții și un trainer în 
timp real pentru a face schimb, a se vedea, a vizualiza 
documente și videoclipuri, a face chestionare și a partaja 
ecranul. Recreează online condițiile unui curs de formare 
la clasă datorită instrumentelor interactive și educaționale. 
Cursurile nu sunt niciodată alcătuite doar din cursuri 
virtuale, ele alternează zilele cu întâlniri în grup și cursurile 
virtuale. Dinamica de grup este benefică pentru schimbare, 
ca o completare a acțiunii individuale12 3 4.

Învățarea pe terenÎnvățarea pe teren
Cu cât fermierul este mai implicat în acțiuni, cu atât 
învățarea va fi mai ușoară. În acțiune învățăm. Acțiunile 
direct legate de domeniu, de acțiuni concrete, de mărturii 
facilitează transmiterea și integrarea cunoștințelor.

Școala de teren pentru fermieri: Vaarst - 2007 - Danish 
Stable Schools for Experiential Common Learning in 
Groups of Organic Dairy Farmers (în engleză).
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