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PRIEKŠVĀRDSPRIEKŠVĀRDS
Šis ceļvedis ir izstrādāts DISARM projekta ‘Inovatīvu 
risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences 
mazināšanai’ ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības 
pētniecības un inovācijas programma „Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Projekta DISARM mērķis ir samazināt baktēriju 
rezistenci pret antibiotikām lopkopības nozarē, uzsvaru 
liekot uz slimību profilaksi un dzīvnieku veselību, 
tādējādi samazinot nepieciešamību pēc antibiotiku 
lietošanas. DISARM projektam ir plašs izmantojamo 
materiālu klāsts, kas pieejami tā mājaslapā un 
YouTube kanālā. Facebook DISARM projektam ir arī 
dinamiska un zinoša diskusiju grupa (jūs tiekat aicināti 
pievienoties, vienkārši noklikšķinot uz šīs saites un 
atbildot uz dažiem īsiem jautājumiem, lai tai piekļūtu), 
kā arī plašāki sociālo mediju kanāli: Twitter, Facebook 
un LinkedIn. DISARM projekts pielieto arī vairāku 
iesaistīto pušu pieeju – saimnieki, veterinārārsti, barības 
un citi konsultanti strādā kopā, lai uzlabotu dzīvnieku 
veselību un saimniecību darbību. Ja vēlaties uzzināt 
vairāk par to, sekojiet šai saitei!! 

Šis ceļvedis ietver informāciju, kas tika apkopota 
projekta DISARM laikā; to nevajadzētu uzskatīt par 
pilnīgu rokasgrāmatu. Tajā ir saites uz praktiski 
noderīgiem videoklipiem, kopsavilkumiem, rakstiem 
utt., lai tādejādi veicinātu labās prakses ieviešanu 
saimniecībās. Ne visi ieteikumi būs noderīgi vai 
piemēroti jūsu saimniecībai, un visi pasākumi ir vispirms 
jāapspriež ar jūsu saimniecības (-u) veterinārārstu un 
konsultantu (-iem).

Lai arī autors ir darījis visu iespējamo, lai šis labās prakses ceļvedis būtu noderīgs, DISARM projekta komanda un finansēšanas aģentūra neuzņemas atbildību par 
zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, paļaujoties uz šo dokumentu. Dokumentam ir rekomendējošs raksturs. Izmantojiet šo dokumentu jūs uzņemieties visu atbi-
ldību un riskus. Lūdzu, konsultējieties ar savu veterinārārstu un/vai konsultantu (-iem), lai pārliecinātos, ka darbības, kuras vēlaties veikt, ir piemērotas jūsu saimniecībai.

ATRUNA

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 
2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Šis ceļvedis ir viens no 10 labās prakses ceļvežiem, 
kas izstrādāts projekta DISARM laikā. Visu 10 
ceļvežu mērķis ir informēt par konkrētu tēmu, 
lai samazinātu antimikrobiālo zāļu lietošanu 
lopkopības nozarē.

Pārējie DISARM projekta labās prakses ceļveži ir 
atrodami šeit.

Apskati mūsu MājaslapuMājaslapu

Atrodi mūs FacebookFacebook

Seko mums TwitterTwitter

Skaties YouTubeYouTube

Seko mums LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Projekta koordinatorsProjekta koordinators PartneriPartneri
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ĀRĒJĀ BIODROŠĪBAĀRĒJĀ BIODROŠĪBA

Kas ir ārējā biodrošība?

Ir svarīgi ņemt vērā sekojošo

Ko vērts zināt par ārējo biodrošību?

Kāpēc ārējā biodrošība ir svarīga un 
kā ar tās palīdzību var samazināt 
antimikrobiālo zāļu lietošanu un mikrobu 
rezistenci pret antibiotikām?

Šī ceļveža mērķis ir informēt lauksaimniekus par labo 
praksi attiecībā uz ārējo biodrošību, kā pasargāt savus 
dzīvniekus no patogēnu iekļūšanas saimniecībā un 
tādējādi uzlabot dzīvnieku veselību un labturību, kā arī 
samazināt antibiotiku lietošanu.

Šis labās prakses ceļvedis ir viens no 10 ceļvežiem, 
kas izstrādāti projekta DISARM ietvaros. Visu 10 ceļvežu 
mērķis ir informēt par konkrētu tēmu, lai samazinātu 
antimikrobiālo zāļu lietošanu lopkopības nozarē. Šis 
ceļvedis satur informāciju, kas apkopota projekta 
DISARM ietvaros. Tā kā informācija šajā ceļvedī ir 
apkopota izlases veidā, tas nesniedz pilnīgu ieskatu 
par visām esošajām labajām praksēm attiecībā uz 
biodrošību. Pārējie DISARM projekta labās prakses 
ceļveži ir atrodami šeit.

Biodrošības pasākumi ļauj novērst infekcijas slimību 
iekļūšanu un izplatīšanos saimniecībās un starp tām, 
tādējādi samazinot saslimstību un nepieciešamību pēc 
ārstēšanas ar antibiotikām. Ārējās biodrošības mērķis ir 
novērst patogēnu iekļūšanu saimniecībā1, piemēram, 
kontrolējot dzīvnieku un cilvēku pārvietošanos uz un 
no saimniecības, ieskaitot savvaļas dzīvnieku slimību 
pārnēsātājus, un karantīnas īstenošanu, kā arī veidojot 
materiālu krājumus. Iekšējā biodrošība attiecas uz 
patogēnu pārnešanu saimniecības robežās, un svarīgi 
ietekmējošie faktori ir ganāmpulka blīvums, higiēna un 
slimību pārnešanas mehānismi.

Ārējā biodrošība ļauj novērst slimības, tādējādi 
samazinot ar slimībām saistīto stresu dzīvniekiem 
un samazinot nepieciešamību pēc to ārstēšanas ar 
antibiotikām. 

Antibiotikas tiek izmantotas kā ārstniecisks līdzeklis 
pret bakteriālām infekcijām. Otru galveno infekcijas 
slimību veidu izraisa vīrusi. Vīrusu slimības var palielināt 
nepieciešamību pēc antibiotikām, jo palielinās 
bakteriālo infekciju iespējamība pēc izslimošanas 
ar vīrusu izraisītu saslimšanu. Viens no labākajiem 
veidiem, kā novērst vīrusu slimības, ir vakcinācija. Tāpēc 
biodrošība apvienojumā ar citiem profilaktiskiem 
ārstnieciskiem pasākumiem, piem., vakcināciju, ir 
jebkuras dzīvnieku slimību ārstēšanas pamatā. Ja 
profilakse nedod vēlamo rezultātu, būs nepieciešams 
veikt (vairāk) ārstnieciskus pasākumus, kas bieži ietver 
antibiotiku lietošanu.

Ir pierādīts, ka uzlabota ārējā biodrošība uzlabo 
dzīvnieku ražību. Facebook veiktajā aptaujā, kas aptvēra 
vairākas valstis, nozares un profesijas, biodrošība 
DISARM projektā5 tika atzīta par vienu no svarīgākajiem 
dzīvnieku veselības priekšnoteikumiem. Uzlabotu ārējo 
biodrošību 111 cūkkopības eksperti no Beļģijas, Dānijas, 
Francijas, Vācijas, Zviedrijas un Šveices novērtēja kā 
vienu no pieciem visefektīvākajiem pasākumiem, kas 
tādejādi samazinātu antimikrobiālo zāļu lietošanu. 

Profilakse, protams, ir ieteicamāka nekā ārstēšana.
Sakarība starp biodrošību, antimikrobiālo zāļu 

lietošanas samazinājumu un augstāku dzīvnieku 
labturību ir diezgan labi pierādīta cūkkopībā un piena 
lopkopībā, un nesen arī specializētās gaļas liellopu 
saimniecībās2. Biodrošība ir arī svarīga, lai samazinātu 
zoonozes un saindēšanās ar pārtiku riskus, piem., 
salmonellu cūkkopībā. 

Iespējams, ka pareiza dezinfekcijas līdzekļu lietošana 
neveicina rezistenci pret antibiotikām un nesamazina 
uzņēmību pret E. coli dezinfekcijas līdzekļiem 
(bet, lūdzu, ņemiet vērā, ka “pareiza izmantošana 
lauksaimniecības vidē” var būt apgrūtināta, jo 
dezinfekcijas līdzekļu lietošana dzīvnieku novietnē, 
tīrot aizgaldus, var izraisīt šo pasākumu veikušo 
darbinieku plaušu funkcionēšanas pasliktināšanos). 
Ir jānošķir dezinfekcija un tīrīšana. Tīrīšana nozīmē 
redzamu netīrumu novākšanu, bet dezinfekcija ietver 
(neredzamu) patogēnu iznīcināšanu. Ja novietnē ir 
dzīvnieki vai kūtsmēsli, un, piem., ja dzīvnieki uzturas 
pie saviem kūtsmēsliem, dezinfekciju nedrīkst veikt. 
Dezinfekciju var veikt tikai tukšās novietnēs. Tīrīšana, 
dzīvniekiem esot novietnē, galvenokārt ietver 
kūtsmēslu aizvākšanu

Ārējā biodrošība nozīmē novērst patogēnu, kas var 
izraisīt slimības, iekļūšanu saimniecībā.
Ārējās biodrošības aspekti nozīmē pievērst īpašu 
uzmanību slimību iekļūšanai ar saimniecības 
apmeklētājiem, dzīvniekiem, savvaļas dzīvniekiem, 
dzīvnieku izcelsmes produktiem, piem., spermu, 
iekārtām, materiāliem, piem., pakaišiem, un arī ar 
gaisu.
Higiēna var būt viens no vissvarīgākajiem 
pasākumiem, ko var veikt, lai nodrošinātu ārējo 
biodrošību.
Institūtam BioCheck.UGent ir brīvi pieejams 
rīks, ko varat izmantot, lai novērtētu dažādus 
biodrošības aspektus, tostarp ārējo biodrošību  
(www.Biocheck.UGent.be).
Lai uzlabotu biodrošību savā saimniecībā, 
konsultējieties ar vietējo veterinārārstu, lai apspriestu 
šo jautājumu. 

Kādi ir ārējās biodrošības aspekti?Kādi ir ārējās biodrošības aspekti?
Ārējā biodrošība nozīmē veikt higiēnas piesardzības 
pasākumus, lai ar cilvēkiem, jauniegādātiem 
lauksaimniecības dzīvniekiem, savvaļas dzīvniekiem/
kaitēkļiem, gaisu, aprīkojumu vai materiāliem (piem., 
pakaišiem) neienestu patogēnus saimniecībā.

Lai nodrošinātu ārējo biodrošību, ir jāņem vērā tādi 
aspekti kā saimniecības struktūra (piem., ir jānodala 
tīrās un netīrās zonas, lai nodrošinātu higiēnas prasību 
izpildi), karantīna, spermas un patogēnus nesaturošu 
dzīvnieku iegāde, materiālu un iekārtu iegāde, 
mirušo dzīvnieku un materiālu aizvākšana, kūtsmēsli; 
mirušo dzīvnieku uzglabāšana, barības, ūdens un 
materiālu piegāde, ieejas kontrole (piem., apmeklētāju 
reģistrācija), apavu un apģērba maiņa, higiēnas prasību 
ievērošana, roku mazgāšana, kaitēkļu un savvaļas 
dzīvnieku (piem., putnu) apkarošana, atrašanās vieta 
un apkārtne. 

Piemēram, ir noskaidrots, ka savvaļas dzīvnieki, kas 
barojas cilvēku uzturētajā vidē, pārnēsā baktērijas ar 

https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://biocheck.ugent.be/
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 ▲ Ieejas kontrole

 ▲ Mazgāšanās dušā

 ▲ Kūtsmēslu aizvākšana

 ▲ Nodrošiniet, ka saimniecības apmeklētāji 
reģistrējas un zina, kādi ir ievērojamie noteikumi

Apavus ar biezu robotu zoli ir grūtāk tīrīt 
(lai gan tie var būt vajadzīgi saistībā 
ar darbinieku darba drošību, piem., ir 
slidenas virsmas)

 ◀ Neļaujiet nevēlamiem 
apmeklētājiem iekļūt; uzsvars ir 
jāliek uz dezinfekciju 

 ▼ Mirušo dzīvnieku aizvākšana

klīniski nozīmīgu rezistenci pret antibiotikām. Cūku 
novietnēs, kur tika atklāta ESBL-E coli (paplašināta 
spektra beta-laktamāzes ražojoša Escherichia coli 
baktērija), arī retāk tika īstenoti biodrošības pasākumi, 
piem., higiēnas prasību ievērošana vai profesionāla 
kaitēkļu apkarošana.

Kas attiecas uz ārējo biodrošību, ir svarīgi atcerēties, 
ka infekcijas slimības izraisa galvenokārt neredzami 
mikroskopiski patogēni, piem., vīrusi, baktērijas un arī 
parazīti, kas dažādos veidos var iekļūt saimniecībā. 
Patogēni var pārvietoties pa gaisu, piem., pilienos, vai 
pievienoties nelielām putekļu daļiņām. Galvenais veids, 
kā tie pārvietojas tomēr ir ar dzīvniekiem, cilvēkiem vai 
priekšmetiem, vai arī dzīvnieku, kas nesen pievienoti 
ganāmpulkam, iekšienē. 

Šī iemesla dēļ, cik vien iespējams, ir jāizvairās no 
vai jāapkaro kaitēkļus pārnēsājoši dzīvnieki, piem., 
grauzēji, putni un kukaiņi, bet citur iegādāti dzīvnieki 
ir jāievieto karantīnā uz noteiktu laiku. Saimniecības 
apmeklētājus var lūgt ieiet dušā vai pārģērbties, pirms 
tie dodas uz novietni. Šādas prasības ļaus saimniecības 
apmeklētājiem apzināties arī nepieciešamību stingri 
ievērot higiēnu. Pirms ķimikāliju, piem., dezinfekcijas 
līdzekļu, lietošanas ir svarīgi pārliecināties, vai tie ir 
paredzēti vajadzīgajam mērķim.

Zemāk atrodami attēli parāda vairākus no šiem 
aspektiem 



Biocheck.UGent rīks un citi rīki ārējās 
biodrošības novērtēšanai
Viens no visvairāk izpētītajiem rīkiem, ar ko var 
noteikt ārējās biodrošības kvalitāti un tās uzlabošanas 
iespējas broileru, cūku un liellopu novietnēs, ir institūta 
Biocheck.UGent rīks. Ar Biocheck.UGent rīku var 
noteikt risku līmeni dažādim rādītājiem, lai tādejādi 
novērtētu (ārējo un iekšējo) biodrošību saimniecībā 
skalā no 0 (viszemākais) līdz 100 (visaugstākais). 
Saimniecības datus bez maksas var ievadīt vietnē  
www.Biocheck.UGent.be, kas kalpo kā valsts risku līmeņa 
salīdzinošās novērtēšanas rīks. Salīdzinošie vērtējumi 
vairākās valstīs parādīja, ka ir nepieciešami ievērojami 
uzlabojumi biodrošībā. Vērtējumi parādīja, ka Dānijas, Īrijas 
un Vācijas cūku audzētājiem ārējā biodrošība ir salīdzinoši 
augstā līmenī. Augstāki biodrošības rādītāji nodrošina 
augstāku dzīvnieku ražīgumu un ir nepieciešams mazāk 
lietot antimikrobiālos līdzekļus. Biodrošība kopumā 
bija augstāka lielākiem ganāmpulkiem, modernākās 
novietnēs, kas piederēja jaunākiem lauksaimniekiem.

Četrās valstīs (Beļģijā, Polijā, Lielbritānijā un Somijā) 
izmantotais Boicheck.UGent rīks, kas paredzēts 
cūku nobarošanas novietnēm, uzrādīja vājus ārējās 
biodrošības rādītājus tādās kategorijās kā atrašanās 
vieta un apkārtējā vide valstīs, kur bija ziņots par ĀCM 
(Āfrikas cūku mēris) uzliesmojumiem)3.

Liellopu lopkopības saimniecībās, Biocheck.UGent 
rīks tika izmantots 20 gaļas teļu, 50  gaļas liellopu un 
50 piena govju saimniecībās Beļģijā, nosakot īpatsvarus 
novērtējamajām kategorijām un apakškategorijām, 
pamatojoties uz veterināro ekspertu norādēm4. Visās 
saimniecībās gan iekšējā, gan ārējā biodrošība bija 
zema (<50 punkti no maksimāli 100 punktiem). Iekšējā 
biodrošība parasti bija zemāka nekā ārējā biodrošība. 
Teļa gaļas saimniecībās “pirkšanas” rādītāji bija 
ievērojami zemāki par attiecīgajiem rādītājiem liellopu 
gaļas un piena saimniecībās, savukārt rādītāji pārējās 
ārējās biodrošības apakškategorijās bija augstāki. Piena 
un liellopu gaļas saimniecībās “pirkšana un pavairošana” 
bija visaugstāk novērtētā apakškategorija. Izmantojot 
šo rīku, biodrošības ieviešanu liellopu saimniecībās 
var novērtēt standartizētā veidā. Šis novērtējums ļauj 
salīdzināt saimniecības un sniegt noteiktus ieteikumus 
attiecībā uz ganāmpulku.

Salīdzinošā pētījumā ar 44 labākajām saimniecībām 
un vidēja snieguma saimniecībām (kopā n=227) un 
pētījumā par īstenotajiem pasākumiem 70 pilna 
audzēšanas cikla cūkkopības saimniecībās Beļģijā, 
Francijā, Vācijā un Zviedrijā tika noskaidrots, ka ir 
iespējams apkarot infekcijas slimības, izmantojot 
antimikrobiālos līdzekļus mazos apjomos, un iespējams 
ievērojami samazināt antimikrobiālo līdzekļu 
pielietošanu, tai pat laikā neradot negatīvu ietekmi uz 
pārējiem rādītājiem un kopumā pozitīvi ietekmējot 
saimniecības tīro peļņu.

Daži risinājumi
Papildus BioCheck.UGent rīkam, ko var izmantot, lai 
rastu risinājumus ārējās biodrošības uzlabošanai un 
konsultācijai ar vietējo veterinārārstu, tālāk tiek minēti 
daži citi potenciāli interesanti risinājumi.

Ir daudz norādījumu, faktu lapu un labās prakses 
ceļvežu, arī par konkrētām tēmām, piem., putnu gripas, 
mutes un nagu sērgas vai ĀCM (Āfrikas cūku mēra) 
profilaksi (skatiet mūsu jaunāko ziņojumu un projekta 
DISARM datubāzi).

Kur var atrast vairāk informācijas?
Pārrunājiet šos jautājumus ar savu veterinārārstu un 
konsultantiem, lai uzzinātu, ko var darīt, lai uzlabotu 
ārējās biodrošības līmeni savā saimniecībā.

Papildus BioCheck.UGent rīkam, projekta DISARM 
datubāzē un tīmekļa vietnē ir norādīti daudzi avoti, 
tostarp faktu lapas, informatīvi bukleti un video. Zemāk 
ir minēti tikai daži no tiem.

Video

Biodrošības pasākumi pilna audzēšanas cikla cūku Biodrošības pasākumi pilna audzēšanas cikla cūku 
saimniecībā saimniecībā 

Kā nodrošināt higiēnas prasības cūku saimniecībāsKā nodrošināt higiēnas prasības cūku saimniecībās

Darba metožu optimizācija putnu, cūku un piena Darba metožu optimizācija putnu, cūku un piena 
saimniecībās - kaitēkļu profilakse putnu, cūku un piena saimniecībās - kaitēkļu profilakse putnu, cūku un piena 
govju saimniecībās govju saimniecībās 

Citētās norādes un papildus materiāliCitētās norādes un papildus materiāli
1 Laanen, M. et al., 2013. Relationship between biosecurity and production/
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Tādi autori kā Bokma u.c. (Bokma et al., 2016) ir 
sagatavojuši izvērtējuši, kā putnu audzētāji varētu 
cīnīties ar putnu gripu. Viens no ieteikumiem bija 
izmantot atšķirīgu krāsu putnu novietnes atsevišķām 
telpām, kas norāda uz dažādiem piesārņojuma 
līmeņiem.
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