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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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BIOSECURITATEABIOSECURITATEA
EXTERNĂEXTERNĂ

Ce este biosecuritatea externă?
De reținut

Ce este interesant și merită să știți 
despre biosecuritatea externă?

De ce este importantă biosecuritatea 
externă și cum contribuie la reducerea 
utilizării antimicrobiene (AMU) și a 
rezistenței antimicrobiene (AMR)?

Acest ghid își propune să informeze fermierii cu privire la 
cele mai bune practici în ceea ce privește biosecuritatea 
externă, cum să vă protejați animalele de agenții 
patogeni care intră în fermă și, astfel, să îmbunătățiți 
sănătatea și bunăstarea animalelor și să reduceți utilizarea 
antibioticelor.

Acest ghid de bune practici este unul dintre cele 10 
ghiduri realizate în proiectul DISARM. Toate cele 10 ghiduri 
au scopul de a informa fermierii cu privire la un subiect 
specific în vederea reducerii utilizării antimicrobienelor în 
industria zootehnică. Aceste ghiduri acoperă informațiile 
colectate în cadrul proiectului DISARM. Este o selecție de 
informații și, prin urmare, ghidul nu oferă o imagine de 
ansamblu completă a celor mai bune practici existente în 
ceea ce privește biosecuritatea. Celelalte ghiduri despre 
cele mai bune practici DISARM pot fi găsite aici.

Măsurile de biosecuritate ajută la prevenirea intrării și 
răspândirii bolilor infecțioase în și între ferme, reducând 
astfel incidența bolilor și necesitatea tratamentelor cu 
antibiotice. Biosecuritatea externă urmărește prevenirea 
introducerii agenților patogeni în fermă1 prin, de exemplu, 
controlul mișcării animalelor și a persoanelor în și din ferme, 
inclusiv prin intermediul faunei sălbatice, și utilizarea 
carantinei la cumpărarea de animale. Biosecuritatea 
internă se referă la transmiterea agenților patogeni în 
perimetrul fermei, densitatea efectivelor de animale, igiena 
și mecanismele de transmitere a bolilor fiind considerente 
importante.

Biosecuritatea externă poate ajuta la prevenirea bolilor, 
reducând astfel stresul asociat bolii și scăzând necesitatea 
tratamentelor cu antibiotice.

Antibioticele sunt folosite în tratarea infecțiilor cauzate 
de bacterii. Un alt tip major de infecții este produs de 
virusuri. Bolile virale pot duce la creșterea consumului 
de antibiotice din cauza riscului crescut de apariție a 
infecțiilor bacteriene secundare. Una dintre cele mai bune 
modalități de prevenire a bolilor virale este vaccinarea. 
Prin urmare, biosecuritatea, în combinație cu alte strategii 
de medicină preventivă, cum ar fi vaccinarea, stă la baza 
oricărui program de control al bolilor animalelor. Atunci 
când prevenția eșuează, va fi necesară o acțiune curativă, 
care include adesea utilizarea antibioticelor.

S-a demonstrat că îmbunătățirea biosecurității externe 
îmbunătățește performanța producției. Într-un sondaj 
Facebook care a acoperit mai multe țări, sectoare și profesii 
din proiectul DISARM5, biosecuritatea a fost recunoscută ca 
fiind una dintre cele mai importante premise ale sănătății 
animalelor. De asemenea, îmbunătățirea biosecurității 
externe a fost considerată printre primele 5 cele mai 
eficiente măsuri de către 111 experți în suinicultură din 
Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Suedia și Elveția 
pentru a reduce utilizarea antimicrobienelor (AMU). 
Prevenirea, desigur, este mai bună decât vindecarea.

Legătura dintre biosecuritate, reducerea AMU și 
îmbunătățirea bunăstării animalelor a fost destul de bine 

stabilită la suine și bovinele de lapte și, mai recent, și la 
bovinele de carne2. Biosecuritatea este, de asemenea, 
importantă pentru reducerea riscului apariției zoonozelor 
și intoxicațiilor alimentare, de exemplu, infecțiile cu 
Salmonella în fermele de suine.

Utilizarea adecvată a dezinfectantelor nu pare să 
susțină rezistența la antibiotice (AB) și nici să reducă 
susceptibilitatea E. coli la dezinfectant (dar trebuie reținut 
că „utilizarea adecvată în agricultură” poate fi o provocare, 
iar utilizarea dezinfectantelor la curățarea padocurilor 
a fost asociată cu afecțiuni respiratorii la fermieri). De 
asemenea, ar trebui făcută o distincție între dezinfecție 
și curățenie mecanică. Curățenia mecanică implică 
îndepărtarea murdăriei vizibile, în timp ce dezinfecția 
presupune distrugerea agenților patogeni (invizibili). Când 
sunt prezente animale sau gunoi de grajd, și în special 
atunci când animalele sunt cazate în apropierea gunoiului 
de grajd, dezinfecția nu poate fi un obiectiv. Dezinfecția 
poate fi realizată numai în adăposturi goale. Când sunt 
prezente animale, curățenia mecanică presupune în 
principal eliminarea gunoiului de grajd.

Biosecuritatea externă este prevenirea introducerii 
agenților patogeni din exteriorul fermei.
Biosecuritatea externă presupune o atenție sporită 
la bolile care pot fi introduse prin vizitatori, animale 
domestice, animale sălbatice, produse de origine 
animală precum material seminal, echipamente, 
materiale precum așternutul și prin aer.
Utilizarea filtrului sanitar poate fi una dintre cele mai 
importante măsuri pe care le puteți lua pentru realizarea 
biosecurității externe.
BioCheck.UGent este o listă de verificare disponibilă 
gratuit pe care o puteți utiliza pentru evaluarea diferitelor 
aspecte ale biosecurității, inclusiv biosecuritatea externă 
(www.Biocheck.UGent.be).
Pentru a vă îmbunătăți biosecuritatea externă, contactați 
medicul veterinar cel mai apropiat.

Care sunt diferitele aspecte ale biosecurității externe?Care sunt diferitele aspecte ale biosecurității externe?
Biosecuritatea externă se referă la luarea de măsuri de 
igienă în vederea împiedicării introducerii de patogeni în 
fermă de către oameni, animale de fermă nou achiziționate, 
animale sălbatice / dăunători, aer, echipamente sau 
materiale (ex.: așternut).

Elementele care trebuie luate în considerare în 
biosecuritatea externă includ construcția fermei (ex.: 
separarea zonei curate de cea murdară printr-un filtru 
sanitar), carantina, achiziționarea de material seminal 
și animale libere de patogeni specifici, achiziționarea 
de materiale și echipamente, eliminarea animalelor și 
materialelor, eliminarea gunoiului de grajd; depozitarea 
cadavrelor, aprovizionarea cu furaje, apa și bunurile de 
consum, controlul accesului în unitate (ex.: înregistrarea 
vizitatorilor), schimbarea încălțămintei și a îmbrăcămintei, 
un filtru sanitar, spălarea mâinilor, controlul dăunătorilor și 
faunei sălbatice (ex.: păsări), amplasarea și împrejurimile.

De exemplu, s-a constatat că animalele sălbatice care se 
hrănesc în mediu antropic sunt colonizate de bacterii cu 
rezistență la antibiotice importante din punct de vedere 
clinic. Fermele de porci pozitive la ESBL-E coli (Escherichia 
coli producătoare de beta-lactamază cu spectru extins) au 
avut, de asemenea, măsuri de biosecuritate mai slabe la 
nivelul filtrului sanitar sau al controlului dăunătorilor.

În ceea ce privește biosecuritatea externă, este important 
să ne amintim că bolile infecțioase sunt cauzate în principal 

https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://biocheck.ugent.be/
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 ▲ Controlul intrării

 ▲ Fă un duș

 ▲ Eliminarea gunoiului de grajd 

 ▲ Asigurați-vă că vizitatorii se înregistrează și știu care 
sunt regulile

Încălțămintea cu talpa cu rizuri este mai 
dificil de curățat (deși poate exista un 
compromis cu securitatea lucrătorilor, de 
ex. suprafețe alunecoase)

 ◀ Nu permiteți accesul vizitatorilor 
nedoriti; este necesară accentuarea 
efectuării dezinfecției

 ▼ Eliminarea cadavrelor

de agenți patogeni invizibili sau de mici dimensiuni, cum 
ar fi virusuri, bacterii sau paraziți, care au căi diverse de 
transmitere prin care pot intra în fermă. Agenții patogeni 
pot fi vehiculați prin aer, de exemplu în picături sau atașați 
la particule mici de praf. Cu toate acestea, principalele 
modalități de transmitere ale patogenilor sunt fie atașate 
pe animale, oameni sau obiecte, fie în interiorul animalelor 
introduse recent în turmă.

Din acest motiv, animalele dăunătoare, cum ar fi 
rozătoarele, păsările și insectele, trebuie ținute în afara 
adăposturilor sau ținute sub control cât mai mult posibil, 
iar animalele recent achiziționate supuse unei perioade de 
carantină. Vizitatorilor li se poate cere să facă duș sau să se 
schimbe de haine înainte de a intra în adăpost. Utilizarea 
unui filtru sanitar va ajuta la conștientizarea vizitatorilor și a 
necesității de a respecta și aplica măsurile de igienă. Înainte 
de a utiliza substanțe chimice precum dezinfectanții, este 
important să se verifice dacă este permisă utilizarea lor 
pentru scopul propus.

Imaginile de mai jos ilustrează o serie din aceste aspecte.



Biocheck UGent și alte instrumente 
pentru evaluarea biosecurității externe
Unul dintre cele mai bine studiate instrumente utilizate 
în fermele de păsări, porci și bovine pentru a determina 
calitatea și posibilitățile de îmbunătățire în ceea ce privește 
biosecuritatea externă este așa-numitul instrument 
Biocheck.UGent. Biocheck.UGent oferă scoruri bazate 
pe riscuri pentru a evalua biosecuritatea fermei (externă 
și internă) variind de la 0 (cel mai rău) la 100 (cel mai 
bun). Datele despre fermă pot fi completate gratuit pe  
www.Biocheck.UGent.be, care servește ca instrument 
național de comparare.

Comparațiile din mai multe țări au indicat că există un 
spațiu considerabil de îmbunătățire. Crescătorii de porci 
danezi, irlandezi și germani par să aibă o biosecuritate 
externă relativ bună. Scorurile mai mari de biosecuritate au 
fost, de asemenea, corelate cu performanțe îmbunătățite 
și utilizarea redusă a antimicrobienelor. Biosecuritatea a 
fost, în general, mai bună în efectivele mai mari, în fermele 
mai moderne și la fermierii mai tineri.

Instrumentul Biocheck.UGent pentru îngrășătoriile de 
porci aplicat în 4 țări (Belgia, Polonia, Marea Britanie și 
Finlanda) a arătat scoruri de biosecuritate externă slabe 
pentru localizare și categoria de mediu pentru țările care 
au raportat focare de ASF (pesta porcină africană)3.

La bovine, instrumentul Biocheck.UGent a fost utilizat 
cu sprijinul veterinarilor din Belgia în 20 ferme de viței, 50 
ferme de bovine pentru carne și 50 ferme de bovine pentru 
lapte4. Pentru toate sistemele de creștere, biosecuritatea 
internă și externă au avut valori scăzute (<50 puncte dintr-
un maxim de 100 de puncte). În general, biosecuritatea 
internă a fost mai mică decât biosecuritatea externă. 
Fermele de viței au înregistrat un nivel semnificativ mai 
scăzut la subcategoria „cumpărare” comparativ cu fermele 
de vaci pentru lapte și carne, dar au avut valori mai mari la 
celelalte subcategorii ale biosecurității externe.

La fermele de vaci pentru lapte și carne, subcategoria 
„cumpărare și reproducere” a avut cel mai mare scor. Cu 
acest instrument, implementarea biosecurității în fermele 
de bovine poate fi evaluată într-un mod standardizat 
și reproductibil. Această evaluare permite evaluarea 
comparativă a fermelor și sfaturi specifice pentru fiecare 
efectiv.

Un studiu comparativ între 44 de ferme de top și 
ferme obișnuite (total n = 227), precum și un studiu 
intervențional în 70 de ferme de porci din Belgia, 
Franța, Germania și Suedia au arătat că este posibilă 
controlarea bolilor infecțioase printr-un consum mic de 
antimicrobiene, reducerea substanțială a consumului 
de antimicrobiene neavând impact negativ asupra 
performanțelor tehnologice, iar per global profitul net 
agricol a fost pozitiv.

Câteva soluții
Pe lângă utilizarea unui instrument precum BioCheck.
UGent, descris mai sus, pentru a găsi soluții pentru 
îmbunătățirea biosecurității externe și pentru a contacta 
medicul veterinar local, mai jos menționăm câteva soluții 
potențial interesante.

De asemenea, pe subiecte specifice există multe liste de 
verificare, fișe tehnice și ghiduri de bune practici, cum ar 
fi prevenirea AI (gripa aviară), FA (febra aftoasă) sau PPA 
(pesta porcină africană) (consultați și raportul nostru 
state-of-the-art și baza de date DISARM).

Bokma et al. (2016) au scris un raport (în olandeză) 
despre modul în care fermierii de păsări ar putea face față 
AI. Un aspect a fost acela de a folosi culori diferite pentru 
sectoare din incinta fermei care au niveluri de contaminare 
diferite.

Unde puteți găsi mai multe informații?
Cel mai bun sfat este să discutați cu medicul veterinar 
local și consilierii dvs. pentru a vedea ce puteți face pentru 
îmbunătățirea nivelului de biosecuritate externă al fermei 
dvs.

În plus față de instrumentul BioCheck.UGent, în baza de 
date și site-ul web al proiectului DISARM au fost adunate 
multe surse, inclusiv fișe de informații, broșuri de informații 
și videoclipuri. Mai jos menționăm doar câteva dintre 
acestea.

Videoclipuri

Măsuri de biosecuritate într-o fermă farrow-to-finishMăsuri de biosecuritate într-o fermă farrow-to-finish

Cum se folosește un filtru sanitar în fermele de porciCum se folosește un filtru sanitar în fermele de porci

Optimizarea modului de lucru în fermele de păsări, suine Optimizarea modului de lucru în fermele de păsări, suine 
și vaci pentru lapte - Prevenirea dăunătorilor în fermele de și vaci pentru lapte - Prevenirea dăunătorilor în fermele de 
păsări, suine și vaci pentru lapte păsări, suine și vaci pentru lapte 
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