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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε ως μέρος του έργου DISARM 
«Διάδοση καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση της αντοχής 
στα αντιβιοτικά», που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 με κωδικό 817591.

Το έργο DISARM στοχεύει στη μείωση της αντοχής των 
βακτηρίων στα αντιβιοτικά εστιάζοντας στην πρόληψη 
ασθενειών και τη βελτίωση της υγεία των ζώων, μειώνοντας 
την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών. Το DISARM διαθέτει 
ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που διατίθεται μέσω της 
ιστοσελίδας μας και του καναλιού στο YouTube. Έχουμε, 
επίσης, μια ζωντανή και ενημερωμένη κοινότητα μέσα στην 
ομάδα συζητήσεών μας στο Facebook (σας καλωσορίζουμε 
να συμμετάσχετε, απλά κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο 
και απαντήστε σε μερικές σύντομες ερωτήσεις για να 
αποκτήσετε πρόσβαση) και ευρύτερα κανάλια κοινωνικών 
δικτύων όπως: Twitter, Facebook, LinkedIn. Το DISARM 
προωθεί, επίσης, προσεγγίσεις από πολλαπλούς φορείς και 
ομάδες ατόμων (κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, διατροφολόγοι 
και άλλοι σύμβουλοι) που συνεργάζονται για τη βελτίωση της 
υγείας των ζώων και των επιδόσεων μίας εκμετάλλευσης. Αν 
θέλετε να μάθετε περισσότερα, ελέγξτε την εργαλειοθήκη 
μας για να ξεκινήσετε!

Αυτός ο οδηγός βασίστηκε στις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου DISARM 
και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πλήρες βιβλίο αναφοράς. 
Παρέχει μια χρήσιμη επισκόπηση με συνδέσμους σε 
πρακτικά βίντεο, περιλήψεις, άρθρα, μαρτυρίες κ.λπ., για 
να διευκολύνει τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν θα είναι όλες 
οι συστάσεις εφαρμόσιμες ή κατάλληλες για τη μονάδα σας, 
και τυχόν παρεμβάσεις θα πρέπει να συζητηθούν με τον 
κτηνίατρο ή τους συμβούλους σας.

Παρόλο που έχουν καταβληθεί όλες οι εύλογες προσπάθειες από τον συγγραφέα για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα αυτού του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών, η ομάδα έργου DISARM 
και ο χρηματοδοτικός οργανισμός δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει από την εξάρτηση από αυτό το έγγραφο. Χρησιμοποιήστε αυτό το έγγραφο με 
δική σας ευθύνη και συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο ή/και σύμβουλό σας για να διασφαλίσετε τις ενέργειες που επιθυμείτε να ακολουθήσετε ανάλογα με το αγρόκτημα σας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 817591.

Αυτός ο οδηγός είναι ένας από τους 10 οδηγούς 
Ορθών Πρακτικών που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
έργου DISARM. Όλοι αυτοί οι 10 οδηγοί έχουν ως 
στόχο να σας ενημερώσουν για ένα συγκεκριμένο 
θέμα, προκειμένου να μειωθεί η αντιμικροβιακή 
αντοχή στην κτηνοτροφία.

Μπορείτε να βρείτε τους άλλους οδηγούς ορθών 
πρακτικών DISARM εδώ.

Επισκεφτείτε το Website μας

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Linkedln

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Συντονισμός ΈργουΣυντονισμός Έργου ΣυνεργάτεςΣυνεργάτες
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
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/what-we-do/farm-health-toolbox/
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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ΕΙΣΑΓΩΓΉΕΙΣΑΓΩΓΉ

Πώς να προσεγγίσω  Πώς να προσεγγίσω  
την στέγαση;την στέγαση;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΉΘΕΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΉΘΕΙ 
ΤΟ ΣΎΣΤΉΜΑ ΣΤΕΓΑΣΉΣ;ΤΟ ΣΎΣΤΉΜΑ ΣΤΕΓΑΣΉΣ;

Αυτός ο οδηγός στόχο έχει να σας ενημερώσει σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της στέγασης 
των ζώων, για τη βελτίωση της υγείας και τη μείωση της 
αντιμικροβιακής χρήσης. 

Το θέμα της στέγασης περιλαμβάνει αρκετά θέματα όπως: 
το σύστημα στέγασης
το περιβάλλον
τη διαχείριση των ομάδων

Για τη βελτιστοποίηση της στέγασης, κρίνεται σκόπιμη η 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων προκειμένου να βελτιωθεί 
η υγεία των ζώων και να μειωθεί το πιθανό στρες. Κάτι που 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη είναι, επίσης, το περιβάλλον 
όπως οι κλιματολογικές συνθήκες και o εμπλουτισμός των 
κελιών.

Η προσεγμένη διαχείριση των ομάδων εξασφαλίζει 
την κατάλληλη συστέγαση των ζώων ελαχιστοποιώντας 
ταυτόχρονα τον κίνδυνο τραυματισμών και ασθενειών. Η 
βέλτιστη στέγαση οδηγεί σε υγιή και λιγότερο στρεσαρισμένα 
ζώα μειώνοντας έτσι την ανάγκη για τη χρήση αντιβιοτικών.

Στον παρόντα οδηγό, οι βέλτιστες στρατηγικές στέγασης 
έχουν όλες θετικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων. Για 
παράδειγμα, αυτή η μελέτη έδειξε ότι οι βέλτιστες συνθήκες 
επιδρούν θετικά στις διάφορες παραμέτρους απόδοσης των 
χοιρομητέρων και της υγείας των χοιριδίων. 

Οι βέλτιστες συνθήκες στέγασης ορίστηκαν μεταξύ άλλων 
ως: κλειστού τύπου μονάδες, στέγαση χοιρομητέρων μετά 
τον απογαλακτισμό των χοιριδίων για να γονιμοποιηθούν σε 
ξεχωριστό χώρο από το χώρο κύησης και χρήση συστημάτων 
ανοιχτών κελιών για έγκυες χοιρομητέρες.

Ένα επιπλέον όφελος που προκύπτει από τις βέλτιστες 
στρατηγικές στέγασης είναι συχνά το μειωμένο κόστος: 
μέσω ευκολότερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης ή/
και μικρότερης θνησιμότητας και θεραπείας.

Το πώς στεγάζονται τα παραγωγικά ζώα είναι πολύ 
συγκεκριμένο για την εκάστοτε μονάδα. Ωστόσο, 
εργαζόμαστε με τις ίδιες αρχές για τη βελτιστοποίηση της 
στέγασης.

Επικεντρωθείτε σε:
πυκνότητα στέγασης
παροχή τροφής και νερού
υλικό στρωμνής
εξαερισμό και κλίμα

Οι εκτιμήσεις της υγείας πραγματοποιούνται για την 
αξιολόγηση της υγείας και της ευζωίας των παραγωγικών 
ζώων και επηρεάζονται σημαντικά από τα στοιχεία 
στέγασης.

Μερικά παραδείγματα περιγράφονται παρακάτω.
Πρόβατα – αυτός ο σύνδεσμος και το βιβλίο (στα 
γαλλικά).
Πτηνά – ο Γαλλικός οδηγός σύνδεσμος (στα Γαλλικά) 
σχετικά με τις πρώτες 10 ημέρες της ζωής κρεοπαραγωγών 
ορνιθίων και αυτή η πηγή σύνδεσμος (στα Ολλανδικά) 
σχετικά με την πρώτη εβδομάδα της ζωής κρεοπαραγωγών 
ορνιθίων.
Γαλακτοπαραγωγές μονάδες - Αυτά τα βίντεο σχετικά με 
τη βέλτιστη στέγαση του αρμεγόμενου ζωικoύ κεφαλαίου 
video DISARM βέλτιστες πρακτικές και των μοσχαριών 
βίντεο βέλτιστης πρακτικής DISARM προσφέρουν μια 
λίστα ελέγχου για την εκτίμηση των συνθηκών στέγασης 
και αυτό το σύντομο κείμενο DISARM περίληψη 
βέλτιστης πρακτικής περιγράφει προτάσεις αναφορικά 
με την ευζωία των νεαρών γαλακτοπαραγωγών ζώων.

1. Τοποθεσία: κατά την επιλογή της τοποθεσίας είναι 
απαραίτητο να πληρούται μια σειρά προϋποθέσεων 
που μας επιτρέπουν να μειώσουμε το κόστος 
κατασκευής ή το κόστος των υπηρεσιών. Η 
διαθεσιμότητα νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, εύκολης 
πρόσβασης και τα χαρακτηριστικά του εδάφους είναι 
μερικά από τα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να υπολογίσουμε είναι 
η απόσταση από τους γείτονες: άλλα αγροκτήματα και 
κέντρα.

2. Προσανατολισμός: είναι ένας παράγοντας 
που σχετίζεται άμεσα με το κλίμα. Ο καλός 
προσανατολισμός έχει μεγάλη σημασία σε υπαίθριες 
κατασκευές όπου εκτός από τη μέγιστη ηλιοφάνεια το 
καλοκαίρι, πρέπει να διασφαλίζεται προστασία από 
τους επικρατέστερους και τους κρύους ανέμους.

3. Διάταξη κτηρίων: τα διαφορετικά κτήρια που 
απαρτίζουν το αγρόκτημα της κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο 
τρόπο που να διευκολύνεται η κίνηση των ζώων, των 
εργαζομένων και να εξασφαλίζεται η βιοασφάλεια.

ΕκτατικάΕκτατικά
Ένας εκτατικός τρόπος εκτροφής χοίρων παρουσιάζεται 
σε αυτό το βίντεο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας παραγωγός 
μίας γαλακτοπαραγωγούς κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης 
χρησιμοποιεί επιτυχώς ένα σύστημα τοκετού, επιτρέποντας 
τη γέννηση σε εξωτερικούς χώρους, όπως φαίνεται σε 
αυτό το βίντεο. Οι αγελάδες που πλησιάζουν στον τοκετό 
μεταφέρονται από το βοσκότοπο μία φορά την ημέρα για 
επιπλέον χορήγηση τροφής. Αυτό ανακουφίζει από τυχόν 
μεταβολικά προβλήματα, όπως η επιλόχειος πάρεση που 
σχετίζεται με την έλλειψη ασβεστίου. Οι κτηνοτρόφοι 
βεβαιώνονται, επίσης, ότι οι αγελάδες λαμβάνουν φρέσκο 
χόρτο κάθε ημέρα και το σημείο που σταβλίζονταν την 
προηγούμενη ημέρα ήταν περιφραγμένο. Αυτό βοηθά να 
διατηρούνται οι αγελάδες καθαρές και να αποφεύγεται 
η συσσώρευση μικροοργανισμών που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν μαστίτιδα την περίοδο περί τον τοκετό. Όταν 
οι αγελάδες βόσκουν, έρχονται να αρμεχθούν με το δικό 
τους ρυθμό και εμβαπτίζονται τα πόδια τους καθημερινά σε 
ποδόλουτρο Φορμαλίνης. Τη χειμερινή περίοδο οι αγελάδες 
μεταφέρονται σε εσωτερικό χώρο εξαιτίας των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών.

Συστήματα παραγωγής

“Επενδύοντας σε νέα εγκατάσταση, εξαλείφθηκαν 
τα προβλήματα μαστίτιδας και θνησιγένειας λόγω 
επιπλέον χώρου παρακολούθησης και παροχής 
φροντίδας σε θηλάζουσες προβατίνες” – Γάλλος 
κτηνοτρόφος

Προκαταρκτικές εκτιμήσεις κατά την επιλογή ενός Προκαταρκτικές εκτιμήσεις κατά την επιλογή ενός 
παραγωγικού συστήματος.παραγωγικού συστήματος.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167587718303908
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/09/Idele_2020_Checklist-Sheepfold.pdf
http://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.itavi.asso.fr/download/9461
https://www.knmvd.nl/app/uploads/2022/03/170329-richtlijn-opzet-vleeskuikens-definitief.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ewukHQ96ffk&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=YjdBXy1v_wI&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/health-management-and-welfare-of-young-dairy-animals-impact-on-antibiotic-use/
https://disarmproject.eu/resources/health-management-and-welfare-of-young-dairy-animals-impact-on-antibiotic-use/
https://www.facebook.com/1557770075/videos/10223399692251333/
https://www.youtube.com/watch?v=ssM5IRLRq0M&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://www.youtube.com/watch?v=ssM5IRLRq0M&ab_channel=InnovationforAgriculture
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Εντατικά παραγωγικά συστήματαΕντατικά παραγωγικά συστήματα
Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα 
παράδειγμα μίας νέας εντατικής μονάδας. Επίσης, στο 
παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε για το 
πώς να οργανώσετε το ζωικό δυναμικό σας όταν υπάρχει 
περιορισμένος διαθέσιμος χώρος. 

Ύλικά εγκαταστάσεων/συστήματα/
δάπεδα
Τα υλικά μίας εγκατάστασης καθώς και το δάπεδο μπορούν 
να επιλεγούν κατάλληλα για να εξασφαλίζεται η εύκολη 
διαχείριση και υγιεινή για τη διαχείριση των ασθενειών.

Ποιότητα αέραΠοιότητα αέρα
Ένα σύστημα ψεκασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 
μονάδα για την αντιμετώπιση παθογόνων. Ο ψεκασμός είναι 
ένα βιολογικό μέσο που αποτελείται από μεγάλο εύρος 
επιλεγμένων μικροοργανισμών. Αυτοί οι μικροοργανισμοί 
προσκολλώνται στην πηγή της μόλυνσης, η οποία μπορεί 
να γίνει αντιληπτή ως μία στιβάδα κολλημένης σκόνης στις 
επιφάνειες. Το σύστημα ψεκασμού μπορεί να εφαρμοστεί 
σε όλους τους τομείς. Αποτελέσματα: βελτιωμένη υγεία 
των ζώων, μειωμένη χρήση αντιβιοτικών, αυξημένη 
ικανοποίηση από την εργασία και βελτίωση παραγωγικών 
χαρακτηριστικών.

Δείτε το βίντεο DISARM σχετικά με το αυτόματο σύστημα 
ψεκασμού του Animal Life Plus εδώ.

Καθαρισμός επιφανειώνΚαθαρισμός επιφανειών
Εκτός από τις διεργασίες που αφορούν τον αέρα, 
οι επιφάνειες πρέπει, επίσης, να καθαρίζονται. Οι 
επιφάνειες μπορούν να επικαλυφθούν με ειδικά υλικά. 
Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον χωρίς ρωγμές και χωρίς 
πόρους. Ως επακόλουθο, δεν επιτρέπεται στους παθογόνους 
να συσσωρεύονται στις ρωγμές και στους πόρους των 
επιφανειών. Η επίστρωση καθαρίζεται και απολυμαίνεται 
ευκολότερα και γρηγορότερα από το σκυρόδεμα και με αυτό 
τον τρόπο αποφεύγεται και η σπατάλη νερού.

Δείτε το βίντεο DISARM σχετικά με την επικάλυψη 
επιφανειών σε πτηνοτροφικές μονάδες, χοίρων και 
γαλακτοπαραγωγών εκμεταλλεύσεων εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και 
την απολύμανση μπορείτε να βρείτε στον οδηγό Βέλτιστης 
Πρακτικής του DISARM, Εσωτερική Βιοασφάλεια.

Κελιά ζώωνΚελιά ζώων
Στη συνέχεια, στρεφόμαστε στο πιο σημαντικό στοιχείο 
της μονάδας: τα κελιά. Για τις χοιρομητέρες, τα κελιά 
προσαρμόζονται για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των 
ζώων. Το Balance Floor είναι ένα κελί με κινητό δάπεδο, 
που εμποδίζει τα χοιρίδια να συνθλίβονται (-80%) ή να 
τραυματίζονται από τη χοιρομητέρα. Μόλις σηκωθεί η 
χοιρομητέρα, ενεργοποιούνται τρεις αισθητήρες και το 
κινητό δάπεδο στο οποίο στέκεται η χοιρομητέρα σηκώνεται 
περίπου 20 εκατοστά (χρησιμοποιώντας κυλίνδρους). 
Τα χοιρίδια δεν μπορούν να ανέβουν σε αυτό το επίπεδο 
κατά την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους, η οποία είναι 
και η πιο κρίσιμη φάση. Μόλις η χοιρομητέρα αναπαυτεί, 
το πάτωμα κατεβαίνει σταδιακά και μειώνεται ο κίνδυνος 
τραυματισμού/θανάτωσης των χοιριδίων. Δείτε το σχετικό 
βίντεο εδώ.

Υπάρχει, επίσης, ένα ωραίο παράδειγμα από τον τομέα 
των γαλακτοπαραγωγών μονάδων. Ένας παραγωγός από 
το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει 
ένα νέο κελί για τα μοσχάρια, το οποίο αποτελείται από 
μεταλλικό σκελετό με μπροστινό κλείστρο Jourdain και 
προσαρμοσμένες πλευρικές σχισμές, που επιτρέπουν 
την εισαγωγή πλευρικών χωρισμάτων. Μπορείτε να το 
παρακολουθήσετε σε αυτό το βίντεο.

Τα πλευρικά χωρίσματα μπορούν να αφαιρεθούν και να 
επανατοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα, επιτρέποντας 
την ευελιξία στο κελί και συνεπώς τον αριθμό των 
μοσχαριών ανά κελί. Επιπλέον, τα κελιά αυτά είναι πολύ 
εύκολα να καθαριστούν με ατμό, εξοικονομώντας χρόνο 
και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
καθαρισμού και απολύμανσης.

Σε αυτό το βίντεο, ένας παραγωγός μοιράζεται τις θετικές 
εμπειρίες του με ατομικά πλαστικά κελιά για τη στέγαση 

μοσχαριών σε εξωτερικούς χώρους, τα οποία είναι εύκολο να 
καθαριστούν και να μεταφερθούν. Αυτός ο τύπος στέγασης 
βοήθησε τον παραγωγό να μειώσει τη διάρροια στα 
μοσχάρια του παράλληλα με την εφαρμογή άλλων μέτρων.

Τα κελιά για τη στέγαση των μοσχαριών είναι από τους 
πιο σημαντικούς τομείς όσον αφορά τον περιορισμό της 
εξάπλωσης των μολύνσεων στη μονάδα. Επομένως, σε αυτό 
το βίντεο θα βρείτε μερικές σημαντικές πληροφορίες για το 
σχεδιασμό τους.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΉΘΕΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΉΘΕΙ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;

Θερμοκρασία

Η ευζωία των ζώων απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση 
διαχείρισης. Μεταξύ άλλων, τα ζώα πρέπει να διατηρούνται 
καθαρά, στεγνά και ζεστά για την πρόληψη όλων των ειδών 
των ασθενειών. Για παράδειγμα, αυτός ο Άγγλος παραγωγός 
μαλλιού Merino στεγάζει τα πρόβατα όταν ο καιρός είναι 
υγρός, περιορίζοντας την προσβολή από ψύλλους για 
τη διαφύλαξη του κύριου προϊόντος της φάρμας του. Τα 
στέγαστρα είναι μεγάλα, ευάερα, με αρκετή στρωμνή και 
χώρο μεταξύ των κελιών.

Τα ζώα έχουν ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών μέσα 
στο οποίο αισθάνονται άνετα και μπορούν να αποδώσουν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στρες από ψυχόςΣτρες από ψυχός
Για να αποφύγετε το στρες στα βοοειδή το χειμώνα, 
αποτρέψτε το πάγωμα του νερού, αυξήστε την ποσότητα 
των ζωοτροφών υψηλής ενέργειας και διατηρείτε στεγνά τα 
«κρεβάτια» για την καταπολέμηση της αυξημένης υγρασίας. 
Διαβάστε περισσότερα εδώ ή δείτε αυτό το βίντεο σχετικά 
με την επίδραση της χαμηλής θερμοκρασίας στις αγελάδες 
γαλακτοπαραγωγής.

Οι νεογέννητες μοσχίδες θα αισθάνονται κρύο κάτω από 
τους 10°C. Είναι σημαντικό να παρέχεται στις μοσχίδες 
αρκετός χώρος ανάπαυσης και αξίζει να εξετάσετε 
κατάλληλα ενδύματα για αυτές όπως φαίνεται εδώ 
Βελτιστοποίηση της υγείας των μοσχίδων - Διαχείριση 
αναπνευστικών παθήσεων.

Θερμική καταπόνησηΘερμική καταπόνηση
Μια αγελάδα μπορεί να υποστεί θερμική καταπόνηση άνω 
των 21°C. Για να αποφευχθεί αυτό, τα ζώα δεν πρέπει να 
τρέφονται την πιο ζεστή ώρα της ημέρας, σύμφωνα με το 
Gezondheidsdienst voor Dieren (NL).

Για να διατηρήσετε την τροφή φρέσκια, είναι σκόπιμο 
να παρέχετε φρέσκια τροφή αρκετές φορές την ημέρα 
(τουλάχιστον δύο φορές) και (μηχανικά) να αερίζετε το 
στάβλο καλά πάνω από το διάδρομο τροφοδοσίας.

Για να αποφευχθεί η οξέωση της μεγάλης κοιλίας, η οποία 
εμφανίζεται συχνότερα με τη ζέστη, μπορεί να προστεθεί 
ένα ρυθμιστικό διάλυμα σε συνεννόηση με τον προμηθευτή 
ζωοτροφών για να διατηρηθεί το επίπεδο οξύτητας στη 
μεγάλης κοιλία.

Την πιο ζεστή ώρα της ημέρας μεταφέρετε τις αγελάδες 
εσωτερικά και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει άφθονο διαθέσιμο 
δροσερό νερό.

Η καθαριότητα των χώρων είναι, επίσης, σημαντική σε 
υψηλές θερμοκρασίες. Στη ζέστη τα βακτήρια ευδοκιμούν 
και αναπτύσσονται εκθετικά. Υπάρχει τότε αυξημένος 
κίνδυνος μαστίτιδας Kiebsiella, επομένως είναι απαραίτητο 
να καθαρίζετε συχνότερα τους χώρους.

Επειδή τα χοιρίδια και οι χοιρομητέρες έχουν διαφορετικά 
επίπεδα θερμικής ανοχής, είναι απαραίτητο να σχεδιάσουμε 
δύο «περιβάλλοντα» στο ίδιο χώρο. Ο αέρας πρέπει να 
ανανεώνεται ιδανικά μέσω ψευδοροφής για να κατανέμεται 
ομοιόμορφα στο χώρο, κάτι που επιτρέπει επίσης την 
προθέρμανση του αέρα.

Στην περίπτωση των χοιριδίων, η πιο αποτελεσματική 
μέθοδος θέρμανσης είναι η χρήση ηλεκτρικής πλάκας και 
αυτορρυθμιζόμενης πηγής φωτός. Με αυτόν τον τρόπο, η 

https://www.facebook.com/dragos.birtoiu/videos/1679216082253020/
http://www.facebook.com/alexandros.mavrommatis/videos/pcb.510483299888100/10212807144251862.
https://disarmproject.eu/resources/automatic-spray-system-of-animal-life-plus/
https://www.youtube.com/watch?v=l8eByqC8aHE&t=4s&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://www.youtube.com/watch?v=LX07F7turyg&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/innovative-farrowing-box-balance-floor-to-decrease-piglet-mortality/
https://youtu.be/3CaSmlHKOws
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tNAmy19joYg
https://www.seges.tv/video/37605654/protection-from-infection-the?fbclid=IwAR1J0ib5ph6jCwfqCofGrVjKcuVvRzS80BIskH0i2RhU7ETBBJK47QQmtAo
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/the-influence-of-low-temperature-on-dairy-cows/
https://www.youtube.com/watch?v=2uRk-nsjCjA&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=T9-WuO_VilA&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://www.youtube.com/watch?v=T9-WuO_VilA&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/19/bij-hitte-vaker-voeren-en-boxen-schoonmaken


www.disarmproject.eu55Οδηγός βέλτιστης πρακτικής - Βέλτιστες συνθήκες στέγασης ζώων

περιοχή των χοιριδίων θα παραμείνει στη σωστή (χαμηλή) 
θερμοκρασία.

Το ITAVI στη Γαλλία διαμόρφωσε την παραγωγή θερμότητας 
των κρεατοπαραγωγών ορνιθίων για να αναβαθμίσει τις 
συνθήκες για το βέλτιστο έλεγχο του κλίματος και το θερμικό 
σχεδιασμό των πτηνοτροφείων.

ούρα από τα κόπρανα, μειώνοντας την παραγωγή αμμωνίας. 
Η στερεά κοπριά αφαιρείται δύο φορές την ημέρα. Αυτό 
συμβάλλει σε ένα βέλτιστο περιβάλλον στέγασης που 
αποτρέπει τα πνευμονικά προβλήματα.

Για τα ορνίθια κρεοπαραγωγής, η ΕΕ θέτει όριο 
συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στα 3000 ppm 
το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Σε μια αξιολόγηση των 
αισθητήρων συγκέντρωσης CO2 από το ITAVI της Γαλλίας, 
μόνο τα 3/5 αυτών που δοκιμάστηκαν ήταν κατάλληλα για 
συνεχή χρήση σε πτηνοτροφεία, ενώ η μεταβλητότητα της 
συγκέντρωσης του CO2 εντός των διαφορετικών χώρων 
στέγασης ήταν σημαντικός παράγοντας. Η τοποθέτηση 
του αισθητήρα 80 εκατοστά από το έδαφος, μεταξύ των 
σωλήνων νερού  και των τροφοδοτικών παρείχε ένα 
αντιπροσωπευτικό μέτρο συγκέντρωσης CO2 στην αρχή της 
εκτροφής αλλά υποτίμησε τις συγκεντρώσεις στο τέλος της. 
Θα μπορούσαν να εγκατασταθούν πολλαπλοί αισθητήρες 
για μια πιο ακριβή εικόνα, αλλά αν αυτό αυξάνει ιδιαίτερα 
το κόστος, θα μπορούσε να βαθμονομηθεί διαφορετικά η 
μονάδα ελέγχου.

Συστήματα ελέγχου της ποιότητας του αέραΣυστήματα ελέγχου της ποιότητας του αέρα
Τα συστήματα φυσικού ή στατικού εξαερισμού βασίζονται 
στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εξωτερικού και του 
εσωτερικού του κτηρίου και της δύναμης του ανέμου. Ο πιο 
ψυχρός αέρας από το εξωτερικό εισέρχεται στο εσωτερικό του 
κτηρίου, αναμειγνύεται με τον θερμότερο αέρα χαμηλότερης 
πυκνότητας και διαφεύγει προς τα έξω μέσω του φαινομένου 
της καμινάδας ή του φαινομένου του ανέμου.

Τα συστήματα εξαναγκασμένου ή δυναμικού εξαερισμού 
συμβάλουν στη μείωση των εισροών αέρα και στην εξαγωγή 
του αέρα από το εσωτερικό μέσω εξαγωγέων τοποθετημένων 
στον κορφιά ή στις όψεις απέναντι από την είσοδο του αέρα.

Ο επαρκής εξαερισμός και η θέρμανση είναι το κλειδί για 
την πρόληψη (αναπνευστικών) ασθενειών. Ο στάβλος 
πρέπει να έχει χαμηλή ταχύτητα κίνησης του αέρα, έτσι 
ώστε τα ζώα να μην κρυώνουν, αλλά αρκετό προκειμένου 
να αντικαταστήσουν τον παλαιό, μολυσμένο αέρα μέσα στο 
υπόστεγο με καθαρό εξωτερικό αέρα.

Εξαερισμός

Στρωμνή

Ποιότητα αέρα

Στα κελιά των μοσχαριών, η προσθήκη επένδυσης στους 
τοίχους για μεγαλύτερη παροχή αέρα είναι μια λύση. Επίσης, 
ο μηχανικός εξαερισμός είναι μια άλλη επιλογή, όπως 
φαίνεται σε αυτό το βίντεο: Σχεδιασμός κτηρίων για τη 
βελτίωση της υγείας των μοσχαριών.

Ειδικότερα, η παραγωγός δήλωσε ότι ήταν πολύ 
ευχαριστημένη με το σωλήνα εξαερισμού θετικής πίεσης 
που είχε εγκατασταθεί στο ειδικά σχεδιασμένο υπόστεγο 
μοσχαριών, ο οποίος ανανέωνε τον παλιό αέρα, συνέβαλε 
σημαντικά στη μείωση της συχνότητας της πνευμονίας, 
των επακόλουθων θεραπειών και της θνησιμότητας. Δείτε 
περισσότερα εδώ.

Πώς οι αγελάδες επωφελούνται τα μέγιστα από τις καλές 
ιδιότητες της άμμου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια μονάδα υψηλής απόδοσης 
βίωσε, επίσης, τη χρήση της άμμου αντί στρωμνής ως 
θετική. Συγκεκριμένα, οδήγησε σε πτώση των περιστατικών 
μαστίτιδας που προκαλούνται από E. coli και Strep. Uberis, 
όπως φαίνεται σε αυτό το βίντεο.

Η κατάσταση της στρωμνής, σε συνδυασμό με τον 
περιορισμένο αερισμό, μπορούν να επηρεάσουν τη 
συγκέντρωση της αμμωνίας στην ατμόσφαιρα, η οποία 
πάνω από μια κρίσιμη τιμή (25 ppm) επηρεάζει αρνητικά 
την υγεία, την ευζωία και την παραγωγικότητα των ζώων. 
Οι βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
συγκέντρωσης της αμμωνίας είναι: ο επαρκής εξαερισμός, 
η ελαχιστοποίηση της υγρασίας στον χώρο ανάπαυσης, η 
συχνή αντικατάσταση του υλικού της στρωμνής και η μείωση 
της πυκνότητας στέγασης.

Δείτε αυτό το βίντεο σχετικά με τις βέλτιστες συνθήκες 
στέγασης μικρών μηρυκαστικών, συμπεριλαμβανομένης της 
σημασίας της ποιότητας του αέρα.

Ο χώρος των μοσχαριών πρέπει να έχει την κατάλληλη 
κλίση  για να απομακρύνονται τα ούρα μακριά από τον 
χώρο ανάπαυσης. Ενδεικτικά θα πρέπει να προστεθεί 
ως πρωτόκολλο η απόρριψη της υγρής και λερωμένης 
στρωμνής και η αντικατάστασή της με νέα. Η μείωση της 
υγρασίας των χώρων ανάπαυσης βοηθά στη μείωση της 
συχνότητας εμφάνισης πνευμονίας.

Στη χοιροτροφία, ένα στρώμα κόπρου κάτω από το 
(σχαρωτό) δάπεδο - το «σύστημα Kempfarm» - χωρίζει τα 

Φωτισμός

Ανακαίνιση των κελιών

Ο σωστός φωτισμός (μετρημένος σε Lux) ευνοεί τη 
φυσιολογική συμπεριφορά των ζώων και διευκολύνει τόσο 
τον καθημερινό χειρισμό όσο και την επιθεώρησή τους. Ο 
φωτισμός μπορεί να είναι φυσικός, τεχνητός ή συνδυασμός 
και των δύο. Ο φωτισμός μπορεί, επίσης, να επηρεάσει 
την απόδοση της παραγωγής, όπως εξηγείται σε αυτό το 
βίντεο από έναν Βρετανό παραγωγό που διευθύνει μια 
γαλακτοπαραγωγό μονάδα.

Το στρες μπορεί να μειώσει την ικανότητα του ανοσοποιητικού 
συστήματος να καταπολεμά τις ασθένειες, αυξάνοντας την 
ευαισθησία ενός ζώου στη μόλυνση. Οι παρεμβάσεις που 
μειώνουν το στρες μπορεί να έχουν θετικές επιδράσεις 
στο ανοσοποιητικό σύστημα ενός ζώου. Η ανακαίνιση των 
κελιών παρέχει στα ζώα σωματική και ψυχική διέγερση, η 
οποία μπορεί να αποτρέψει τις επιπτώσεις των στρεσογόνων 
καταστάσεων και να μειώσει τις ανώμαλες συμπεριφορές 
και τους τραυματισμούς.

Για τους χοίρους, η ανακαίνιση των κελιών πρέπει να γίνει 
με υλικά βρώσιμα, ευμάσητα, και αποδομήσιμα. Σύμφωνα με 
αυτό το εγχειρίδιο (στα ολλανδικά), το άχυρο, ο σανός ή η 
μηδική όταν βρίσκονται ελεύθερα τοποθετημένα στο δάπεδο 
είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους ανακαίνισης 
των κελιών. Μία ανακαινισμένη στέγαση έχει αποδειχθεί 
ότι μειώνει την ευαισθησία σε ασθένειες σε PRRSV και A. 
pleuropneumoniae στους χοίρους.

Το έργο FeatherWel προσφέρει προτάσεις για το 
σχεδιασμό της εκτροφής και της στέγασης για τη μείωση της 
εμφάνισης τραυματισμών από τσιμπήματα που μπορούν να 
συμβάλουν σε εστίες μόλυνσης και σε υψηλή θνησιμότητα.

Επίσης, έχει δοθεί έμφαση στις επιπτώσεις του 
περιβάλλοντος εκτροφής στη μακροχρόνια συμπεριφορά, 
την υγεία και την ευζωία των ωοτόκων ορνίθων. Ο 
εμπλουτισμός του περιβάλλοντος εκτροφής με φυσικές 
και διεγερτικές προσθήκες μπορεί να βοηθήσει στη 
μεγιστοποίηση των αποδόσεων των πτηνών.

Ένα άλλο παράδειγμα, προέρχεται από αυτόν τον Βρετανό 
παραγωγό μαλλιού που παρέχει παιχνίδια για τα πρόβατα 
για να αλληλοεπιδρούν και να παίζουν όταν στεγάζονται.

https://www.itavi.asso.fr/content/modelisation-horaire-des-productions-de-chaleur-et-de-dioxyde-de-carbone-en-elevage-de
https://www.itavi.asso.fr/publications/mesurage-des-concentrations-en-dioxyde-de-carbone-en-batiment-poulets-de-chair
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.seges.tv/video/37605670/how-cows-benefit-the-most-from-the?fbclid=IwAR1IvMAQGMJI4dNoqAIvLZi7dXHteVHtl-Dg4UrtCOuOOmNkrFGkbCnsSwA
https://disarmproject.eu/resources/mastitis-reduction-in-an-indoor-housed-herd/
https://disarmproject.eu/resources/mastitis-reduction-in-an-indoor-housed-herd/
https://youtu.be/vZQDBl_bGCI
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-conditions/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-conditions/
https://www.youtube.com/watch?v=oaFQJ0519xM&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.pigbusiness.nl/artikel/6503-investeren-omdat-het-beter-kan/
https://www.youtube.com/watch?v=mmN93_MCO5U
https://www.youtube.com/watch?v=mmN93_MCO5U
https://edepot.wur.nl/465079
https://www.featherwel.org/featherwel/rangehousing.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
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Η αποτελεσματική διαχείριση των ομάδων των ζώων 
διασφαλίζει ότι τα ζώα έχουν κατάλληλη κοινωνική επαφή 
ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο τραυματισμών 
και ασθενειών μειώνοντας έτσι την ανάγκη για πιθανές 
αντιβιοτικές θεραπείες. Η δυνατότητα για παιχνίδι και ο 
χώρος για κοινωνικοποίηση (ή αποφυγή) ορισμένων μελών 
της ομάδας είναι σημαντικές πτυχές της ευζωίας των ζώων.

Κατά την ομαδοποίηση των ζώων, θα πρέπει να υπάρχει 
επαρκής χώρος ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. 
Ιδανικά, θα πρέπει να διατηρούνται σταθερές ομάδες. 
Πρέπει να αποφεύγεται η ανάμειξη ζώων από διαφορετικές 
ομάδες και τα νεαρά ζώα να διατηρούνται χωριστά από τα 
μεγαλύτερα.

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει, επίσης, να λάβουν υπόψη τους 
τη διαδρομή που θα ακολουθούν και να μετακινούνται από 
τα νεαρά προς τα μεγαλύτερα ζώα. Επίσης, να αλλάζουν 
υποδήματα και προστατευτικά ρούχα όταν κρίνεται 
απαραίτητο. Τα νεαρά ζώα θα πρέπει να επισκέπτονται μετά 
από τα ενήλικα.

Πυκνότητα σταβλισμού

Διαχείριση ηλικιακών ομάδων

Η πυκνότητα στο χώρο του σταβλισμού επηρεάζει την υγεία 
των ζώων και την εξάπλωση των ασθενειών. Για παράδειγμα, 
στα κρεοπαραγωγά ορνίθια η μείωση του αριθμού των 
ορνιθίων ή του σωματικού βάρους τους ανά m2 παίζει 
σημαντικό ρόλο τόσο στην παραγωγικότητα (καλύτερη 
αύξηση βάρους) όσο και στη συχνότητα εμφάνισης 
ασθενειών. Στις αγελάδες, μια από τις κύριες αιτίες των 
ασθενειών των χηλών είναι η υψηλή πυκνότητα σταβλισμού. 
Η μείωση της πυκνότητας σταβλισμού μπορεί να μειώσει τη 
συσσώρευση ακαθαρσιών και τη συχνότητα ασθενειών.

Σε αυτή τη γαλλική μελέτη, οι βελτιστοποιημένες 
συνθήκες στέγασης στις οποίες τοποθετήθηκαν πτηνά 
με χαμηλότερη πυκνότητα σταβλισμού, σε ελεγχόμενο 
περιβάλλον και με διαθέσιμο χώρο μεταξύ κάθε κελιού 
για βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα, είχαν θετικά 
αποτελέσματα. Οι νεοσσοί, παρουσιάζουν λιγότερη 
απώλεια βάρους μεταξύ της εκκόλαψης και της άφιξής τους 
στη μονάδα και υψηλότερο σωματικό βάρος έως την ηλικία 
των 12 ημερών.

Η ανάμιξη ζώων διαφόρων ηλικιών σε ένα νέο περιβάλλον 
μπορεί να ευνοήσει την επιταχυνόμενη εμφάνιση ασθενειών, 
όπως το έκθυμα, η ψώρα, περιστατικά αποστημάτων (CLA), 
κερατίτιδα στα πρόβατα και ασθένειες χηλών στις αγελάδες.

Η διαχείριση ηλικιακών ομάδων μπορεί να βελτιωθεί 
εισάγοντας μια κατηγορία «νέων ζώων» στη μονάδα. Για 
παράδειγμα, σε πτηνοτροφεία που τα αυγά έχουν επωαστεί 
για 18 ημέρες μπορούν να εκκολαφθούν απευθείας στη 
μονάδα (επώαση που γίνεται στη μονάδα). Η τεχνολογία 
αυτή είναι διαθέσιμη μέσω διαφορετικών προμηθευτών 
που προσφέρουν συγκεκριμένα συστήματα (Nestborn®, 
One2Born® και X-treck (Vencomatic), με διαφορετικές 
απαιτήσεις, ευκολία χρήσης και ύψος επένδυσης. Αυτή η 
τεχνολογία οδηγεί σε πιο υγιή ζώα που είναι πιο ανθεκτικά 
στην πίεση από ασθένειες. Δείτε το σχετικό βίντεο του 
DISARM εδώ.

Αυτή η μελέτη του Ερευνητικού κέντρου παραγωγικών 
ζώων του Wageningen συνέκρινε τα παραδοσιακά 
συστήματα επώασης με την επώαση στη μονάδα εκτροφής. 
Τα ορνίθια κρεοπαραγωγής που εκκολάπτονται στη μονάδα 
εξαρτώνται λιγότερο από τα αντιβιοτικά, είναι πιο υγιή, 
έχουν χαμηλότερη θνησιμότητα και λιγότερες επιπλοκές στα 
πέλματά τους.

Διαβάστε περισσότερα για τις επιδόσεις των 
εκκολαφθέντων ορνιθίων κρεοπαραγωγής στις εκτροφές, 
στον οδηγό Βέλτιστης Πρακτικής του DISARM για τη 
διαχείριση Νεαρού Ζωικού Κεφαλαίου.

Ένας άλλος τρόπος βελτίωσης της διαχείρισης ηλικιακών 
ομάδων είναι η εισαγωγή κελιών που είναι εύκολα 
ρυθμιζόμενα σε μέγεθος. Αυτό επιτρέπει ευελιξία στον 
αριθμό των ζώων ανά κελί. Ένα ανάλογο παράδειγμα μπορείτε 
να παρακολουθήσετε σε αυτό το βίντεο. Ο παράγωγος 
ομαδοποιεί 2-4 μοσχάρια ανά κελί, σημειώνοντας ότι αυτό 
βοηθά στην ενθάρρυνση των μοσχαριών να διατραφούν, 
μειώνεται το άγχος και αποφεύγονται οι αρνητικές 
επιπτώσεις των κυρίαρχων μεγαλύτερων μοσχαριών. 
Διαφορετικά, η διαχείριση ομάδων μοσχαριών παρόμοιου 
μεγέθους/ηλικίας θα ήταν δύσκολη σε μια εκτροφή όπου οι 
τοκετοί συμβαίνουν όλο το χρόνο. 

Κίνηση εντός της μονάδας
Η χρήση του Standard Operating Procedures (SOPs) είναι 
ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη της μετακίνησης 
παθογόνων (βακτηρίων, ιών) εντός της μονάδας.

Σας επιτρέπει να ελέγχετε τις διαδικασίες και να 
διασφαλίσετε ότι όλο το προσωπικό ακολουθεί το ίδιο 
πρωτόκολλο με τον ίδιο τρόπο. Για κάθε κατηγορία ζώων 
ή ηλικιακή ομάδα, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε 
ξεχωριστά ρούχα και υλικά, που υποδεικνύονται με 
διαφορετικά χρώματα, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση. 
Καθαρίστε και απολυμάνετε τα χέρια και τις μπότες κάθε 
φορά που φεύγετε από μια περιοχή ή μια ομάδα ζώων. 

Επιπλέον, εφαρμόστε συστήματα εργασίας έτσι ώστε 
οι εργαζόμενοι στη μονάδα να μην μεταδίδουν ασθένειες 
μεταξύ ηλικιακών ομάδων ή ομάδων διαχείρισης. Για 
παράδειγμα, κατασκευάστε κελιά έτσι ώστε οι εργαζόμενοι 
να μπορούν να εργάζονται από τα νεαρότερα ζώα προς τα 
μεγαλύτερης ηλικίας ζώα χωρίς να χρειάζεται να περπατούν 
σε άλλους χώρους ή κελιά.

Η αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας είναι ένα μεγάλο βήμα 
προς την ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης των ασθενειών. Με 
ένα σύστημα κωδικοποίησης χρωμάτων για τον εξοπλισμό 
και τη σωστή σχεδίαση των κελιών, της στέγασης και 
των εγκαταστάσεων, μπορείτε να προσπαθήσετε για την 
υψηλότερη δυνατή κατάσταση της υγείας και να μειώσετε τη 
μετάδοση ασθενειών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να βρείτε σε αυτό το βίντεο.

https://www.itavi.asso.fr/publications/maitrise-des-conditions-d-ambiance-pendant-une-attente-prolongee-du-poussin-d-un-jour-au-couvoir-avant-la-mise-en-elevage-quels-impacts-sur-la-robustesse-des-animaux
https://disarmproject.eu/resources/on-farm-hatching-of-broiler-chicks-to-improve-broiler-welfare-health-and-performance-and-lower-the-need-for-antibiotics-in-broiler-production/
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg&ab_channel=DISARMProject
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Better-health-in-chicks-hatched-in-barn.htm
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Better-health-in-chicks-hatched-in-barn.htm
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://disarmproject.eu/resources/optimization-of-working-method-in-poultry-pig-and-dairy-farms/
https://www.youtube.com/watch?v=U-WwbZ1QeYQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=U-WwbZ1QeYQ&t=10s
https://youtu.be/Y0s4qKoY_rw
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Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Επισκεφτείτε το Website μας

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Linkedln

https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/adapted-feeding-watering-and-additives-for-animal-health-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/prudent-use-of-antibiotics-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/

