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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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Găsiți-ne pe FacebookFacebook
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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De ce este relevant PLF pentru 
sănătatea animalelor și reducerea 
consumului de antibiotice?INTRODUCEREINTRODUCERE

VACI DE LAPTEVACI DE LAPTE

Ce este zootehnia de precizie?

Cum se aplică PLF în diferite sectoare?

Selectarea instrumentelor PLF

Utilizarea sistemelor de date pentru 
optimizarea performanțelor producțive 
și a stării de sănătate

Zootehnia de precizie (PLF) utilizează tehnologii pentru 
a monitoriza animalele și / sau mediul lor. Tehnologiile ar 
putea facilita, de asemenea, practicile de management 
din ferme, cum ar fi sisteme automate de hrănire și 
alte exemple, așa cum se arată în acest videoclip. În 
cele din urmă, PLF oferă instrumente utile în susținerea 
managementului, care oferă informații despre parametrii 
de producție, fertilitate și sănătate. Cele mai multe 
tehnologii utilizate în PLF au ca scop colectarea și analizarea 
datelor 24/7. Aceste instrumente pot avertiza crescătorii în 
cazul unei probleme pentru a interveni rapid.

Tehnologiile bazate pe senzori implică în general 
efectuarea de măsurători asupra animalelor sau a mediului 
lor de viață. Aceste informații alimentează un sistem 
care analizează datele pentru a efectua automat acțiuni 
corective și/sau pentru a furniza informații crescătorului. Pe 
piață există multe tehnologii. Acestea servesc, de exemplu, 
la:

Monitorizare temperatură, umiditate relativă, dioxid de 
carbon, amoniac și alte valori ale emisiilor din adăpostul 
animalelor
Cântărirea animalelor și înregistrarea automată a 
parametrilor de creștere
Măsurarea temperaturii corpului, ritmului cardiac, pH-
ului rumenului, activității și localizarea animalelor

Informațiile colectate de la senzori sunt analizate 
pentru a oferi fermierilor sisteme de susținere 
a deciziilor. Aceste sisteme pot trimite alerte 
fermierului, adesea prin intermediul unei aplicații 
pentru smartphone, astfel încât să poată fi luate 
măsurile adecvate.

Senzorii pot fi utilizați direct pe fiecare animal, de ex. 
accelerometre purtate în ureche, în jurul piciorului 
sau gâtului sau pot fi aplasați pe infrastructura 
fermei, de ex. senzori climatici, camere de luat vederi 
în adăposturi.

Utilizarea sistemelor tehnologice integrate pentru a 
colecta și analiza date este o modalitate excelentă 
de a informa deciziile și de a identifica punctele de 
acțiune. Puteți monitoriza cu ușurință:

Sanatatea animalului
Microclimatul din adăpost
Fertilitatea și reproducerea
Producția de lapte
Ameliorarea și genetica

S-ar putea să auziți din ce în ce mai mult termenul 
„Internetul obiectelor” (IoT). Aceasta înseamnă că o 
aplicație folosește o rețea de obiecte fizice - „lucruri” - în 
care sunt încorporați senzori, software și alte tehnologii în 
scopul conectării și schimbului de date cu alte dispozitive 
și sisteme. Aceasta înseamnă că mai multe seturi de date 
pot fi analizate pentru a oferi informații utile despre ferma 
și animalele dvs. Mai multe seturi de date pot fi astfel 
analizate pentru a vă oferi informații utile despre ferma 
dumneavoastră și despre animalele dumneavoastră. În 
funcție de infrastructura fermei și de sistemul de creștere 
aplicat, crearea de rețele poate fi o adevărată provocare. 
Consultați acest articol pentru o prezentare generală a 
tehnologiilor aplicabile pășunatului extensiv și sistemelor 
de adăpostire a animalelor.

În cele din urmă, PLF permite colectarea, analiza și 
transformarea datelor de sănătate și producție a animalelor 
în puncte de acțiune clare cu un efort minim. În acest fel, 
PLF poate ajuta la facilitarea deciziilor de management.

PLF ajută la luarea deciziilor fermierilor prin monitorizarea 
24/7 a fermei și a animalelor sale și prin măsurarea 
parametrilor care nu pot fi detectați nici măcar de ochiul 
celor mai buni fermieri. Poate oferi fermelor sisteme de 
avertizare timpurie permițând raportarea problemelor 
chiar înainte de apariția semnelor clinice ale bolii. Datorită 
acestui sistem, fermierii pot detecta mai ușor și mai 
rapid bolile la animale, precum și alte probleme, precum 
sufocarea în efectivele de păsăr. PLF poate ajuta fermierii 
să monitorizeze performanțele unui animal și să intervină 
mai devreme și cu succes, cu tratamente non-antibiotice, 
reducând astfel nevoia de antibiotice.

Utilizarea instrumentelor de gestionare a PLF va fi 
benefică fermierilor și medicilor veterinari care doresc să 
reducă bolile din efectivele lor.

PLF se aplică multor specii de animale din întreaga lume. 
Următoarea secțiune va rezuma exemple de bune practici 
în sectoarele bovinelor (pentru lapte și carne), ovinelor și 
caprinelor, urmate de sectoarele porcinelor și păsărilor, 
extragerea materialului s-a făcut din baza de date DISARM 
State of the Art, rezumate despre cele mai bune practici, 
link-uri și articole împărtășite on-line de către Comunitatea 
de practicieni (CoP) și site-ul web DISARM.

Există multe aplicații PLF în fermele de vaci de lapte (vezi aici 
și aici pentru câteva exemple). Fiecare fermă este diferită, 
prin urmare, trebuie să se ia în considerare ce tehnologii 
și sisteme vor funcționa cel mai bine pentru efectivul și 
ferma dvs. Serviciile independente de consultanță pot 
ajuta la maximizarea utilizării strategice a datelor furnizate 
de senzori, Cow Coach își propune să abordeze provocările 
specifice legate de utilizarea sistemelor de muls robotizate 
și alte tehnologii cu senzori.

Există multe instrumente disponibile pentru a vă ajuta să 
vă revizuiți activitățile, oferind informații utile despre 
performanța fermei și a efectivului. De exemplu, OPTIcow-
ul ZLTO din Olanda.

https://disarmproject.eu/resources/sieplos-feedr/
https://www.youtube.com/watch?v=kd7J4Uzqkg4
https://academic.oup.com/jas/article/99/2/skab038/6129918)
https://disarmproject.eu/resources/sensor-technology-and-data-monitoring-in-dairy-cows/
https://4d4f.eu/content/technology-warehouse
https://cowcoach.be/en/
https://disarmproject.eu/search-resources/precision-livestock-farming/data-monitoring/
https://disarmproject.eu/search-resources/precision-livestock-farming/data-monitoring/
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Hrănirea automată poate contribui la:
creșterea beneficiilor automatizării și reducerea 
costurilor cu forța de muncă;
reducerea stresului și bolilor în efectivul dvs., 
ceea ce duce la îmbunătățirea bunăstării animalelor 
și la reducerea dependenței de antibiotice;
promovarea consumul de furaje și eficientizarea 
furajelor;
îmbunătățirea scorului condiției corporale și 
fertilității;
reglarea si cresterea pH-ul rumenului pentru a 
lupta impotriva bolilor metabolice;
îmbunătățirea producției și compoziției laptelui și, 
prin urmare, creșterea veniturilor din producția de 
lapte;
creșterea profiturilor și sustenabilității prin 
reducerea deșeurilor.

Utilizarea tehnologiei pentru intervenții
Temperatura ridicată și umiditatea afectează în mod 
negativ aportul de furaje, rezultând o activitate rumenală, 
producție de lapte și fertilitate slabe. Folosind sisteme de 
senzori, este posibil să evaluați mediul adăpostului de vaci 
pentru a vedea modele legate de sănătatea și producția 
animalelor. De exemplu, sistemul SMART Zoo Tech oferă 
monitorizarea 24/7 a parametrilor de microclimat din 
grajd: temperatură, umiditate, punct de rouă, dioxid de 
carbon, amoniac și particule de praf. Informațiile sunt 
stocate într-o bază de date și atunci când parametrii 
depășesc nivelurile permise, o alertă este trimisă prin 
telefonul mobil, astfel încât să poată fi luate măsuri 
imediate. 

Există, de asemenea, instrumente care pot sprijini luarea 
deciziilor legate de fertilitate și gestionarea sănătății. 
De exemplu, Asistentul inteligent pentru vacile de lapte 
(IDA) al Connecterra oferă informații utile, bazate pe date 
de la senzori montați pe gulere. Măsoară activitățile vacilor, 
inclusiv hrănirea, rumegarea, deplasarea, staționarea, 
decubitul, masticația. Utilizarea acestui sistem vă poate 
ajuta să acționați în avans pentru a crește producția și 
fertilitatea și pentru a reduce utilizarea antibioticelor.

Proiectul Happy Cow a arătat că utilizarea 
tehnologiilor de detectare a activității vacilor și de 
învățare automată vă pot permite să:

Îmbunătățiți productivitatea fermei și înțelegeți-
mai bine nevoile animalelor
Detectați problemele de sănătate într-un stadiu 
incipient, de ex. febra laptelui, acidoză, șchiopătare
Obțineți informații despre potențiale soluții, de ex. 
optimizarea aportului de nutrienți

Furajarea automată
Sistemele automate de hrănire, precum sistemul GEA 
MullerUp, oferă vacilor tainuri regulate cu furaje proaspăt 
amestecate, care au atât beneficii pentru sănătate, cât și 

Tulburări metabolice
Acest studiu a arătat că în cele două săptămâni care 
preced fătarea, vacile diagnosticate ulterior cu metrită 
au avut timpi de odihnă în decubit mai reduși și mai 
puțin frecvenți decât vacile sănătoase. În cele 3 zile de 
dinaintea diagnosticului clinic, vacile care au dezvoltat 
metrită au mâncat mai puțin, au consumat mai puține 
mese, s-au mișcat mai frecvent în timpul hrănirii și au avut 
perioade de odihnă mai puține și mai lungi decât vacile 
sănătoase. Utilizarea senzorilor pentru a evalua aceste 
comportamente la vacile aflate în perioada de tranziție 
poate oferi avertismente timpurii pentru metrită și alte boli 
metabolice.

Tehnologiile PLF care identifică schimbări în 
comportamentul de hrănire, social și de odihnă 
în decubit al vacilor aflate în perioada de tranziție 
și cele care controlează activitatea rumenală pot 
trimite alerte de sănătate pentru vacile cu risc de boli 
metabolice.

Acest diagnostic precoce oferă o gamă mai 
largă de tratamente potențiale, adesea curative, 
reducând astfel nevoia de a recurge la antibiotice. 
Vacile prezintă simptome mai puțin severe și se 
recuperează mult mai repede.

În cele din urmă, aceste sisteme vă pot ajuta să 
economisiți timp, să reduceți stresul pentru dvs. 
animale, să îmbunătățiți sănătatea animalelor și 
rezultatele tratamentului, precum și să vă creșteți 
producția.

Acum se folosesc colierele și crotaliile electronicecare să 
măsoare activitatea rumenală – precum și activitatea – în 
sistemele automate de detectare a căldurilor. Mai multe 
tehnologii, precum crotaliile electronice Cow Manager și 
bolusurile de rumen de la SmaXtec și Moonsyst includ, 
de asemenea, temperatura în algoritmul de alertă de 
sănătate. Vacile sunt monitorizate 24/7, iar notificările 
sunt trimise crescătorului atunci când apare o problemă, 
Aceste alerte permit să se aloce timp animalelor care au 
nevoie de atenție. Urmărirea ruminației poate identifica 
stadiile incipiente ale cetozei, acidozei, mastitei și chiar 
momentul fătării la fiecare animal. La nivel de efectiv/grup, 
monitorizarea poate identifica acidoza ruminală subacută, 
dietele de tranziție suboptimale pentru vacile în repaus 
mamar și chiar calitatea slabă a furajelor.

Exemple din South West Dairy Development Centre 
din Marea Britanie au arătat că crotaliile electronice 
Smartbow au identificat o rumegație redusă la trei 
zile după fătare, ceea ce l-a determinat pe veterinar să 
diagnosticheze un abomasum dilatat, prima etapă a 
deplasării abomasului (DA – deplasare de abomasum). 
Tratamentul adecvat a evitat necesitatea unei operații - 
și utilizarea corespunzătoare a antibioticelor - permițând 
recuperarea rapidă a vacii. Monitorizarea de la distanță a 
activității rumenale poate indica, de asemenea, dacă un 
tratament a avut succes.

Monitorizarea multi-senzor poate fi utilizată pentru 
a obține o imagine de ansamblu bazată pe diferite 
aspecte ale managementului fermei / efectivului. Este 
important să verificați dacă tehnologiile sunt compatibile 
înainte de a investi, deoarece nu toate produsele vor fi 
interoperabile. Când este posibil să se integreze mai mulți 
senzori, aceștia pot fi foarte eficienți, oferind informații 
mai cuprinzătoare.

pentru producție. Managerii și personalul de la South West 
Dairy Development Centre din Marea Britanie citează 
furajarea automată drept tehnologia pe care o apreciază 
cel mai mult.

Hrănirea mai frecventă duce la creșterea aportului de 
substanță uscată și creșterea pH-ului în rumen iar creșterea 
pH-ului rumenal – combinată cu hrănirea constantă – 
favorizează dezvoltarea florei rumenale. Timpii de hrănire și 
cantitățile furnizate pot fi programate pentru a evita risipa. 
Sistemul crește palatabilitatea alimentelor și reduce risipa.

https://disarmproject.eu/resources/monitoring-microclimate-parameters-in-dairy-farms/
https://www.ida.io/en/
https://www.ida.io/en/
https://www.iof2020.eu/use-case-catalogue/dairy/happy-cow
https://www.gea.com/united-kingdom/auto-feeding.jsp
https://www.gea.com/united-kingdom/auto-feeding.jsp
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(18)30142-5/fulltext
https://www.cowmanager.com/en-us/
https://smaxtec.com/en/
https://moonsyst.com/bolus
https://disarmproject.eu/resources/health-benefits-of-monitoring-rumination/
https://www.smartbow.com/
https://disarmproject.eu/resources/automatic-feeding-in-dairy-cows/
https://disarmproject.eu/resources/automatic-feeding-in-dairy-cows/
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Mamita este una dintre principalele cauze ale utilizării 
antibioticelor în fermele de lapte. PLF include mai multe 
instrumente și sisteme de gestionare a datelor care vă 
pot ajuta să investigați sănătatea ugerului în efectivul 
dumneavoastră. Metodele tipice de diagnosticare a 
mamitei se bazează pe numărarea celulelor somatice 
(SCC) și tehnici de cultivare în plăci.

Sistemele de cultură la fermă pentru a testa eșantioanele 
de lapte pentru agenții patogeni care cauzează mamită 
au fost sugerate ca un instrument util în CoP-ul nostru 
pentru a accelera deciziile informate de tratament a 
mamitei. Unele plăci se concentrează pe identificarea 
bacteriilor Gram-negative sau Gram-pozitive pentru a 
ghida alegerea antibioticelor. Altele precum sistemul 
Mastatest® din Noua Zeelandă și plăcile Accumast® oferă 
indicații mai exacte despre agenții patogeni cauzali în 24 
de ore. De asemenea, testele pot spune dacă mamita este 
bacteriană. Dacă nu, tratamentul cu antibiotice nu este 
necesar. Aceste teste pot oferi fermierilor un mod rapid, 
simplu și ieftin de a identifica cauza bacteriană probabilă 
a mamitei clinice. Atenție, cultivarea implică producerea 
de miliarde de germeni! Cultivarea la fermă trebuie să 
includă un protocol strict de biosecuritate pentru a evita 
introducerea patogenilor cultivați înapoi în efectiv, De 
exemplu, cultivarea trebuie efectuată într-o zonă anume, 
care este separată de restul fermei. Trebuie folosite mănuși 
de unică folosință care se colectează în recipiente speciale, 
împreună cu plăcile folosite și alte deșeuri similare rezultate 
în procesul de executare a testului.

Sistemele cu senzori pot fi utilizate pentru a 
monitoriza sănătatea ugerului și a sprijini 
managementul mamitei clinice și subclinice. 
Folosirea tehnologiei pentru a obține diagnostice 
anterioare de mamită permite:

Aplicarea timpurie a tratamentelor non-
antibiotice, cum ar fi aplicarea UDDERMINT® și 
creșterea frecvenței mulsului, care poate conduce 
la auto-vindecare.
Rate mai mari de vindecare în cazurile în care 
se decide că cel mai bun mod de acțiune este 
utilizarea antibioticelor intramamare datorită 
succesului mai mare al tratamentului.
Vânzarea unei cantități mai mari de lapte pe vacă 
(mai puțin lapte „tratat” și eliminarea riscului de 
a obține un volum mai mic de lapte de vacile 
bolnave), oferind un beneficiu financiar.

Senzorii de mobilitate pot fi montați pe gâtul sau 
piciorul unei vaci, dar senzorii pentru picioare sunt 
mai sensibili. Utilizarea sistemelor de senzori de 
mobilitate oferă alerte simple pe un telefon sau 
computer. Aceste alerte înseamnă că:

Vacile care șchioapătă sunt identificate mai 
devreme
Se pot utiliza tratamente timpurii non-antibiotice, 
cum ar fi toaleta ongloanelor
Intervenția timpurie îmbunătățește ratele de 
vindecare
Nevoia de tratamente cu antibiotice este redusă
Bunăstarea animalelor este îmbunătățită și 
pierderea laptelui este redusă, oferind câștiguri 
financiare.

Cu toate acestea, aceste sisteme de cultură la fermă 
nu oferă informații în timp real, ceea ce este necesar 
pentru urgentarea alegerii tratamentului și pentru a 
obține rezultate mai bune. Biosenzorii sunt dispozitive 
de diagnosticare automate și portabile care pot converti 
prezența particulelor biologice într-un semnal electric. 
Acest articol evidențiază abordările (viitoare) pentru 
diagnosticarea la fermă a agenților patogeni care provoacă 
mamită pentru a direcționa deciziile de tratament rapid și 
ușor.

Roboții de muls pot contribui la depistarea precoce 
a mamitelor și la reducerea utilizării antibioticelor, atât 
prin scăderea numărului vacilor care necesită antibiotice, 
dar și prin obținerea unor rate de vindecare mai bune 
pentru cei care o fac - vezi aici un scurt rezumat. Roboții 
de muls, cum ar fi monoboxul GEA utilizat la South West 
Dairy Development Centre din Marea Britanie, măsoară 
conductivitatea, temperatura și culoarea laptelui din 
fiecare sfert mamar - De asemenea, acum este posibil să se 

Mamita

S-a dovedit că șchiopătura cauzează cea mai mare pierdere 
de venit în fermele de vaci de lapte și este a doua cea mai 
frecventă cauză a utilizării antibioticelor după mamite. 
De asemenea, este larg acceptat că șchiopătura este sub-
diagnosticată - în multe studii sunt identificate doar 25% 
din vacile care șchioapătă. Detectarea prin observație este 
subiectivă, necesită abilități și consumă mult timp, astfel 
încât ratele scăzute de detecție sunt de înțeles. Tehnologia 
bazată pe senzori poate monitoriza vacile 24/7 și oferă o 
evaluare automată și obiectivă a șchiopătării, rezultând 
o rată de detecție mult mai mare. Un proiect din Irlanda 
a creat o aplicație pentru a monitoriza vitele în timp real 
folosind o gamă de senzori pentru a identifica șchiopătura 
într-un stadiu incipient și a trimite alerte fermierului. 
Studiul la fermă pe 150 de vaci indică faptul că șchiopătura 
poate fi detectată cu 3 zile înainte de a putea fi observată 
vizual de către fermier cu o precizie generală de 87%.

Utilizarea imaginii termice pentru validarea alertelor de 
șchiopătură din sistemele de monitorizare (de exemplu, 
sistemul Cow Alert) de asemenea, face posibilă țintirea 
și declanșarea tratamentelor adecvate cât mai repede 
posibil. Ca răspuns la alerte, camerele cu imagini termice 
pot fi folosite pentru a investiga cauza șchiopăturii la 
vacile afectate. Imagistica termică ajută la diferențierea 
panarițiului, care necesită tratament cu antibiotice, de alte 
cauze.

În plus, imagistica termică poate permite podotehniștilor 
să fie mai preciși, folosind reneta în locația corectă pentru 
a ajunge la ulcere sau boli ale liniei albe care altfel nu ar 
fi găsite. Imagistica termică poate chiar identifica piciorul 
cu șchiopătură sau poate stabili dacă ceea ce a determinat 
șchiopătura se găsește într-un stadiu incipient. Acest lucru 
îmbunătățește bunăstarea animalelor, reduce pierderile 
de lapte și reduce cantitatea de antibiotice utilizate.

Managementul sănătății vițelilor

Șchiopătura

Vițeii sunt deosebit de vulnerabili la boli din cauza 
sistemului imunitar imatur. Bolile vițelului, în special boala 
respiratorie bovină (BRD) și diareea, pot avea consecințe 
pe tot parcursul vieții - vițele care suferă de pneumonie 

detecteze  și numărul de celule somatice pe fiecare sfert al 
ugerului. Datele sunt colectate la fiecare muls și analizate 
prin compararea cu datele anterioare de la aceeași 
vacă (mai degrabă decât mediile generice), oferind un 
rezultat mult mai precis. Atunci când există o schimbare 
semnificativă la un anumit sfert mamar, sistemul emite 
o alertă, permițând  diagnosticarea mult mai devreme a 
mamitei.

https://www.dairyherd.com/news-news/dhm-how-culture-achieve-bacteriological-cure
https://vdl.umn.edu/laboratories/laboratory-udder-health-luh/minnesota-easyr-culture
https://www.mastatest.com/
https://www.calibrecontrol.com/main-product-list/accumast-mastitis-detection-plates
https://disarmproject.eu/resources/udder-health-when-drying-off-and-at-herd-level-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
http://uddermint.com/
https://disarmproject.eu/resources/research-paper-biosensors-for-on-farm-diagnosis-of-mastitis/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2019.00186/full
https://disarmproject.eu/resources/early-mastitis-detection-in-robotic-milkers-reduces-antibiotic-use/
https://www.gea.com/en/customer-cases/monobox-in-action.jsp?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFM708OhP3nWIC_-SwTRRVbYss6jmJIHuoOy2vaOjCoUvIDEtcluOJAaAqnlEALw_wcB
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016816991931840X
https://disarmproject.eu/resources/use-of-thermal-imaging-to-diagnose-lameness/
https://www.icerobotics.com/cowalert/#cowalert
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sau enterită vor produce mai puțin lapte și vor avea o viață 
mai scurtă decât congenerele lor sănătoși. Detectarea 
și intervenția timpurie sunt esențiale pentru succesul 
tratamentului și pentru protejarea sănătății viitoare a 
animalelor dumneavoastră.

Furnizarea de colostru de calitate este unul dintre primele 
lucruri pe care le puteți face pentru a vă asigura sănătatea 
vițeilor. Utilizarea unui refractometru Brix pentru a măsura 
imunoglobulinele prezente în colostru poate oferi o idee 
despre calitatea acestuia. Puteți utiliza, de asemenea, 
Refractometrul Brix pentru a măsura imunoglobulinele 
din probele de sânge pentru a monitoriza ratele de transfer 
pasiv (absorbția unei cantități suficiente de anticorpi din 
colostru în sângele vițelului pentru a-l proteja de agenți 
patogeni) - așa cum se arată în acest videoclip de pe 
Facebook. Acest lucru vă va permite să evaluați dacă 
gestionarea colostrului este eficientă sau dacă trebuie 
reajustată.

Identificarea timpurie și automată a bolii vițelului 
poate reduce:

Costurile pentru fermieri
Cantitatea de antibiotice utilizate pentru tratarea 
bolilor vițeilor
Îmbunătățirea bunăstării vițeilor
Îmbunătățirea sustenabilității, deoarece vițelele 
sănătoase trăiesc mai mult și realizează o 
producție mai mare de lapte ca adulte

Utilizarea PLF în creșterea bovinelor de carne are multe 
beneficii:

Alerte timpurii pentru acțiuni legate de reproducere, 
sănătate și gestionarea furajelor
Monitorizarea ușoară a utilizării medicamentelor, a ratelor 
de creștere și a pășunatului oferă informații utile despre 
sănătatea, producția și tratamentele bovinelor
Îmbunătățirea gestionării pășunilor poate asigura 
bovinelor o nutriție adecvată pentru a le menține 
sănătoase
Datele obținute prin această tehnologie economisesc 
timp și vă permit să vă concentrați asupra lucrurilor 
esențiale
Deținerea mai multor date permite fermierilor să 
gestioneze un efectiv eficient și productiv, oferind astfel 
beneficii financiare

Distribuitoarele automate de lapte pot emite alerte 
pentru orice vițel care întârzie să-și bea rația de lapte sau 
care consumă mai puțin decât de obicei. Acesta poate fi 
un semn precoce al bolii și permite crescătorului să verifice 
vițelul.

Crotalia electronică pentru vițel TempVerified de la 
Fevertags include un termometru care se află în canalul 
urechii pentru a monitoriza continuu temperatura 
corpului vițelului. Software-ul TempVerified monitorizează 
la fiecare 15 minute. Când un vițel are o temperatură mai 
mare de 39,7 ° C timp de 6 ore sau mai mult, o lumină 
LED roșie intermitentă va avertiza operatorul să ia măsuri: 
verificați temperatura cu termometru rectal și continuați 
cu protocolul de tratament stabilit.

Un sistem de crotalii electronice mai avansat pentru viței, 
care a venit recent pe piață este Smartbell. Acest senzor 
vine cu o aplicație gratuită, care nu numai că poate alerta 
fermierii cu privire la animalele bolnave, ci poate urmări și 
istoricul sănătății vițelilor.

Un alt proiect utilizează imagistica termică pentru a 
dezvălui diferite etape ale BRD. Deși există sisteme manuale 
de notare pentru a ajuta la identificarea timpurie a bolii, 
acestea consumă mult timp și sunt rareori utilizate în practică.

VACILE DE CARNE VACILE DE CARNE 
Sistemele de monitorizare a activității animalelor sunt 
disponibile și pentru bovinele de carne. De exemplu, 
sistemul Allflex SenseHub Beef monitorizează 
comportamentul și activitatea rumenală pentru a oferi 
informații despre reproducere, sănătate și nutriție.

O cameră cu imagini termice poate fi, de asemenea, un 
instrument de diagnostic util pentru a detecta problemele 
de sănătate care nu sunt vizibile cu ochiul liber într-un 
mod rapid, fără contact, neinvaziv. Poate fi deosebit de 
util pentru identificarea cauzei șchiopăturii, ajutând 

astfel la țintirea deciziilor de tratament, cum ar fi dacă se 
administrează sau nu antibiotice.

Un alt accent se pune pe creșterea greutății vii și 
pe cerințele pieței pentru carnea de vită. De exemplu, 
Breedr este o aplicație bazată pe cloud pentru cântărirea 
animalelor, accesarea piețelor și colectarea datelor de 
producție și de utilizare a medicamentelor.

Pentru bovine crescute în sistem extensiv, pășunatul 
este o parte esențială a nutriției. Tehnologia vă poate 
ajuta să profitați la maximum de terenul pe care îl aveți. 
De exemplu, AgriWebb Grazing Management analizează 
datele pe care le colectați pentru a genera rapoarte utile 
pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Consultați acest 
rezumat simplu al diferitelor opțiuni pentru măsurarea 
pășunilor, plecând de la nicio acțiune la imagini cu drone 
și satelit.

OVINEOVINE
Există un interes tot mai mare în aplicarea tehnologiei PLF 
pentru rumegătoarele mici. Acest articol discută diverse 
opțiuni tehnologice pentru ovinele de lapte din țările 
mediteraneene ale UE, inclusiv sistemele de identificare 
electronică, cum ar fi crotaliile, bolusurile rumenale și 
identificarea subcutanată a radiofrecvenței; senzori pe 
animale, cum ar fi accelerometre, sisteme de poziționare 
globală, înregistratoare de activități sociale, sisteme 
staționare de management, cum ar fi cântare de podea, 
cuști automate de sortare, garduri virtuale și tehnologii 
pentru sală de muls. Cântărirea automată a oilor face 
posibilă o mai bună țintire a tratamentelor antihelmintice 
și antibiotice în funcție de greutatea fiecărui animal.

TechCare (Proiectarea tehnologiilor pentru 
îmbunătățirea bunăstării în fermele micilor rumegătoare) 
este un proiect finanțat de UE care se desfășoară în 
perioada septembrie 2020 - august 2024. Proiectul se va 
concentra pe dezvoltarea de tehnologii noi și adecvate 
care pot spori nivelurile de productivitate și pot reduce 
costurile prin îmbunătățirea managementului bunăstării 
la nivel individual sau de turmă. Proiectul își propune să 
creeze și să valideze soluții de bunăstare bazate pe cerere 
și inovatoare în toate etapele producției de rumegătoare 
mici. Aflați mai multe din comunicatul lor de presă.

Black Sheep Technology din Marea Britanie oferă 
soluții axate pe agricultura pastorală, facilitând urmărirea, 
înregistrarea și vânzarea animalelor pentru fermieri. 
Instrumentul lor Flock Finder simplifică mișcările 
animalelor, datele privind utilizarea medicamentelor și 

https://www.facebook.com/groups/1696599877257129/posts/2477329422517500/
https://fevertags.com/tempverified-%7C-calf-tag
https://fevertags.com/tempverified-%7C-calf-tag
https://www.smartbell.io/
http://www.bristol.ac.uk/vet-school/research/projects/automatic-disease-detection-and-monitoring-in-calves/?fbclid=IwAR0yg2gv0e9Wa-Pk2SjC58KvMSycaVYxBRF8D_wQhfIIvX5YkxN9KjMg2zU
https://www.allflex.global/na/product_cat/beef-monitoring/
https://www.miracletech.co.uk/agriculture/thermal-imaging-products/
https://www.breedr.co/
https://www.agriwebb.com/feature-glossary/
https://pasture.io/grass-measuring
https://pasture.io/grass-measuring
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731120301452
https://cordis.europa.eu/project/id/862050
https://www.foodandfarmingtechnology.com/news/livestock-monitoring/precision-livestock-farming-project-to-focus-on-sheep-welfare-management.html
http://blacksheeptechnology.co.uk/
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Instrumentele PLF pot oferi mari beneficii 
producătorilor de porci:

Monitorizare indicatori ai sănătății și bunăstării 
animalelor, de exemplu bolile respiratorii sau 
agresivitatea între scroafe sau purcei înțărcați.
Detectare probleme tehnice, cum ar fi o linie 
de alimentare blocată sau parametri climatici 
incorecți.
Alertele permit acțiuni imediate înainte ca 
sănătatea și performanța să fie afectate.
Acțiunile preventive ajută la prevenirea răspândirii 
bolilor, reducând necesitatea tratamentelor cu 
antibiotice

SUINESUINE
Depistarea precoce a bolii

Boala respiratorie

Managementul sănătății la nivelul fermei

Tehnologiile PLF pot permite monitorizarea sănătății în 
timp real la porci. De exemplu, aplicația degree2act poate 
fi utilizată ca parte a observațiilor zilnice de rutină pentru a 
monitoriza temperatura porcilor fără a fi nevoie să le rețineți. 
Acest studiu de caz cu un fermier spaniol demonstrează 
valoarea adăugată a utilizării acestei tehnologii. Un alt 
exemplu de tehnologie care permite urmărirea stării de 
sănătate a porcilor este crotaliul auricular FITPIG care 
monitorizează activitatea și ritmul cardiac. Acest sistem 
face parte din Internet of Things, un sistem care include 
instrumente pentru măsurarea condițiilor de mediu, cum 
ar fi nivelul de praf și amoniac din interiorul adăpostului. 
Aflați mai multe citind acest articol sau urmărind acest 
webinar.

Mai multe tehnologii PLF își propun să monitorizeze bolile 
respiratorii la porci utilizând sunet, de exemplu, acest 
videoclip arată iterațiile timpurii ale monitorului de tuse 
Fancom®. O tehnologie similară este SoundTalks®, care 
utilizează analize solide și inteligență artificială pentru 
a detecta bolile respiratorii înainte ca semnele clinice 
sau comportamentale ale bolii să fie vizibile. Utilizarea 
sistemului permite administrarea tratamentelor într-un 
stadiu mai timpuriu al infecției, rezultând rate de vindecare 
mai bune și o reducere a cantității de antibiotice utilizate. 
Vedeți mai multe in acest videoclip.

Tehnicile PLF care folosesc sunetul au avantaje 
semnificative față de alte tehnologii, cum ar fi camerele 
video. Pe lângă faptul că microfoanele sunt fără contact și 
relativ ieftine, nu este nevoie de o linie de vedere directă și 
grupuri mari de animale pot fi monitorizate cu un singur 
senzor într-o cameră / clădire.

Acest articol propune câteva modalități prin care 
biosecuritatea în fermele de porci ar putea fi îmbunătățită 
în continuare prin datele obiective furnizate de tehnologiile 
PLF. De exemplu, monitorizarea liniilor de mers ale 

lucrătorilor agricoli ar putea evidenția o nepotrivire între 
protocoalele de biosecuritate (teorie) și ce se întâmplă 
în practică? Odată identificate, orice probleme ar putea 
fi soluționate. În ceea ce privește biosecuritatea externă, 
utilizarea unei cărți electronice pentru vizitatori poate fi 
mai utilă decât una pe hârtie, deoarece este mai ușor să 
revizuiți datele.

O aplicație Internet of Things este utilizată în sectorul 
porcinelor cu scopul reducerii gustului de vier în producția 
europeană de porc. Proiectul își propune să furnizeze 
informații de management care să permită îmbunătățirea 
continuă și producția durabilă. Proiectul a creat peste 
2000 de înregistrări de porci, implică 5 ferme și reunește 
date care acoperă genetică, informații despre fermier, 
abator, procesator și comerciant cu amănuntul, până la 
consumatorul final. Obiectivul este de a dezvolta sisteme 
de avertizare timpurie pe mai multe fluxuri de date zilnice 
la nivel de grup și de a raporta prezența gustului de vier 
către fermieri și de a face legătura cu măsurile preventive.     
De asemenea, se speră că această aplicație IoT PLF va 
îmbunătăți eficiența hranei, bunăstarea animalelor și va 
reduce amprenta de carbon a produsului.

În Franța, există trei instrumente conectate care 
abordează problema protecției sănătății în producția de 
porci: PorcProtect, Bâtisanté și Porcisanté. PorcProtect 
se concentrează pe biosecuritate. Bâtisanté ajută la 
gestionarea clădirilor și a echipamentelor pentru animale, 
inclusiv aspecte precum clima, ventilația, accesul la 
alimente și apă, calitatea și tipul pardoselilor și protocoalele 
de curățare. Porcisanté ajută la monitorizarea intervențiilor 
asupra animalelor, inclusiv aportul de colostru, îngrijirea 
purceilor, gestionarea hranei pentru scroafă și gestionarea 
reproducerii etc. Citiți mai mult aici.

GVET este un alt instrument din Franța care oferă un 
sistem de înregistrări electronice pentru tratamentele 
veterinare la porci pentru introducerea ușoară a datelor. 
Aflați mai multe aici.

PĂSĂRIPĂSĂRI
Un alt sector care a îmbrățișat PLF este cel avicol, în special 
creșterea broilerilor. Producția, transportul și prelucrarea 
păsărilor au fost optimizate utilizând monitorizarea 
automată a temperaturii ambiante, controlul și analiza 
datelor. Datele colectate în timp real pot fi transmise 
fermierilor cu privire la sănătatea păsărilor lor și la orice 
semne timpurii ale bolii, precum și la parametrii de mediu.

În acest videoclip, un fermier împărtășește sfaturile sale 
de top pentru reducerea antibioticelor în creșterea puilor, 
al treilea sfat include monitorizarea sănătății, bunăstării 
și a rezultatelor tehnice folosind un sistem digital: „Cu 
reducerea antibioticelor, trucul este să nu pierzi din vedere 

urmărirea animalelor și pot fi utilizate cu sau fără un cititor 
de identificare electronică. FlockMarket se concentrează 
pe vânzarea la distanță a animalelor pentru a oferi o 
perspectivă mai bună pentru cumpărători și oferă o piață 
virtuală disponibilă 24/7.

https://disarmproject.eu/resources/real-time-health-monitoring-in-pigs/
https://disarmproject.eu/resources/real-time-health-monitoring-in-pigs/
https://www.degree2act.com/
https://www.eupig.eu/health-management/pig-temperature-app-for-early-disease-detection
https://iof2020.h5mag.com/iof2020_meat_trial_february_2020/farm_internet_tracking_of_pigs
https://www.iof2020.eu/latest/demonstrations/2021/fitpig-webinar-demonstration
https://www.iof2020.eu/latest/demonstrations/2021/fitpig-webinar-demonstration
https://www.youtube.com/watch?v=Av_kN-2RtaE
https://www.youtube.com/watch?v=Av_kN-2RtaE
https://www.fancom.com/pigs/total-automation-for-finishers
https://www.fancom.com/pigs/total-automation-for-finishers
https://www.soundtalks.com/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/19/hoestmonitor-doet-antibioticagebruik-bij-varkens-dalen/?fbclid=IwAR3MENcnXgofAs4_UvnNq7SFdmP4JG5v0m7h5wpIVGqkO72VF33w5iRGGQQ
https://www.pigprogress.net/specials/new-paradigms-for-disease-prevention/?fbclid=IwAR0ykV-jIqlBwCwjou26rCENMvE0fv2wm3N4jAX36RrhOuU4Cz9alm5nYmo
https://www.iof2020.eu/trials/use-case-posters2019/iof2020-use-case-poster-2019-meat-5.1-pig-farm-management.pdf
https://www.iof2020.eu/use-case-catalogue/meat/pig-farm-management
https://porcprotect.ifip.asso.fr/Account/Login
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.batisante
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.porcisante&hl=en&gl=US
https://disarmproject.eu/resources/connected-audits-to-protect-pig-health/
https://disarmproject.eu/resources/gvet%e2%80%af-to-get-an-electronic-medecine-books-for-pigs/
https://www.youtube.com/watch?v=okWdnYzt_u4&t=217s
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Biosecuritatea Biosecuritatea 
internăinternă

Robustețea Robustețea 
și rezistența și rezistența 
animalelor: animalelor: 
importanța importanța 
selecției și selecției și 
geneticiigeneticii

Calitatea apei Calitatea apei 
potabilepotabile

Managementul Managementul 
tineretului tineretului 
în primele în primele 
săptămâni  săptămâni  
de viațăde viață

Protocoale de Protocoale de 
vaccinarevaccinare

Îmbunătățirea Îmbunătățirea 
sănătății sănătății 
animalelor prin animalelor prin 
furaje, apă și furaje, apă și 
aditivi furajeri aditivi furajeri 
adecvațiadecvați

Bune practici Bune practici 
pentru utilizarea pentru utilizarea 
prudentă a prudentă a 
antibioticelorantibioticelor

Biosecuritatea Biosecuritatea 
externăexternă

Adăposturi Adăposturi 
optime pentru optime pentru 
animaleanimale

bunăstarea animalelor și rezultatele tehnice . Avem un 
sistem digital pentru a monitoriza și afișa grafic diverși 
parametri (de exemplu, temperatura, aportul de apă și 
furaje, greutatea animalelor). Putem combina aceste 
date cu, de exemplu, programe de vaccinare, tratamente 
sau informații de la abatoare. Discutăm apoi împreună 
cu consilierul nostru pentru hrana animalelor și medicul 
veterinar ”.

Acest videoclip explică rolul datelor mari în optimizarea 
producției și a sistemelor de avertizare timpurie în 
gestionarea păsărilor. De exemplu, Smart Farm Assistant 
de la Porphyrio vă oferă să alegeți soluția (soluțiile) 
potrivită (e) cel mai bine pentru afacerea dvs., cu o gamă 
largă de opțiuni, inclusiv sisteme de gestionare a fluxului și 
de avertizare timpurie, planificare a producției și raportare 
personalizată.

În creșterea broilerilor, un exemplu de tehnologie 
pentru a aduce o mai bună vizibilitate și performanță 
industriei este FLOX. FLOX folosește o serie de camere 
pentru monitorizarea continuă de la distanță a efectivului 
dvs. de animale, zi sau noapte. Aceste date vizuale sunt 
folosite pentru a genera informații despre activitatea, 
performanța și greutatea puiului. Aceste date vă pot 
alerta despre sufocare, arsuri de jaret și pododermatită. 
Spoutnic NAV și Octopus XO sunt exemple de roboți 
care stimulează mișcarea broilerilor în timp ce aerează 
așternutul. Acest lucru ajută la prevenirea aspergilozei, 
a pododermatitei, a leziunilor la jearet și piept și poate 
chiar reduce amoniacul prin întreruperea procesului de 

CUM A CONTRIBUIT PLF  CUM A CONTRIBUIT PLF  
LA REDUCEREA NEVOII  LA REDUCEREA NEVOII  

DE ANTIBIOTICE?DE ANTIBIOTICE?
PLF permite fermierilor și consilierilor să utilizeze date 
cuprinzătoare pentru a lua deciziile manageriale în 
cunoștință de cauză, astfel încât să putem detecta mai 
devreme bolile și animalele bolnave și, dacă este necesar, 
să le tratăm cu rezultate mai bune. Detectarea promptă 
a bolilor permite, de asemenea, gestionarea animalelor 
cu intervenții non-antibiotice, reducând astfel utilizarea 
antibioticelor. PLF și capacitățile de învățare automată 
și inteligență artificială au permis ca seturile de date 
complexe să fie reduse la pași simpli și realizabili de către 
fermieri și consilieri, evitând nevoia de analize laborioase și 
calificate. Diferitele moduri de captare a datelor la nivelul 
fermei folosind diverși senzori înseamnă că există multe 
aplicații specifice diferitelor sisteme Agricole.

fermentare. Un alt exemplu de tehnologie în creșterea 
broilerilor este Chickenboy, un robot suspendat în tavan 
care monitorizează autonom confortul termic, calitatea 
aerului, funcționarea corespunzătoare a echipamentului și 
sănătatea și bunăstarea păsărilor la nivelul efectivului de 
animale.
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https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-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://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=nNAwiOjK5iE
https://www.porphyrio.com/en/solutions/
https://www.porphyrio.com/en/solutions/
https://www.flox.ai/
https://www.tibot.fr/en/solutions/poultry-robot-spoutnicnav/
https://www.octopusbiosafety.com/en/animal-welfare/
https://faromatics.com/products/

