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

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

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

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

ATRUNA

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

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

Pārējie DISARM projekta labās prakses ceļveži ir 
atrodami šeit.

Apskati mūsu MājaslapuMājaslapu

Atrodi mūs FacebookFacebook

Seko mums TwitterTwitter

Skaties YouTubeYouTube

Seko mums LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Projekta koordinatorsProjekta koordinators PartneriPartneri
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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/
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Teļu audzēšanaTeļu audzēšana
Tas, kā mēs rūpējamies par teļiem saimniecībās, var radīt 
būtiskas un ilgstošas sekas ne tikai saimniecību līmenī, 
bet visā nozarē, negatīvi ietekmējot dzīvnieku labturību, 
dzīvnieku saslimstību un pārtikas nekaitīgumu. Veidojot 
praktisku ceļvedi par visiem teļu apsaimniekošanas 
aspektiem, lai izaudzētu veselīgus teļus, ir jāiekļauj, tādu 
vairāku ekspertu, tostarp lauksaimnieku, zootehniķu un 
veterinārārstu, zināšanas, lai realizētu teļu audzēšanas 
labo praksi un nodrošinātu to veselību un labturību. 
Piensaimnieki katru dienu pieņem lēmumus, kas var 
ietekmēt to teļu veselību un labturību. 

Lai izaudzētu veselīgus dzīvniekus pilnīgas labturības 
apstākļos, teļi ir jāaudzē vidē ar zemu termisko stresu.

Eiropā teļus vecumā no 2 līdz 14 nedēļām lielākoties 
tur individuālās novietnēs, kas nodrošina saziņu starp 
teļiem, un tie atrodas ārtelpās. ASV aptuveni 68% 
saimniecību izmanto atsevišķus aizgaldus un sprostus, 
bet Kanādā - 88%. 8-12 dienas pirms atnešanās govs 
tiek nogādāta atnešanās zonā/nodaļā, kur govīm tiek 
nodrošināti augsti higiēnas apstākļi, lai sagatavotu to 
dzemdībām, un  tiek nodrošināta arī atbilstoša barība.

Tūlīt pēc piedzimšanas teļš parasti:
tiek notīrīts un ar straujām kustībām berzēta ādas 
virsma ar rupju tekstilmateriālu, lai aktivizētu perifēro 
asinsriti, kā to darītu govs, laizot savu teļu;
nabassaiti dezinficē ar joda tinktūru;
uzmanība tiek pievērsta teļa elpošanai un aktivitātei.

Tas, kā notika atnešanās, būtiski ietekmē teļu 
dzīvotspēju, jo teļu mirstība pirmajā dzīves mēnesī 
20-25% gadījumu ir saistīta ar atnešanās procesa 
menedžmenta kvalitāti. Pēc lēnas/sarežģītas atnešanās, 
1-5% teļu attīstās plaušu un gremošanas traucējumi, 
un lauksaimnieka rīcība un veterinārā aprūpe smagas 
atnešanās gadījumā var ievērojami samazināt 
zaudējumus.

Teļam vajadzētu pēc iespējas ātrāk (2 stundu laikā) 
uzņemt mātes jaunpienu, lai iegūtu pasīvo imunitāti, ko 
ar jaunpienu pārnes no govs uz teļu. Apsaimniekošanas 
rutīnas var palīdzēt nodrošināt jaunpiena uzņemšanu, 
un mātītes vakcinēšana var palīdzēt uzlabot teļu 
vitalitāti (franču valodā). Barošanas ar jaunpienu 
periodā teļus tur atnešanās nodaļā būros, kas tos atdala 
no govs, vai arī kopā ar govi atnešanās nodaļā, un 

IEVADSIEVADS

DARBĪBAS, KAS JĀVEIC, LAI DARBĪBAS, KAS JĀVEIC, LAI 
SASNIEGTU NOSPRAUSTOS SASNIEGTU NOSPRAUSTOS 

MĒRĶUS JAUNLOPU AUDZĒŠANĀ MĒRĶUS JAUNLOPU AUDZĒŠANĀ 

Jaunu dzīvnieku audzēšana ietver to barošanu, 
turēšanu un aprūpi pirmajās dzīves dienās, nedēļās vai 
mēnešos. Liellopiem, aitām un cūkām tas galvenokārt 
ir zīdīšanas periods no dzimšanas līdz atšķiršanai. 
Agrīnais vecums ir ļoti svarīgs posms - dzīvnieki ir ļoti 
jutīgi un neaizsargāti pret slimībām, stresu un vides 
problēmām, tāpēc tiem nepieciešama īpaša uzmanība 
un aprūpe. Dzīvnieku agrīnā dzīves pieredze var arī 
būtiski ietekmēt to veselību un ražīgumu vēlāk. 

Augļa attīstība ietekmē arī dzīvnieku attīstību agrīnā 
vecumā, taču tas nav aplūkots šajā labās prakses ceļvedī. 
Šeit mēs aplūkojam jaunu dzīvnieku menedžmenta 
stratēģijas. pēc to piedzimšanas. 

Kāpēc audzēšana agrīnā vecumā ir 
svarīga?

pēc nedēļas tie tiek pārvietoti uz atsevišķiem būriem 
ārtelpās vai arī uz būriem novietnes iekštelpās, atkarībā 
no saimniecībā izmantotās liellopu turēšanas sistēmas.

Patogēni
Problēmas ar 
atnešanos
Elpošanas sistēma 
mainās
Klimata faktori

Novietnes apstākļi
Ķermenī nav 
antivielu
Mainīgā barošanas 
sistēma
Mikrobu vide

Nelabvēlīgie faktori jaundzimušajiem teļiemNelabvēlīgie faktori jaundzimušajiem teļiem

Mājputnu audzēšana

Teļu audzēšana bez antibiotikām

Mājputnu agrīnā vecuma posms ir kritisks to 
audzēšanas posms, un tajā ir nepieciešams nodrošināt 
īpašus tehniskos un sanitāros apstākļus, lai nodrošinātu 
putnkopības konkurētspēju un mājputnu labturību. 
Kā paraugi pētījumam tika izvēlētas 30 Label Rouge 
mājputnu ganāmpulki. Tika ievākti dati par mikrovidi, 
barošanu, dzirdināšanu, tīrīšanu un dezinfekciju, 
ķermeņa svara un ķermeņa stāvokļa uzraudzību, kā arī 
tika nosūtīta anketa lauksaimniekam, lai noskaidrotu tā 
piekopto praksi.

Izvēlētie interesējošie rādītāji bija sekojoši: svars, 
grupu viendabīgums, saslimstība ar pododermatītu, 
mirstība un labturības novērtējums pirmo 15 dienu 
laikā. Pētījumā tika noskaidrots, ka cāļiem nodrošinātie 
apstākļi agrīnajā vecumā būtiski ietekmēja to svaru, 
grupu viendabīgumu un mirstību pirmo 15 dienu 
laikā. Iespējams, ka nodrošinātība ar īpašām barošanas 
iekārtām, ko izmanto agrīnajā vecumā, ietekmē arī 
cāļu svaru, saslimstību ar pododermatītu un grupu 
viendabīgumu agrīnā vecuma beigās. Šo rādītāju 
ietekmē arī metiena kvalitāte audzēšanā. Plašāku 
informāciju par broileru audzēšanas apstākļiem 
agrīnajā vecumā, kas ietekmē antibiotiku lietošanu un 
mirstību pirmajās 10 dienās, var iegūt šeit.

Lielbritānijā veiktais pētījums parādīja, ka vidēji 14,5% 
no visām dzīvi dzimušām piena liellopu telēm nespēj 
sasniegt pirmo laktāciju, un plaušu slimības ir biežākais 
zināmais mirstības cēlonis teļiem vecumā no 1 līdz 6 
mēnešiem. Vēl vienā Lielbritānijā veiktajā pētījumā, 
kurā tika pārbaudītas teļu plaušas pēc to kaušanas, tika 
noskaidrots, ka teļi ar veselām plaušām pieauga par 72 g 
dienā vairāk nekā tie, kuriem bija vidēji plaušu bojājumi, 
un par 202 g dienā vairāk nekā tie, kuriem bija smagi 
plaušu bojājumi. Katra teļa attīstības pamati tiek ielikti tā 
dzimšanas brīdī. Pirmie divi mēneši ir īpaši svarīgi – tika 
noskaidrota tieša saikne starp telīšu augšanu pirmajos 
dzīves mēnešos un pirmās atnešanās vecumu, pirmās 
un otrās laktācijas izslaukumu un piena ganāmpulka 
ilgmūžību. Ja teļš pirmajos mēnešos nepieaug ātri, vēlāk 
var būt par vēlu vienkārši “panākt nokavēto”. Tāpēc ir 
būtiski rūpīgi un aktīvi rūpēties par audzējamo teļu, lai 
maksimāli palielinātu tā ražīgumu nākotnē.

https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-019-0442-8
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-en-production-de-poulets-de-chair-label-rouge
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-des-poulets-de-chair-jeuneaviplus
https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
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Kvantitatīvo darbību mērķis ir palielināt teļu skaitu:
pavairošanai izmantot visas tam piemērotās govis un 
teles;
samazināt neauglības gadījumus un atnešanās 
intervālu;
samazināt abortu skaitu, novēršot to cēloņus 
(infekcija, barība, traumas);
samazināt teļu mirstību, palīdzot govīm atnešanās 
laikā, veicot higiēnas pasākumus un nodrošinot 
atbilstošu mikroklimatu.
To raksturo atšķirto teļu skaits kopējā dzimušo teļu 

skaitā un govju skaits, kas atnesās pirmo reizi kopējā 
dzimušo telīšu skaitā.

Kvalitatīvo darbību mērķis ir izveidot labāku nākamo 
liellopu paaudzi nekā pašreizējā:

izkopjot ģenētisko potenciālu no vienas paaudzes uz 
nākamo;
nodrošināt optimālus apstākļus teļu audzēšanai 
un attīstībai, lai varētu paaugstināt to ražīguma 
potenciālu.
Jaunlopu audzēšanu kvalitatīvā izteiksmē raksturo 

tas, cik drīz tie pāriet uz pamata ganāmpulku.

Ekonomisko darbību mērķis ir palielināt 
piensaimniecības ekonomisko efektivitāti:

optimizējot teļu vidējo diennakts dzīvsvara 
pieaugumu;
samazinot patstāvīgās izmaksas;
paaugstinot darba ražīgumu.

Sivēnu audzēšana bez antibiotikām
Galvenais mērķis ir samazināt risku saskarties ar 
patogēniem, kas izraisītu saslimšanu un tad būtu 
nepieciešams lietot antibiotikas, piem., patogēniem, kas 
izraisa caureju sivēniem. Caureju sivēniem var izraisīt 
vairāki patogēnie ierosinātāji, tostarp Campylobacter spp., 
Clostridium perfringens, Escherichia coli, Salmonella spp., 
A grupas rotavīruss (RV-A), koronavīrusi (transmisīvais 
gastroenterīta vīruss-TGEV; cūku epidēmiskās caurejas 
vīruss-PEDV), kā arī nematodes un vienšūņu parazīti, 
skatiet šeit. Citā pētījumā tika noskaidrots, ka E. coli, A tipa 
C. perfringens, rotavīruss un C. difficile ir zarnu patogēni, 
kas var radīt problēmas cūku atnešanās laikā, un ir 
nepieciešami turpmāki pētījumi, lai saprastu iemeslus 
gadījumiem, kuros patogēni nav diagnosticēti.

Alternatīvu produktu vai to sastāvdaļu ar 
funkcionālām īpašībām izmantošana dod iespēju 
uzlabot cūku veselību un tādējādi samazināt vajadzību 
pēc zālēm. Skatiet šeit, šeit un šeit.

Galvenie mērķi sivēnu audzēšanā ir:
nodrošināt atbilstošu diennakts dzīvsvara 
pieaugumu;
izmantot esošos resursus un mikrovides apstākļus;
izmantot tehnoloģiskus risinājumus, kas nodrošina 
zemu materiālu, enerģijas un darbaspēka patēriņu;
maksimizēt darba ražīgumu un atdevi no 
ieguldījumiem;
veicināt dzīvnieka dabiskās aizsargspējas, 
izmantojot vielas, kas spēj modulēt imūnsistēmas 
funkcijas (piem., izsmidzināmu izkaltētu dzīvnieku 
plazmu, rauga atvasinājumus).

Neskatoties uz veiktajiem higiēniskajiem, 
tehniskajiem un imūnsistēmas profilakses pasākumiem 
pēdējos gados, enteropatogēni joprojām ir izplatīti 
dažās Eiropas sivēnu audzēšanas novietnēs.

Mājputnu audzēšana bez antibiotikām
Augu ekstraktu izmantošana mājputnu barībā ir 
daudzsološa pieeja, lai stiprinātu dzīvnieku dabiskās 
aizsargspējas. Tomēr šo pieeju ierobežo attiecīgo 
pētījumu un metodoloģisko pamatu trūkums. Meklējot 
attiecīgos pētījumus, tika noskaidroti 4 augu ekstrakti: 
tragantzirņi, ehinācija, žeņšeņs un citronmētra. 
Tragantzirņu, ehinācijas, žeņšeņa un citronmētras 
citotoksiskā iedarbība bija neliela vai tās nebija vispār. 
Eksperimentu ar melisu un žeņšeņu rezultāti liecina, ka 
tiem var būt imunitāti stimulējošas iedarbība. Melisas 
un žeņšeņa ekstrakti, spēj stimulēt mājputnu dabiskās 
aizsargspējas.

Ņemot vērā nepieciešamību ierobežot antibiotiku 
izmantošanu, kolibacilozes profilakse vistu novietnēs 
ir maksimāli jāpalielina. Šo slimību parasti ārstē ar 
antibiotikām. Izpratne par psiholoģisko un sociālo 
kontekstu, kādā darbojas lauksaimnieki, var ietekmēt 
mājputnu menedžmentu.

Galvenie stimuli novērst putnu kolibacilozi ir vēlme 
uzlabot saimniecības ienākumus un samazināt 
antibiotiku lietošanu. Statistiskā analīze parādīja piecus 
lauksaimnieku veidus. Tāpēc attiecīgie padomi būtu 
jāpielāgo atbilstoši šiem veidiem: “eksperimentēt 
maz motivēti lauksaimnieki”, “jauni un neatkarīgi 
lauksaimnieki”, “lauksaimnieki ar citām prioritātēm”, 
“motivēti mazie mājputnu audzētāji” un “lauksaimnieki, 
kas uzņemas risku”.

Antimikrobiālo līdzekļu lietošana ir visizplatītākais 
rezistences pret šiem līdzekļiem izraisošais cēlonis, bet ar 
antibiotiku lietošanas samazināšanu vien nepietiek, lai 
šīs rezistences veidošanos mazinātu. Tikai antimikrobiālo 
līdzekļu radītās ietekmes uz mikroorganismu dabisko 
atlasi novēršana nenodrošina to, ka pazūd plazmīdas 
visās plazmīdu/saimniekorganisma kombinācijās. 
Antimikrobiālo līdzekļu lietošanas samazināšana ir 
jāapvieno ar alternatīvām metodēm, kuru mērķis ir 
neitralizēt rezistences gēnu, lai tādejādi palēninātu 
rezistences rašanos.

Pat pareizi saimniekojot, baktēriju izraisītas infekcijas, 
ko izraisa nelīdzsvarotība zarnu mikrobiotā, var novest 
pie dējējvistu ražības samazinājuma. Profilaktiski 
barošanas pasākumi, kas uzlabo zarnu darbību, var 
nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu alternatīvu antibiotiku 
lietošanai, jo īpaši kad dējējvistām ir maksimālā ražība. 
Atsevišķos gadījumos saražotās olas, ko nevar pārdot, 
un pret zālēm rezistentās baktērijas var padarīt 
antibiotiku lietošanu dārgāku, nekā alternatīvas, kur var 
iztiek bez antibiotikām. Organiskās skābes un fitogēnās 
barības piedevas ir atzītas par efektīvu līdzekli slimību 
izplatīšanās novēršanai un apkarošanai mājputniem.

KĀPĒC BAROŠANAS AR JAUNPIENU KĀPĒC BAROŠANAS AR JAUNPIENU 
PERIODS IR TIK SVARĪGS PERIODS IR TIK SVARĪGS 

JAUNDZIMUŠAJAM TEĻAM?JAUNDZIMUŠAJAM TEĻAM?

Barošanas ar jaunpienu periods jeb pirmās trīs dienas pēc 
atnešanās ir svarīgs periods, kad govs pasīvā imunitāte 
tiek pārnesta uz teļu. Ja teļš nesaņem jaunpienu, teļa 
jutība pret infekcijām ievērojami palielināsies, jo teļi 
dzimst ar nepietiekamu imūnglobulīna daudzumu 
(Godden, 2008). Teļu vājā imunitāte pēc dzimšanas 
ir saistīta ar imūnglobulīna nespēju pārvietoties caur 
placentas sienu no govs uz augli.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437690/pdf/13028_2017_Article_299.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/242
https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-015-0042-z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731118000873?via%3Dihub
https://www.researchgate.net/publication/221972346_Natural_alternatives_to_in-feed_antibiotics_in_pig_production_Can_immunomodulators_play_a_role
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://www.itavi.asso.fr/content/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre
https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.00380-19?permanently=true
https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.00380-19?permanently=true
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
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Teļa saslimstību var novērst, pārnesot lielu jaunpienā 
esošā imūnglobulīna daudzumu pirmajās dzīves 
stundās no govs uz teļu. Atsevišķi autori (Furman-
Fratczak et al., 2011) veiktajos pētījumos reģistrēja 
zemāku saslimstību un slimību norises intensitāti 
telēm ar γ-globulīna līmeni serumā > 10 g/l pirmo 30 
līdz 60 stundu laikā. Turklāt teles auga labāk un ātrāk 
sasniedza optimālo svaru pirmajai apsēklošanai.

Vairāki faktori nosaka spēcīgas imunitātes un 
aizsargspēju izveidošanos pret jaundzimušo teļu 
slimībām. Atsevišķi autori (Novo et al., 2017) noskaidroja, 
ka teļi, kas saņēma svaigu jaunpienu no savām mātēm, 
attīstījās fizioloģiski spēcīgāki, turpretim teļiem, 
kas saņēma saldētu jaunpienu no svešām govīm 
(donoriem), bija bālākas gļotādas, un caurejas laikā 
tika novērota arī anēmija. Turklāt jaunpienā esošā 
imūnglobulīna nepietiekamas uzsūkšanās dēļ teļa 
pirmajās dzīves stundās veidojas nepietiekama pasīvā 
imunitāte, kā rezultātā palielinās teļu mirstības risks, 
pasliktinās to veselība un samazinās to ilgmūžība 
(Godden, 2008). Atsevišķi autori (Morin et al., 2021) 
noskaidroja, ka iespējas pārnest pietiekošu pasīvo 
imunitāti no govs uz teļu (teļiem mazos ganāmpulkos) 
ietekmēja uzņemtā jaunpiena daudzums pirmajā 
ēdienreizē (2,6 reizes augstākas teļiem, kuri saņēma 
≥ 2,5 litrus jaunpiena), jaunpiena kvalitāte, mērot 
imunoglobulīnu koncentrāciju pēc Briksa skalas (2,9 
reizes augstākas teļiem, kuri saņēma ≥ 24,5% jaunpienu 
pēc Briksa skalas), periods, kurā teļi pēc piedzimšanas 
saņēma jaunpienu (1,6 reizes augstākas teļiem, kuri 
saņēma jaunpienu).

Jaunpiens satur barības vielas, antimikrobiālās vielas 
un augšanu veicinošas vielas, kā arī vērtīgu mikrofloru 
(De Dea Lindner et al., 2011). Tādejādi ar jaunpienu uzlabo 
dzīvnieka ražīgumu nākotnē, jo tam ir pozitīva ietekme 
uz zarnu mikrobiotas izveidi un attīstību (Gomez and 
Chamorro, 2017). Jaunpienā esošā dabiskā probiotiskā 
mikroflora (t.i., Bifidobacterium un Lactobacillus) 
samazināja E coli daudzumu un samazināja caurejas 
biežumu/smagumu jaundzimušajiem teļiem, ja teļus 
drīz pēc piedzimšanas baroja ar termiski apstrādātu 
jaunpienu (De Dea Lindner et al., 2011; Malmuthuge et 
al., 2015).

Citi ieguvumi no tā, ka teļi ir atbilstoši nodrošināti 
ar jaunpienu, būs sagaidāmi nākotnē – augstāks 
slaucamo govju ražīgums un to ilgmūžība (Gomez 
and Chamorro, 2017). Atsevišķi autori (Robinson et al., 
1988) noskaidroja, ka teļiem, kuriem ir pietiekams IgG 
serumā 1 vai 2 dienas pēc piedzimšanas, palielina vidējo 
diennakts dzīvsvara pieaugumu līdz to atšķiršanai, 
savukārt citi autori (Massimini et al., 2006) noskaidroja, 
ka tādi paši rezultāti ir novērojami arī piena šķirnes 
jēriem. Palielinoties vidējam diennakts dzīvsvara 
pieaugumam, samazinājās vecums, kad notiek 
pirmā atnešanās, tādejādi samazinot ganāmpulka 
atjaunošanas izmaksas (Furman-Fratczak et al., 2011; 
Tozer and Heinrichs, 2001). Atsevišķi autori norāda, ka 
brāķējamo govju skaits samazinās un laktācijas rādītāji 
uzlabojas, ja teles saņēma 4 l jaunpiena (Faber et al., 
2005). Izmaksas piena telīšu nomaiņai ievērojami 
samazinājās, ja brāķēšanas rādītājs bija zems (Tozer 
and Heinrichs, 2001).

Atsevišķi autori (DeNise et al., 1989) pētīja pasīvās 
imunitātes ietekmi uz piena liellopu ražīgumu nākotnē 
un secināja, ka jaunpienā esošais imūnglobulīns var 
kalpot par rādītāju turpmākai jaunlopa augšanai 
un ražīgumam, t.i., būs lielāks piena izslaukums un 
augstāks tauku saturs.

Organizācija ZLTO ir izstrādājusi prasības barošanai 
ar jaunpienu:

Govi ir jāizslauc tūlīt pēc atnešanās. Pirmajam 
jaunpienam ir visaugstākā kvalitāte.
Jāizmēra jaunpiena kvalitāte, nosakot tajā antivielu 
daudzumu, izmantojot kolostrometru vai hidrometru. 
Nebarojiet teļus ar jaunpienu, kam kvalitāte ir <50 
g/L. Tādejādi būs skaidri zināms antivielu daudzums 
jaunpienā, nevis tas tiks minēts pēc jaunpiena izskata.
Jāpārliecinās, ka jaunpiens un aprīkojums barošanai 
ar to ir tīrs. Netīrumi satur baktērijas, un tas samazinās 
jaunpienā esošo antivielu iedarbību.
1 stundas laikā pēc piedzimšanas teļam ir jādod 4 litrus 
(10% no ķermeņa svara, ja tas zināms) jaunpiena, kas ir 
silts, aptuveni 40 grādi pēc Celsija. Jo ātrāk jaunpiens 
tiek barots teļam pēc tā piedzimšanas, jo vairāk 
antivielu teļš var uzsūkt caur zarnām.
Jābaro teļš ar jaunpienu, vēlams izmantot knupīti. Tas 
izraisa teļam zīšanas refleksu, kas stimulē tā zarnu 
darbību.
Jāsasaldē atlikušo jaunpienu rezervei un tas jāglabā 
nemainīgā mīnus 18 grādu temperatūrā. Jāiezīmē 
trauks ar jaunpienu ar govs numuru un datumu un 
nedrīkst izmantot jaunpienu no govīm, kas ir slimas ar 
enterītu.
Otrā govs slaukšana otrajai teļa barošanai ar jaunpienu 
jāveic 12 līdz 18 stundas pēc atnešanās, lai nodrošinātu, 
ka teļš ir uzsūcis pietiekami daudz antivielu.
Jāapspriež prasības barošanai ar jaunpienu ar 
ganāmpulka veterinārārstu.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030211005819
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030211005819
https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2017.01.025
https://doi.org/10.3168/jds.2020-19476
https://www.researchgate.net/publication/268377034_Recovery_and_Identification_of_Bovine_Colostrum_Microflora_Using_Traditional_and_Molecular_Approaches
https://doi.org/10.3168/jds.2015-9607
https://doi.org/10.3168/jds.2015-9607
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1076.8808&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1076.8808&rep=rep1&type=pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(01)74623-1/pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(01)74623-1/pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(89)79140-2/pdf
https://youtu.be/xlwf13hhbRQ
https://youtu.be/xlwf13hhbRQ
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
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Ļoti agrīna piena jaunlopu atšķiršana 
ganāmpulka aizvietošanai
Ļoti agrā atšķiršana tiek veikta 3-5 nedēļu vecumā. Šajā 
vecumā teļi tiek baroti ar piena aizstājējiem un startera 
tipa cieto kombinēto lopbarību.

Ja teļa spureklis ir labi attīstīts, ļoti agrīna tā atšķiršana 
var nodrošināt labus rezultātus. Pieradinot teļu pie 
spēkbarības un ūdens, spureklis attīstās arī pateicoties 
gaistošajām taukskābēm.

Lai stimulētu spēkbarības patēriņu, teļiem no otrās 
dzīves dienas tiek dota arī cietā barība. Galvenais 
priekšnosacījums, lai teļa atšķiršanai noritētu veiksmīgi, 
ir tas, ka teļš vismaz 3 dienas pēc kārtas ir patērējis 
vismaz 1,5-2 kg barības dienā.

Ja teļi patstāvīgi neēd spēkbarību, tie ir jābaro ar roku 
vai jāpieradina ēst cietas struktūras barību, uzreiz pēc 
barošanas ar pienu, ievietojot noteiktu spēkbarības 
daudzumu barošanas spaiņa apakšā (Dairy-cattle, 
2019).

Teļu gremošanas sistēma 3 nedēļu vecumā nav 
pilnīgi un pietiekami attīstīta, tāpēc ir ieteicams, lai 
minimālais atšķiršanas vecums būtu 4 nedēļas. Teļi paši 
sāk ēst vairāk spēkbarību pēc to atšķiršanas (Coleen et 
Heinrichs, 2007).

Agrīna teļu atšķiršana

Vēlīna teļu atšķiršana

Agrīna atšķiršana tiek veikta 40-120 dienu vecumā, 
un to praktizē, jaunlopus intensīvi barojot ar piena 
aizstājējiem un spēkbarību. Tā ir visplašāk izmantotā 
sistēma piensaimniecībā.

Teļu optimālo atšķiršanas laiku nosaka pēc to 
ķermeņa svara un vecuma. Teļu atšķiršanas laiku 
nosaka arī atkarībā no tā, vai teļi paši ēd augu izcelsmes 
barību, galvenokārt spēkbarību. Ja teļi agrīnā vecumā 
sāk ēst spēkbarību, tas nozīmē, ka tie strauji palielinās 
tās patēriņu un tādējādi samazināsies to optimālais 
atšķiršanas vecums (Roth et al., 2009). Lai izmantotu 
šo nobarošanas metodi, teļam dienā jāizbaro vismaz 
500-700 g augu izcelsmes barības. Jo ātrāk teļi sāks ēst 
augu izcelsmes barību, jo ātrāk tie sasniegs optimālo 
atšķiršanas laiks.

Teļu agrīna atšķiršana nodrošina vairākas finansiālas un 
tehnoloģiskas priekšrocības:

samazinās teļu barošanas izmaksas;
paaugstina saimniecības finansiālo efektivitāti, 
palielinot pārstrādei paredzētā piena daudzumu;
ja teļš agrīnā vecumā ēd augu izcelsmes lopbarību, tas 
veicina spurekļa attīstību un nodrošina to, ka teļš pats 
ēd lopbarību, tādejādi pozitīvi ietekmējot tā ražību 
nākotnē.

Ieteikumi

Teles sagatavošana reprodukcijai

Veicamās tehniskās darbības

Atšķiršana jāveic pakāpeniski, 7-10 dienu laikā, lai 
izvairītos no zināmas krīzes (atšķiršanas dēļ);
Mākslīgās zīdīšanas gadījumā, atšķiršanu veic, 
pakāpeniski samazinot piena daudzumu, kas tiek 
dots katru dienu, un vienlaikus palielinot sausās 
barības apjomu;
Dabiskas zīdīšanas gadījumā, atšķiršanu veic, 
pakāpeniski samazinot piena daudzumu, ko teļš 
saņem;
Samazinot piena vai tā aizstājēju daudzumu dienā un 
piebarojot ar spēkbarību un sienu, tiek panākts tas, 
ka teļš sāk ēst šo barību jau no mazotnes, tādējādi 
paātrinot tā gremošanas trakta attīstību;
Neatkarīgi no teļu vecuma, kad tiek veikta to 
atšķiršana, lai samazinātu un pat izvairītos no tā 
izraisīta stresa, teļus ieteicams turēt tajos pašos 
sprostos vai aizgaldos, kur tie tika turēti zīdīšanas 
periodā, vēl 5-6 dienas pēc tam, kad tiek pārtraukta 
barošana ar pienu.

Atbilstošais laiks tiek noteikts saskaņā ar kritērijiem:
dzimumbriedums: brīdis, kad teles ķermenis kļūst 
spējīgs vairoties. Šis vecums parasti ir 15 mēneši;
ķermeņa svars: kad teles sasniedz 70-75% no 
pieaugušā svara, attiecīgi virs 400 400 kg;
vecums: tiek aprēķināts agrīnais briedums 
konkrētajai šķirnei. Telītes reprodukcijai parasti ir 
nobriedušas 16-20 mēnešu vecumā;
ķermeņa attīstība pakāpe: telēm ir jāsasniedz 90-
95% pieaugušas govs auguma, 85-90% garuma un 
80-85% platuma pirmajai reprodukcijas reizei.

Lai nodrošinātu labas reproduktīvās spējas, jaunās teles 
jātur grupās:

sagatavošanas grupa apsēklošanai: 14-16 mēnešus 
vecas teles;
grupa apsēklošanai: minimālais vecums ir 15 
mēneši, un šī grupa ir rūpīgi jānovēro, lai pamanītu 
meklēšanās pazīmes;
apsēkloto telīšu grupa, kas ir jānovēro līdz 2 mēnešiem 
(maks.), lai redzētu, vai tās neatsāk meklēties;
telīšu grupa, kas ir kļuvušas grūsnas.

KĀ PAREIZI VEIKT KĀ PAREIZI VEIKT 
TEĻU ATŠĶIRŠANU?TEĻU ATŠĶIRŠANU?

To veic piena šķirnes teļiem 4-5 mēnešu vecumā un 
gaļas šķirņu teļiem 7-8 mēnešu vecumā. Atšķirot teļu, 
tam ir jāspēj patērēt 1 kg spēkbarības un 2,5 kg siena vai 
līdzvērtīgu daudzumu zaļās masas.
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KĀ AUDZĒT SIVĒNUS?KĀ AUDZĒT SIVĒNUS?

KĀ AUDZĒT JĒRUS?KĀ AUDZĒT JĒRUS?

Lielās saimniecībās mazākie sivēni tiek sadalīti starp 
zīdītājsivēnmātēm (kuras atnesas tajā pašā dienā un 
kurām sivēnu ir mazāk nekā ir funkcionālo pupu skaits).

 Ja nav sivēnmātes, kas ir nesen atnesusies, sivēnus pie 
tām var vest tikai pēc barošanas ar jaunpienu perioda. 
Pēc piedzimšanas, termoregulācijas mehānisms 
sivēnos sāk darboties pēc 48 stundām. Ja papildus tam 
ir arī nepiemēroti mikroklimata apstākļi, tas var izraisīt 
hipoglikēmiju sivēnos. Tas izpaužas kā apetītes zudums, 
muskuļu trīce, vispārējs vājums un nedrošas kustības.

Šī iemesla dēļ sivēni vairs nevar zīst sivēnmāti, un 
paliek atpūtas zonā, ko tie neatstāj. Zīdāmo sivēnu 
hipoglikēmijas profilaksei nepieciešams: barošana 
ar jaunpienu pirmajās dzīves stundās; optimāli 
mikroklimata apstākļi (temperatūra 30°C-32°C, 
mitrums 60-65%); glikozes ievadīšana injekcijas veidā 
vai iekšķīgi, 5 ml katru reizi 3 dienas pēc kārtas. Kas 
attiecas uz jaunpiena uzņemšanu, tad sivēni sāks zīst 
vēlākais stundu pēc piedzimšanas un pēc tam katru 
stundu.

Jaunpiena nozīme sivēniem
Tūlīt pēc atnešanās ir ļoti svarīgi, lai sivēni sāktu uzņemt 
jaunpienu, kas pasargā tos no infekcijām pirmajās 
dzīves dienās, jo dzimstot, tiem nav imunitātes, jo 
sivēnmātes placenta neļauj pārnest antivielas no 
mātes uz augli. Šo antivielu pārnese var notikt tikai 
caur jaunpienu, ko sivēni uzņem pirmajās dzīves 
stundās. Sivēni, kas neuzņem jaunpienu, parasti 
neizdzīvo. Mazāk attīstītiem sivēniem vajadzētu dot zīst 
sivēnmātes pupus, kas dod vairāk piena.

Sivēnmātes piens nodrošina visas sivēniem 
nepieciešamās uzturvielas un enerģiju līdz 3 nedēļu 
vecumam.

Pēc šī vecuma, ņemot vērā paaugstinātās sivēnu 
prasības pēc barības vielām, ir nepieciešama papildu 
barošana ar citu barību.

Tātad sivēnmātes piens ietekmē sivēnu ķermeņa 
augšanu līdz 3-4 nedēļu vecumam (kad tiek sasniegta 
sivēnmātes piena izstrādes robeža), pēc tam dzīvsvara 
pieaugumu ietekmē tikai papildu barība.

Pieradināšana pie papildu barības ir jāsāk no 7-10 
dienu vecuma, izmantojot termiski apstrādātus 
graudus (īpaši miežus). Pirmajās dienās sivēnam tiek 
doti apmēram 50 g barības.

Atšķiršana galvenokārt nozīmē sivēnu pakāpenisku 
pāreju no zīdēja režīma uz atšķirtu sivēnu režīmu, proti: 
sivēnu pieradināšana pie papildu barības no 7-8 dienu 
vecuma; zīšanas reižu samazināšana 4-5 dienas pirms 
atšķiršanas. Zīšanas reižu samazināšana noved pie tā, 
ka sivēni arvien lielākos daudzumos ēd papildu barību.

Ir ieteicams sekojošs zīšanas reižu skaits dienā:
5 dienas pirms atšķiršanas, 4-5 reizes;
4 dienas pirms atšķiršanas, 3-4 reizes;
3 dienas pirms atšķiršanas, 2-3 reizes;
2 dienas pirms atšķiršanas, 1-2 reizes;
viena reize atšķiršanas dienā.

Sivēnu audzēšanas process sākas ar aizgalda 
pārņemšanu pēc iepriekšējās sivēnu grupas. To iztīra, 
izmazgā, dezinficē, vēlreiz izmazgā ar spēcīgu ūdens 
plūsmu, balina un uzkarsē līdz sivēniem nepieciešamajai 
temperatūrai.

Atšķirtie sivēni tiek pārvietoti no atnešanās 
nodaļas uz audzēšanas/nobarošanas nodaļu vai nu ar 
tehnoloģiskās piekabes palīdzību, vai dzenot tos kājām, 
taču apejoties saudzīgi un pacietīgi.

Tajā pašā laikā sivēni tiek sadalīti pēc dzimuma, pat 
ja kuiļi ir kastrēti, atšķirīgu to augšanas tempu dēļ. 
“Jaunlopu” kategorijā ietilpst sivēni, kuru svars sasniedz 
aptuveni 25-30 kg un to vecums ir 90-120 dienas.

Sivēni paliek šajā kategorijā līdz 8-9 mēnešu vecumam, 
kad kuiļi sasniedz 120-130 kg svaru, bet jaunās sivēnmātes 
110-120 kg. Pēc šī vecuma, bet jo īpaši pēc minētā svara 
sasniegšanas, dzīvnieki nonāk reprodukcijas nodaļā.

Dzīvnieku veselība ir kritērijs labturības novērtēšanai 
saimniecībā, un uz tā pamata ir nepieciešams ieviest 
jaunas tehnoloģijas saimniecībā. Dzīvnieku uzvedība 
ir svarīgs jautājums, kas nosaka to, kādu barošanas un 
turēšanas sistēmu ieviest, tādejādi ietekmējot dzīvnieku 
audzēšanu. Nesenos pētījumos ir parādīts, ka barošanās 
un atpūtas režīms jauniem dzīvniekiem slimības (Szyszka 
and Kyriazakis, 2013) un sāpju laikā mainās (Heinrich et 
al., 2010), tāpēc precīzs dzīvnieku monitorings ļauj atklāt 
agrīnas slimības pazīmes dzīvniekiem.

Sivēnu atšķiršana

Jaunu dzīvnieku audzēšanas pamatā ir profilaktisku 
pasākumu kopums ar mērķi ierobežot infekciju rašanos 
un izplatīšanos ganāmpulkā. Tāpēc uzraudzība un 
aprūpe ir nepieciešama jau no dzīvnieku mazotnes. 
Ja dzīvnieki saslimst, pēc diagnozes noteikšanas var 
būt nepieciešama to ārstēšana ar antibiotikām. Vairāk 
lasiet šeit (franču valodā).

Jēru audzēšanā jāņem vērā labā prakse attiecībā uz 
to novietni un higiēnu. Labā prakse, kas attiecas uz 
novietni, ietver biodrošības pasākumus, dzirdināšanu, 
tehniskos ieteikumus aitu aizgaldu ierīkošanai un 
izkārtojumam, pakaišu izmantošanu, aizgaldu tīrīšanu 
un dezinfekciju, apgaismojumu un ventilāciju. Vairāk 
lasiet šeit (franču valodā).

Lauksaimnieks uzskata, ka ar acīm saskatāma 
jaunpiena kvalitātes uzlabošanās ir galvenais iemesls 
slimības izplatības samazināšanai. Tas ir saistīts arī 
ar pakāpeniskiem uzlabojumiem, piem., labāku aitu 
barību, ģenētiku un vispārējo veselības stāvokli.

https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/f2104eea-0696-4379-8803-bde4f2437e32
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/f2104eea-0696-4379-8803-bde4f2437e32
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.farmantibiotics.org/wp-content/uploads/2017/07/Isaac-Crilly-sheep-Northern-Ireland.pdf
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Jaunpiena nozīme jēriem
Jaundzimušo atgremotāju barošana ar atbilstošu 
jaunpiena daudzumu pēc iespējas ātrāk pēc to 
piedzimšanas ir efektīva un laba prakse, kas ļauj 
iegūt labu pasīvo imūnsistēmu un aizsargāt jērus 
pret slimībām, tāpēc to veselība uzlabojas un retāk ir 
nepieciešama infekciju ārstēšana ar antibiotikām.

Jērus ir jābaro ar jaunpienu (pasterizēts 63°C 
temperatūrā 30 minūtes), kas atbilst 8 g IgG/kg 
ķermeņa svara, sadalot to trīs vienādās ēdienreizēs 
pirmajās 24 stundās pēc piedzimšanas, t.i. pēc 2, 14 
un 24 stundām pēc to piedzimšanas. Tas vidēji atbilst 
apmēram 150-200 ml jaunpiena vienā barošanas reizē. 

KĀ AUDZĒT  KĀ AUDZĒT  
MĀJPUTNUS?MĀJPUTNUS?

Turēšanas apstākļi agrīnajā dzīves posmā vēl ilgu laiku 
ietekmē cāļu veselību un uzvedību. 

Parastie broileru cāļi, kas tiek nogādāti broileru 
audzēšanas saimniecībā neilgi pēc to piedzimšanas, 
var ciest no stresa, ko rada to pārvietošana inkubatorā, 
barības un ūdens trūkums, kā arī to transportēšana. 

Šis stress kaitē cāļu imunoloģiskajai un fizioloģiskajai 
attīstībai, kā rezultātā tie kļūst mazāk izturīgi. Atšķirīgās 
turēšanas sistēmas neuzrāda atšķirības cāļu uzvedībā 
aizgaldos, bet cāļiem, kas izšķiļas tajā pašā mājputnu 
novietnē, ir mazāka mirstība, labāka veselība un 
mazāk kāju pēdu bojājumu nekā tiem, kas tiek audzēti 
tradicionālajā sistēmā. 

Broileru audzētāji parasti ir ļoti pārliecināti par 
dzeramā ūdens kvalitāti, ko tie piegādā saviem 
mājputniem. It īpaši, ja ūdeni piegādā ūdensapgādes 
uzņēmums. Tomēr šī pārliecība bieži nav pamatota. 
Faktiski pētījumi pierāda, ka gandrīz 8 procenti ūdens 
dzirdināšanas nipeļu līmenī ir nepiemērots, un tas 
ir gandrīz par 20 procentiem mazāk kvalitatīvs nekā 
būtu jābūt dzeramajam ūdenim mājputniem. Ūdens 
kvalitātei ir jāvelta nepārtraukta uzmanība.

Optimāla zarnu veselība ir svarīga, lai broileri augtu 
veselīgi. Vairāki faktori, piem., augsta mikrovides 
temperatūra, rada lielu stresu zarnu veselībai un 
darbībai. Cinkam kā aminoskābju kompleksai piedevai 
barībai ir lielāka ietekme uz broileru zarnu veselību, 
salīdzinot ar neorganiskām vielām, piem., ZnSO4. 
Īpaši stresa periodos tiek novērota lielāka ietekme 
uz barības sagremošanu, zarnu morfoloģiju un gaļas 
kvalitāti. Cinks ir būtisks mikroelements, kas, kā zināms, 
ir nepieciešams vairākos bioloģiskajos procesos. 
Vislabākos rezultātus var sasniegt, ja barību papildina 
ar organisko cinka-aminoskābju kompleksu, īpaši 
mājputnu stresa periodos.

Jaunlopu menedžmentā un audzēšana agrīnā vecumā

https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-in-lambs/
https://youtu.be/t7nTH2PKeLg
https://youtu.be/t7nTH2PKeLg
https://doi.org/10.3382/ps/pez525
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https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
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/
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/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
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https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/

