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TechCare a atins o bornă importantă! Prima sa întâlnire anuală! – 
de Claire Morgan-Davies (SRUC) 

Am avut prima noastră întâlnire anuală pe 19 
octombrie 2021. A fost prima dată de la întâlnirea 
noastră de lansare din septembrie 2020, când 
întregul consorțiu s-a întâlnit. De asemenea, am 
fost norocoși să avem câțiva dintre membrii 
Consiliului consultativ care ni s-au alăturat 
discuțiilor. În total, 54 de persoane s-au alăturat 
întâlnirii, care a trebuit să aibă loc online folosind 
Zoom, din cauza restricțiilor datorate Covid19. 
Întâlnirea a fost o ocazie excelentă de a reflecta 
asupra lucrărilor și activităților pe care proiectul 
le-a încheiat în primul său an, precum și asupra 
sarcinilor viitoare. De asemenea, a permis 
membrilor grupului consultativ să fie mai 

conștienți de proiectul nostru și să ne ofere câteva feedback și sfaturi. În ultimul an, TechCare 
a acoperit multe problematici. Am ținut 2 serii de workshop-uri naționale în toate cele 9 țări 
partenere. Aceste workshop-uri au avut ca scop să obțină feedback cu privire la problemele și 
indicatorii de bunăstare în diferite sisteme de creștere a ovinelor și caprinelor și despre 
instrumentele zootehniei de precizie (PLF). Proiectul a elaborat, de asemenea, o listă globală 
de probleme și indicatori de bunăstare pentru ovine și caprine în diferitele sisteme și medii 
care sunt acoperite de proiect. Evaluarea bunăstării în aceste sisteme este de asemenea în 
desfășurare. Am creat un inventar extins de instrumente PLF existente, care pot fi sau nu 
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aplicabile managementului bunăstării rumegătoarelor mici. Pe baza acestor informații, în 
ultimul an a fost posibilă și activitatea de implementare a studiilor pilot în fermele de 
cercetare. Am purtat discuții ample cu privire la tipurile de instrumente PLF care urmează să 
fie implementate în diferitele studii pilot, cu scopul de a oferi suficiente informații pentru a 
stabili sisteme de avertizare timpurie pentru problemele de bunăstare. Discuții privind tipul 
de date de colectat și analizat au fost, de asemenea, purtate în primul an. Următorul pas va fi 
derularea studiilor pilot în fermă, în Franța, Marea Britanie, Norvegia, Italia și Israel, acoperind 
oile de carne și lapte, precum și caprele de lapte. De asemenea, a început lucrul la modelele 
de afaceri, odată cu dezvoltarea unui studiu cuprinzător al piețelor de ovine și caprine din țările 
partenere. În cele din urmă, consorțiul a reflectat asupra activităților de transfer de cunoștințe 
care au fost desfășurate în cursul anului trecut, în special mai multe prezentări despre proiect 
la reuniunea anuală a EAAP din august din Elveția. Membrii Consiliului Consultativ au lăudat 
ambițiile proiectului, în timp ce ne-au reamintit și provocările potențiale cu care se confruntă, 
în special în ceea ce privește adoptarea acestor noutăți de către sectorul de creștere a ovinelor 
și caprinelor. Întâlnirea anuală a fost un bun prilej de a face un bilanț al muncii depuse și de a 
fi pregătiți pentru etapele următoare. 
 

Prezentarea celei de-a doua serii de workshop-uri naționale 
TechCare – de Eva Sossidou și Sotiris Patsios (ELGO-DIMITRA) 

TechCare este un proiect de 4 ani 
finanțat de UE H2020, condus de 
SRUC, care își propune să 
îmbunătățească managementul 
bunăstării în sistemele de creștere a 
rumegătoarelor mici, folosind 
tehnologii inovatoare ale zootehniei 
de precizie (PLF). Consimțământul și 
implicarea părților interesate de-a 
lungul întregului lanț valoric al 
sistemelor de creștere a 
rumegătoarelor mici sunt 
considerate extrem de importante în 
proiectul TechCare. Prin urmare, 
părțile interesate sunt consultate în 
fiecare etapă a proiectului, urmând o 

strategie de abordare multi-actor, pentru a se asigura că problemele și tehnologiile de 
bunăstare dezvoltate sunt acceptabile și că răspund cerințelor și așteptărilor părților 
interesate. În urma primei serii de workshop-uri naționale care au fost organizate în primăvara 
anului 2021, în toate cele 9 țări participante la proiectul TechCare, a fost formulată o listă de 
probleme de bunăstare în sistemele de creștere a rumegătoarelor mici pentru fiecare țară, 
luând în considerare opiniile și punctele de vedere ale părților interesate relevante. Pe baza 
acestei liste, au fost identificate de oamenii de știință TechCare instrumentele PLF adecvate 
care pot fi utilizate ca sisteme de avertizare timpurie pentru a 
aborda aceste probleme și au fost prezentate părților interesate relevante în timpul celei de-a 
doua serii de workshop-uri naționale TechCare. Obiectivul principal al celui de-al doilea 
workshop național este de a evalua aceste instrumente PLF pe baza unor criterii comune, cum 
ar fi ușurința în utilizare, competitivitatea costurilor, eficiența generală etc. 

Captură de ecran de la al doilea workshop național virtual 
organizat în Spania de către UAB ©: UAB 
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Al 2-lea workshop național a fost organizat în 
Spania (20/07/2021), România (28/07/2021), 
Franța (26/08/2021 și 13/09/2021), Norvegia 
(01/09/2021), Italia (15.09.2021), Marea Britanie 
(19.09.2021), Israel (26.09.2021), Irlanda 
(01.10.2021) și Grecia (14.10.2021). Din păcate, 
din cauza restricțiilor pandemiei de COVID-
19, majoritatea acestor evenimente au fost 
organizate virtual. Cu toate acestea, au 
participat aproape 150 de persoane din 
diferite sectoare și anume: fermieri, medici 
veterinari, transportatori de animale, 
proprietari de abatoare, cercetători 
academicieni, administrație etc.  

Agenda celei de-a 2-a serii de workshop-uri 
naționale a inclus o discuție introductivă cu 
privire la obiectivele evenimentului și rolul 
părților interesate în cadrul proiectului 
TechCare, urmată de o scurtă prezentare a 
rezultatelor primei serii de workshop-uri 
naționale privind prioritizarea problemelor 
de bunăstare în sistemele de creștere a 
rumegătoarelor micilor. Apoi, a fost 
prezentată lista instrumentelor PLF care 
trebuie prioritizate și fiecare instrument PLF 
a fost asociat cu problemele prioritare de 
bunăstare care le abordează. Mai mult, 
informațiile de bază privind funcționalitatea 
instrumentelor PLF și datele tehnice și 
economice au fost împărtășite între părțile 
interesate. Părțile interesate au fost invitate 
să pună întrebări sau să comenteze cu 
privire la tehnologiile prezentate, iar în final a fost efectuat un sondaj pe baza următoarelor 
criterii de evaluare: 

1. Problema de bunăstare: Cât de bine credeți că instrumentele specifice PLF pot aborda 
principalele probleme de bunăstare? 

2. Eficiența costurilor: Care este părerea dvs. despre costul utilizării (de exemplu, 
cumpărarea și utilizarea) a unui anumit instrument PLF? 

3. Ușor de utilizat: Cât de ușor crezi că un anumit instrument PLF poate fi folosit de tine 
sau de angajații tăi? 

4. Aplicabil întregului lanț valoric: Cât de probabil credeți că un anumit instrument PLF 
poate fi utilizat pentru întreg lanțul valoric? 

5. Avertizare timpurie: Cât de eficient credeți că un anumit instrument PLF poate oferi o 
avertizare timpurie pentru principalele probleme de bunăstare? 

6. Implementabil în diferite sisteme: Cât de ușor credeți că un anumit instrument PLF 
poate fi folosit pentru diferite sisteme (de exemplu, extensiv vs. intensiv)? 

7. Global: Cât de probabil este ca Dvs. să utilizați un anumit instrument PLF în 
ferma/afacerea Dvs.? 

Rezultatele au fost colectate pe baza celor trei sisteme principale de producție (de exemplu, 
oaie de carne, oaie de lapte și capră de lapte) luate în considerare în contextul proiectului. Un 

Evangelia Sossidou (ELGO-DIMITRA Cercetător 
principal) și Dl. Michalis Kakanis (Facilitator național) al 
doilea workshop național grec ©: ELGO-DIMITRA 

Foto de la întâlnirea față în față a celui de-al doilea 
workshop național francez destinate oilor de carne ©: 
IDELE 
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rezumat al rezultatelor este prezentat în Tabelul 1, unde sunt prezentate primele 3 
instrumente PLF selectate pe țară și sistem de producție. 
 
Tabulul 1: Prezentare generală a principalelor 3 instrumente PLF selectate de părțile 
interesate în timpul celui de-al doilea NW pe țară și sistem de producție. 

ȚARA SISTEMUL D PRODUCȚIE 

  MEAT SHEEP DAIRY SHEEP DAIRY GOAT 

SPANIA 1. Vremea/senzorii de 
calitate a aerului 
2. Boxa de cântărire 
3. Cititor EID (UHF) - RFID 

1. Vremea/senzorii de 
calitate a aerului 
2. Milkmetru electronic 
3. Platforma de cântărire 
automată 

1. Vremea/senzorii de 
calitate a aerului 
2. Milkmetru electronic 
3. Cititor EID (UHF) - RFID 

ROMÂNIA 

Nu a fost considerat 

1. Vremea/senzorii de 
calitate a aerului 
2. Platforma de cântărire 
automată 
3. Cititor EID (UHF) - RFID 

Nu a fost considerat 

FRANȚA 1. Cititor EID (UHF) - RFID 
2. Platforma de cântărire 
automată 
3. Accelerometru + GPS 

1. Vremea/senzorii de 
calitate a aerului 
2. Apometru 
3. Cititor EID (UHF) - RFID 

Nu a fost considerat 

IRLANDA 1. Accelerometru + GPS 
2. Vremea/senzorii de 
calitate a aerului 
3. Cititor EID (UHF) - RFID 

Nu a fost considerat Nu a fost considerat 

GRECIA 

Nu a fost considerat 

1. Vremea/senzorii de 
calitate a aerului 
2. Milkmetru electronic 
3. Cititor EID (UHF) - RFID 

1. Vremea/senzorii de 
calitate a aerului 
2. Milkmetru electronic 
3. Cititor EID (UHF) - RFID 

MAREA 
BRITANIE 

1. Boxa de cântărire 
2. Cititor EID (LF) - RFID 
3. Vremea/senzorii de 
calitate a aerului 

Nu a fost considerat Nu a fost considerat 

ITALIA 

Nu a fost considerat 

1. Milkmetru electronic 
2. Platforma de cântărire 
automată 
3. Cititor EID (LF) - RFID 

Nu a fost considerat 

ISRAEL 1. Cititor EID (UHF) - RFID 
2. Platforma de cântărire 
automată 
3. Poarta de sortare 

Nu a fost considerat Nu a fost considerat 

NORVEGIA 1. Vremea/senzorii de 
calitate a aerului 
2a. Platforma de 
cântărire automată 
2b. Accelerometru + GPS 

Nu a fost considerat 

1. Accelerometru + GPS 
2. Milkmetru electronic 
3. Cameră video de uger 
cu infraroșu 

 
La o primă vedere, se pare că opinia părților interesate este destul de uniformă în majoritatea 
țărilor, deoarece instrumentele PLF de top 3 (favorabile) sunt mai mult sau mai puțin aceleași, 
deși, clasamentul de top 3 se poate schimba. Un alt rezultat comun a fost că cele mai 
importante caracteristici pentru instrumentele PLF selectate sunt costul scăzut și ușurința în 
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utilizare. Mai mult, multe părți interesate și-au exprimat îngrijorarea cu privire la capacitatea 
lor de a colecta și de a gestiona cantitatea de date generate de instrumentele PLF pentru 
fiecare animal în parte. Prin urmare, pentru o funcționare de succes a instrumentului PLF, 
etapa de colectare și analiză a datelor ar trebui să fie cât mai automatizată posibil, iar 
proiectarea interfeței aplicației ar trebui să fie destul de simplă și directă. 
 
Organizarea celei de-a doua serii de workshop-uri naționale a avut un succes destul de mare, 
deoarece aproape toți participanții au fost mulțumiți de organizarea evenimentului, iar 
interesul lor pentru aplicarea instrumentelor PLF în sistemele de creștere a rumegătoarelor 
mici a fost în continuare crescut. 

   

       Figura 1               Figura 2 

Fig. 1: Prezentarea rezultatelor privind evaluarea modului de organizare a celui de-al doilea 
workshop național în Franța 
Fig. 2: Rezultatele tipice din evaluarea sondajului privind Cititorul EID (UHF) – RFID în timpul celui 
de-la doilea workshop național în Marea Britanie 

 

Care sunt cele mai importante probleme de bunăstare pentru ovine 
și caprine în Europa? – de Cathy Dwyer (SRUC) 
 
Deși bunăstarea oilor și caprinelor este adesea considerată a fi bună, în special în comparație 
cu speciile care sunt crescute mai intensiv, există încă probleme de bunăstare care trebuie 
abordate. Multe dintre aceste probleme apar deoarece animalele sunt gestionate în grupuri 
mari și într-un mediu extensiv, care poate fi greu de monitorizat sau observat. Proiectul 
TechCare își propune să ofere o soluție la acest lucru prin abordări ale zootehniei de precizie 
(Precision Livestock Farming – PLF), dar pentru a realiza acest lucru trebuie, de asemenea, să 
putem viza cele mai importante probleme de bunăstare de care părțile interesate sunt mai 
preocupate pentru sector. Ca un prim pas în identificarea acestor domenii prioritare, am 
efectuat o trecere în revistă a literaturii științifice și de altă natură pentru a identifica toate 
problemele de bunăstare pentru ovine și caprine care au fost identificate. Am găsit peste 80 
de probleme per specie în care a existat un impact asupra bunăstării, deși unele dintre acestea 
sunt surse mai importante de influențare a bunăstării decât altele. Folosind expertiza din 
cadrul echipei TechCare, am redus aceste probleme la aproximativ 30 dintre cele mai 
importante probleme. Acestea au inclus probleme legate de boala endemică cronică, 
managementul nutrițional, probleme de comportament și adaptarea la mediu, în special la 
animalele adăpostite. Apoi au fost organizate grupuri de discuții cu părțile interesate în fiecare 
țară pentru a obține punctele de vedere ale diferiților actori din sector, concentrându-se pe 
oaia de carne, oaia de lapte sau caprinele de lapte și pentru a identifica cele mai importante 
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probleme pentru oile și caprinele crescute în Europa. Rezultatul acestui proces a fost o listă 
finală a problemelor cheie de bunăstare pentru aceste specii, care va fi punctul central al 
activității TechCare. Pentru ovine, principalele probleme de bunăstare au fost legate de 
management (fie în aer liber sau fie în adăpost) și nu de scopul de producție (carne sau lapte). 
Pentru oile crescute în aer liber, primele trei probleme au fost: paraziții gastrointestinali, 
șchiopătarea și managementul nutrițional; iar pentru oile crescute în interior au fost: 
managementul nutrițional, mastita și condițiile de adăpostire. Pentru caprele de lapte cele 
mai importante probleme au fost: mastita, aprovizionarea insuficientă cu hrană sau apă și 
lupta și competiția alimentară. 
 

  
Foto ©: AGRIS, credit Marilia Gallus                                               Foto ©: SRUC 

 

Doctoranzii în acțiune!– de Michelle Reeves și Aimee Walker 
Din mai până în octombrie, Michelle a lucrat în 
teren, colectând date prin două experimente. În 
primul a cercetat efectul parazitismului asupra 
bunăstării mieilor într-un sistem de creștere în 
adăpost. În al doilea a examinat diferențele de 
comportament dintre oile sănătoase și oile care 
se confruntă cu provocări de bunăstare care 
apar în mod natural, cum ar fi parazitismul, 
șchiopătarea și mastita. Acest al doilea studiu a 
testat, de asemenea, capacitatea instrumentelor 
tehnologice, cum ar fi accelerometrele și GPS-ul, 
de a face distincție între oile sănătoase și cele 
bolnave. Scopul general al ambelor teste pe 
teren a fost de a restrânge lista indicatorilor de 

bunăstare utili care ar putea fi citiți de tehnologia PLF. Prin această muncă de teren, Michelle 
a dobândit abilități valoroase în laborator, în manipularea animalelor și în utilizarea diferitelor 
tehnologii. Acum că vara s-a terminat, Michelle începe să-și analizeze datele. Ea speră să poată 
împărtăși rezultatele inițiale în lunile următoare. În plus, planificarea experimentelor de anul 
viitor este în curs de desfășurare; Michelle va aplica lecțiile învățate în domeniu în acest an, 
combinate cu informațiile obținute din rezultate, pentru a construi un studiu longitudinal 
robust pentru 2022. 
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În ultimele 9 luni, Aimee a lucrat la dezvoltarea și 
evaluarea unui kit multi-senzor. Acest lucru a fost testat 
pentru prima dată pe oi în luna mai, unde scopul 
primului studiu a fost să exploreze dacă senzorii ar 
putea fi utilizați ca mijloc de evaluare a relației oaie-miel 
în timpul perioadei de lactație timpurie. În special, 
investigând dacă tehnologia Bluetooth Low Energy 
(BLE) ar putea fi utilizată pentru a deduce proximitatea 
și pentru a monitoriza interacțiunile. Studiul și-a 
propus, de asemenea, să testeze principiul transmiterii 
în timp real a datelor fără fir de la mai mulți senzori. 
Experimentele ulterioare din timpul verii au avut ca 
scop investigarea modului în care puterea semnalului 
Bluetooth Low Energy (BLE) s-a modificat odată cu 
distanța și înălțimea și să evalueze limitele tehnologiei 
în determinarea proximității. Aimee analizează în 
prezent datele din primele experimente pentru a 
evalua capacitatea dispozitivelor și a tehnologiei BLE. 
Aceste informații vor fi folosite pentru a informa cu privire la dispozitivul și la designul studiului 
care vor fi aplicate pentru a monitoriza relațiile oaie-miel între fătare și înțărcare în 2022. 
 

Este posibil să se utilizeze Walk-over-Weighing (WoW - cântărirea 
din mers) la oile identificate cu bolusuri ruminale? - de Eliel 
González-García 

În cadrul unei colaborări care urmărește să pună în aplicare 
platforma Walk-over-Weighing (WoW – cântărirea din 
mers) în condiții de fermă ale turmei locale de oi Sarda 
(Sardinia, Italia), Irene Llach Martínez (asistent inginer în 
TechCare, echipa INRAE) a fost primită în noiembrie (din 3 
până în 5) de echipa locală AGRIS. Ea a fost întâmpinată de 
Giovanni Molle, Valeria Giovanetti, Fabrizio Chessa, Mauro 
Decandia, Marco Acciaro și alți colaboratori cu care au fost 
întreprinse discuții și mici acțiuni in situ în fermă. Obiectivul 
misiunii a fost de a împărtăși experiența dobândită cu WoW 
de INRAE pentru a începe stabilirea condițiilor necesare 
pentru achiziționarea de către AGRIS a unui nou prototip în 
lunile următoare, care să fie evaluat în sfera activităților 
TechCare (WP3 și WP5). ). Una dintre principalele provocări 
a fost verificarea posibilității evaluării în viitor a WoW-ului 
cu animale identificate cu bolusuri ruminale, metodă 
aplicată în ferma AGRIS. Prototipul francez WoW nu a fost 
niciodată testat până acum folosind un astfel de instrument 
de identificare. EID-ul turmei locale de Sarda se efectuează 
folosind bolusuri ruminale, aplicate la vârsta de 6 luni. 
Misiunea Irinei a permis să verifice detaliile necesare cerute 
de echipa locală pentru a permite citirea individuală bună, 
eficientă și dinamică cu echipamentul WoW atunci când se 

cântăresc oile Sarda identificate cu bolusuri. Pentru a face acest lucru, la ferma pilot Bonassi 
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au fost efectuate o serie de teste. Au fost efectuate mai multe citiri dinamice. Citirea adecvată 
a bolusurilor ruminale a fost realizată cu materialul disponibil în fermă, la fel ca și transmiterea 
informațiilor către indicatorul WOW2. Un test suplimentar in silico (fără animale) a fost 
efectuat încă o dată înapoi la Montpellier (Franța), parametrizând XRP2 permițând citirea mai 
multor unități din bolusuri (FDX și HDX) aduse din Sardinia. Rezultatele au fost din nou corecte. 
Misiunea a permis, de asemenea, să se înceapă discuțiile despre cea mai bună poziție a 
prototipului WoW în adăposturile fermei, care va fi un punct cheie în experimentele care 
urmează să fie efectuate de echipa AGRIS în viitorul apropiat. A fost, de asemenea, o 
oportunitate de a consolida legăturile noastre pentru a îmbunătăți colaborările ulterioare 
dintre cei doi parteneri TechCare. 
 

TechCare Partner Team: INRAE and NIBIO (Leader and Co-Leader 
WP3) 

INRAE, un institut lider mondial pentru cercetare în 
agricultură, alimentație și mediu, efectuează cercetări 
la cerere pentru a aborda provocările globale actuale 
și viitoare cu care se confruntă omenirea și planeta. 
Acțiunile vizează limitarea efectelor și adaptarea la 
schimbările climatice; creșterea securității alimentare 
și a securității nutriționale; trecerea la sisteme 
agricole noi și mai bine adaptate; conservarea 
resurselor naturale; refacerea biodiversităţii; și 
anticiparea și gestionarea riscurilor, luând în 
considerare mai multe aspecte regionale, cum ar fi 
tradițiile, culturile, condițiile de viață, salariile 
fermierilor, competitivitatea economică a 
companiilor, utilizarea terenurilor și accesul universal 
la diete sănătoase și variate. INRAE utilizează 
cercetarea, inovarea și sprijinul pentru politicile 
publice ca instrumente pentru a ghida apariția 
sistemelor durabile de producție agricolă și 

alimentară. Acesta își propune să realizeze știință dedicată vieții, oamenilor și Pământului, care 
descoperă soluții la preocupările noastre cele mai presante. În TechCare, două unități de cercetare 
oferă expertiză complementară și anume i) Joint INRAE-CIRAD-Montpellier SupAgro SELMET 
(Systèmes d’élevage Méditerranéens et Tropicaux) și ii) Joint MISTEA (Mathématiques, 
Informatique et STatistique pour l'Environnement et l'Agronomie) care reunesc cercetători de la 
departamentele INRAE MIA (Matematică Aplicată și Informatică) și Montpellier SupAgro SABP 
(Științe pentru Procese Agri-Bio-). În domeniul TechCare, INRAE participă în mai multe pachete 
de lucru, cu accent specific în WP3, care vizează prototiparea, adaptarea și testarea instrumentelor 
PLF pentru bunăstarea rumegătoarelor mici, dar și în WP4 (Date și dezvoltarea sistemelor de 
avertizare timpurie). 
 

O vedere de sus a evaluării sistemului Walk-
over-Weighting într-un experiment de 
pășunat pe câmp cu miei de oaie Merinos 
d’Arles în Domaine du Merle (Salon de 
Provence, France) ©: INRAE 

http://www.inrae.fr/
file:///C:/Users/m.sciarretta/Desktop/EAAP/Progetti%20EU/TechCare/Dissemination%20activities/Newsletter/4th%20issue/umr-selmet.cirad.fr
file:///C:/Users/m.sciarretta/Desktop/EAAP/Progetti%20EU/TechCare/Dissemination%20activities/Newsletter/4th%20issue/www6.montpellier.inrae.fr/mistea
file:///C:/Users/m.sciarretta/Desktop/EAAP/Progetti%20EU/TechCare/Dissemination%20activities/Newsletter/4th%20issue/www6.montpellier.inrae.fr/mistea
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Dr. Eliel González-García este nutriționist animal, cercetător la 
INRAE, cu specializare în capacități de adaptare ale rumegătoarelor 
crescute în medii severe și în dezvoltarea și evaluarea sistemelor 
durabile de producție animală. Având sediul la Montpellier, el deține 
diplomă de master în științe de la Wageningen Agricultural 
University (Olanda) şi doctorat în Științe Animale de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB, Spania), și are o carieră dezvoltată 
practic în medii tropicale și mediteraneene, cu experiență în 
conducerea proiectelor naționale și internaționale de cercetare și 
dezvoltare. În ultimii ani a dezvoltat un sistem de autocântărire 
pentru rumegătoare mici (Walk-over-Weighing, WoW) care 
contribuie și la estimarea, indirect, a consumului zilnic de furaj 

individual într-un spectru larg de medii de creștere. Eliel este liderul WP3, iar activitățile sale 
de cercetare în domeniul TechCare sunt concentrate în principal pe evaluarea WoW în 
interacțiune cu alte dispozitive și instrumente, pentru abordarea problemelor de bunăstare a 
animalelor, cum ar fi subnutriția sau constrângerile de sănătate, în condiții de exterior și/sau 
condiții de interior. 
 
Dr Jean-Baptiste Menassol este conferențiar la SELMET. Deține un 
master în producția animalelor de fermă în medii severe 
(Montpellier SupAgro) și un doctorat (Université de Tours, 2013) în 
neurobiologie. Cele mai recente interese ale sale de cercetare 
constau în prototiparea și utilizarea instrumentelor digitale pentru 
a monitoriza proximitățile interindividuale și a studia structura 
rețelelor sociale în turme. În mod special, el este interesat să 
dezvăluie modul în care cunoașterea interacțiunilor sociale 
complexe în cadrul unui grup de animale poate îmbunătăți 
practicile de fermă, bunăstarea animalelor de fermă și sănătatea 
animalelor de fermă. În TechCare, Jean-Baptiste este implicat în 
principal în WP3 și WP4 care evaluează potențialul tehnologiilor GNSS (în aer liber) și a 
senzorilor de proximitate de a aborda comportamentul individual sau social anormal prin 
indicatori precum tiparele de mișcare, explorarea resurselor, organizarea comportamentală 
sau integrarea socială. Ca un tot unitar, în final pentru dezvoltarea sistemelor de avertizare 
timpurie legate de locație, comportament, stare de sănătate, pășunat rotativ sau gestionarea 
zonelor de pășunat. 
 

Dr Nathalie Debus este cercetător INRAE la SELMET. Ea deține o 
diplomă de inginer în agronomie cu o specializare în știința animalelor 
și un doctorat. în Sisteme de Comunicații Intracelulare în 
Endocrinologie și în prezent efectuează cercetări de fiziologia 
reproducerii și a comportamentului sexual, în special în sistemele 
mediteraneene extensive de producție a oilor. Cele mai recente 
interese de cercetare ale lui Nathalie sunt concentrate pe 
îmbunătățirea eficienței efectului de berbec și utilizarea unei astfel de 
metode de sincronizare naturală pentru a promova reproducerea fără 
hormoni, un subiect actual și la cererea societății. Face parte din echipa 
care dezvoltă o metodă și un dispozitiv pentru detectarea automată a 
împerecherii naturale la animalele de fermă și este implicată în 
principal în WP3 al proiectului TechCare cu activități în jurul 

interacțiunii dintre WoW și detectorul de căldură Alpha (adică, nutriție. × reproducere). 
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Irene Llach-Martínez este agronom în cadrul SELMET cu 
experiență anterioară în evaluarea dispozitivelor PLF la 
rumegătoare (atât mici, cât și mari) și la porci, în special în 
utilizarea diferitelor metode de identificare electronică individuală 
(diferite modele de etichete, bolusuri ruminale...) și roboți de muls. 
În proiectul TechCare, Irene contribuie ca inginer asistent cu rolul 
de a facilita legăturile dintre echipa de cercetare de la Montpellier 
și facilitățile experimentale. Ea garantează buna planificare, 
lansare și monitorizare a protocoalelor de cercetare desfășurate în 
cele două unități de ferme experimentale INRAE, adică Domaine 
de La Fage și Domaine du Merle, ambele cu sediul în Franța mediteraneană. 
 

Dr Bertrand Cloez este cercetător de baze de date la INRAE cu 
expertiză în matematică, statistică și modelare în Unitatea Comună de 
Cercetare MISTEA. Bertrand participă în principal la WP4 și la interfața 
dintre WP3 și WP4. 
 
 
 
 
 
 

 

  
        Foto ©: INRAE                                                                          Foto ©: NIBIO, credit Anna Rehnberg 

 
NIBIO, Institutul Norvegian de Cercetare în Bioeconomie, 
este unul dintre cele mai mari institute de cercetare din 
Norvegia și contribuie la securitatea și siguranța 
alimentară, gestionarea durabilă a resurselor, inovarea și 
crearea de valoare prin cercetare și producerea de 
cunoștințe. NIBIO oferă cercetare, sprijin managerial și 
cunoștințe pentru utilizare în pregătirea națională, precum și pentru întreprinderi și societate 
în general. Aproximativ 700 de angajați sunt prezenți în toate zonele țării, cu 15 locații în toată 
țara. Biroul principal este situat la Ås în Akershus, chiar în afara Oslo. NIBIO este deținută de 
Ministerul Agriculturii și Alimentației ca agenție administrativă, cu autorizație specială și 
propriul consiliu de supraveghere. NIBIO are un portofoliu internațional substanțial cu 

https://www.nibio.no/en
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programe de colaborare care se desfășoară în Europa în multe domenii științifice. Institutul 
participă la aproximativ 30 de proiecte UE și SEE. Pășunile, munții, pădurile și terenurile 
necultivate acoperă cea mai mare parte a Norvegiei, iar optimizarea utilizării economice și de 
mediu a acestor zone, precum și a potențialului de producție, este esențială în ceea ce privește 
producerea de materiale, active naturale și beneficii societale într-un mod verde. NIBIO își 
propune să contribuie la cunoștințele bazate pe cercetare cu privire la creșterea securității 
alimentare și a siguranței alimentare și să sprijine inovarea și crearea de valoare în întregul 
lanț valoric al producției agricole și alimentare. NIBIO are acces la facilitățile fermelor de 
cercetare; o fermă de oi la Tjøtta. NIBIO are o rețea extinsă și o experiență de lungă durată în 
cercetarea în fermă, aceasta fiind relevantă pentru proiectul TechCare. NIBIO are, de 
asemenea, o colaborare strânsă cu industria creșterii animalelor pe pășune, inclusiv o 
experiență îndelungată în utilizarea colierelor GPS și a altor informații despre senzori în scopuri 
de cercetare, de exemplu de la oi, reni, căprioare și șoareci. Acest lucru fiind extrem de relevant 
pentru proiectul TechCare. NIBIO produce cunoștințe aplicate pentru guvernanța publică, 
comunitățile de afaceri și societate în general și are platforme pentru a comunica atât la nivel 
național, cât și internațional. NIBIO are informații semnificative de input în majoritatea 
pachetelor de lucru din proiectul TechCare; în special ca și co-lider în WP2 și WP3. 
 

Dr Lise Grøva este facilitatorul proiectului TechCare pentru 
Norvegia și co-lider al WP3. Este un cercetător în științe 
animale la biroul NIBIO din Tingvoll din Mid Norvegia și are o 
experiență vastă în cercetarea în cadrul fermei în sistemele de 
producție a oilor, concentrându-se în special pe provocările de 
sănătate și bunăstare în sistemele de pășunat. Interesele 
actuale de cercetare sunt în utilizarea tehnologiei pe ovine 
pentru monitorizarea sănătății și bunăstării pe pășuni. Un 
domeniu principal de lucru este cel privind măsurile 

preventive, rezistența la boli și robustețea legate de febra transmisă de căpușe (TBF) la oi și 
sistemul de avertizare timpurie legat de acest lucru. Ea are, de asemenea, un interes general 
pentru sistemele de pășunat durabile pentru animale, cu un accent deosebit pe animalele 
robuste care se descurcă în orice mediu pe care îl oferim. 
 
Dr Grete Helen Meisfjord Jørgensen este co-lider WP2. Ea este un 
cercetător în științele animale și etolog care lucrează la NIBIO Tjøtta din 
nordul Norvegiei. Este implicată atât în proiecte naționale, cât și 
internaționale privind comportamentul animalelor, adăpostirea, 
bunăstarea și mediul înconjurător și a lucrat la porci, capre de lapte, oi, 
cai, reni și bovine. Interesele actuale de cercetare sunt în etologie, 
adăpostirea animalelor domestice și bunăstarea animalelor, 
concentrându-se pe reglarea temperaturii, calitatea aerului, 
tehnologia senzorilor și studiile de preferință, inclusiv mediul fizic și 
social pentru adăpostirea oilor. Ea este, de asemenea, implicată în 
măsurarea gazelor cu efect de seră de la animale în adăposturi și pe 
pășune. 
 
 



Buletin informativ nr. 4 - Noiembrie 2021 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
13 

Dr Inger Hansen este un etolog care lucrează la NIBIO 
Tjøtta din nordul Norvegiei și va participa în toate pachetele 
de lucru ale proiectului TechCare, în special în cele legate 
de activitatea de networking și munca privind bunăstarea, 
comportamentul și noile tehnologii. Este implicată în 
numeroase proiecte privind comportamentul și bunăstarea 
animalelor a oilor, renilor și bovinelor de carne în sistemele 
de pășunat. Ea lucrează în special la supravegherea 
animalelor de pășunat folosind tehnologie PLF, legată de 

pierderea animalelor de pe pășune datorită prădătorilor. 
 
Dr Unni Støbet Lande este un ecologist al vieții sălbatice care 
lucrează la NIBIO Tingvoll din Mid Norvegia și va participa la  toate 
pachetele de lucru ale proiectului TechCare, în special în ceea ce 
privește activitatea de networking și înțelegerea datelor despre 
poziție și comportamentul animalelor care pășunează în sistemele 
de pășunat extensiv. Ea are experiență în analiza habitatului 
ungulatelor sălbatice și carnivorelor mari, precum și a animalelor 
domestice pe pășune și este implicată în numeroase proiecte 
privind oile, sistemele de pășunat, GIS și pozițiile animalelor. 
 

Noi veniți în TechCare: Ailsa Thomson, Theo Kriszt 
 
Ailsa Thomson (Tehnician - SRUC) 
 

Ailsa și-a primit titlul de Licențiat în Științe Agricole de la 
Universitatea din Glasgow în 2016, studiind la SRUC 
Craibstone. În timpul studiilor sale, Ailsa a finalizat mai 
multe stagii de experiență de muncă și locuri de muncă ]n 
cre;terea mieilor, inclusiv un stagiu de vară la Centrul de 
Cercetare Hill and Mountain din Kirkton al SRUC, ceea ce a 
inspirat-o să lucreze ca tehnician de cercetare după ce a 
părăsit universitatea. De atunci, Ailsa a lucrat ca tehnician la 
ferma de cercetare a ovinelor de lapte a SRUC din Dumfries, 
precum și ca tehnician IA, înainte de a se alătura echipei de 
la Kirkton în martie anul trecut ca tehnician. În timpul liber, 
îi place să se plimbe pe dealuri cu câinele ei în zona locală. 
În echipa TechCare, Ailsa va fi implicată în principal în 
implementarea studiilor pilot de la Kirkton, începând 

exerimentul de hrănire din iarnă. 
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Theo Kriszt (doctorand - INRAE) 
 
Theo a studiat Computer Science și Electronic Engineering 
la Montpellier, Franța. În acest timp, a petrecut mai multe 
stagii lucrând pe dispozitive încorporate și platforme de 
informare pentru a ajuta la monitorizarea și studierea 
mișcărilor și comportamentelor animalelor în medii 
extensive și pastorale la unitatea comună de cercetare 
SELMET (Montpellier, Franța). Acest lucru l-a determinat să 
se alăture INRAE după studiile sale, ca inginer proiectant, 
unde a fost responsabil de dezvoltarea unui sistem de 
legătură senzor-utilizator și a unei interfețe de utilizare web 
pentru detectarea automată a estrului la ovine. În timpul 
liber, îl puteți găsi, în general, făcând piese electronice 
recuperate și imprimante 3D într-un parfum plutitor de 
cafea. Tocmai și-a început teza de doctorat în octombrie 
2021, sub coordonarea lui Eliel González-García și Jean-Baptiste Menassol, privind dezvoltarea 
unui instrument digital ca bază a unui sistem de sprijinire a deciziei pentru managementul 
pășunilor în creșterea animalelor în sisteme (agro)pastorale. Va fi o oportunitate de a-și urmări 
interesele în instrumentele PLF, de căutarea de soluții noi, conectate pentru agricultură, dar 
și de a crește alături de proiectul TechCare și consorțiul său bogat. 
 

Știri TechCare 
Lista evenimentelor trecute și viitoare cu participarea partenerilor TechCare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eveniment Data Locația Partener 

 

Webinar: “Foods for the Future” – 
Presentation: “Innovative 

technology in livestock farming”   

10 Noiembrie 
2021 

Online SRUC 
 

 

44th Congress of the Argentine 
Animal Production Association 
(AAPA) – Presentation: “Future 

developments in animal welfare 
research” 

19 Noiembrie 
2021 

Online SRUC 
 

 

https://techcare-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/KTE-UIF-workshop-Nov-2021_CMD_final.pdf
https://techcare-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/KTE-UIF-workshop-Nov-2021_CMD_final.pdf
https://techcare-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/Dwyer-AW-talk-AAPA-Nov-2021.pdf
https://techcare-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/Dwyer-AW-talk-AAPA-Nov-2021.pdf
https://techcare-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/Dwyer-AW-talk-AAPA-Nov-2021.pdf
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Foto ©: Revista FERMA, Romanian Turcana breaza 

 
 

Pentru mai multe informații vizitați website-ul nostru:   

www.techcare-project.eu  
 

 
   @TechCareproject                           @TechCareproject                      @TechCareproject 
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