EUROSHEEP nemzetközi projekt kérdőív
A tavalyi év novemberében lezárult SheepNet nemzetközi projekt folytatásaként elindított, 3
éves EuroSheep projekt célja egy EU/nemzetközi juhtenyésztéssel foglalkozó tematikus
hálózat létrehozása, mely fő fókuszterületein, a takarmányozáson és az állomány
menedzsmenten, valamint az állategészségügyön keresztül célozza meg a juhágazat
jövedelmezőségének növelését.
A Francia Állattenyésztési Intézet (Idele) által koordinált, többszereplős projektben nyolc
ország − Írország, Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország, Olaszország,
Magyarország, Görögország és Törökország − vesz részt.
A projekt teljes költségvetése 1 990 735 euró/3 év, melynek hatékony felhasználásával a már
meglévő ismeretanyagok összegyűjtését, valamint a megszerzett információk, tapasztalatok a
juhágazatban működő összes érdekelt fél bevonásával történő minél szélesebb körű, és
hatékonyabb átadását, terjesztését kívánják megvalósítani.
Magyarország részéről a Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézete csatlakozott a projekthez
partnerként, a projektmunkában Dr. Monori István tudományos főmunkatárs vezetésével a
Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége, valamint a NAK szakértői, továbbá tenyésztők,
termelők, szakmaközi szervezet, tudományos szakemberek, oktatók, állatorvosok, tanácsadók,
vesznek részt.
A projekt keretében elindult a magyar EuroSheep facebook csoport, melynek fő feladata
hogy, hogy közös információs platformot biztosítson a tagoknak, akik a EuroSheep projekt
hivatalos oldalairól, továbbá a közösségi oldalakról folyamatosan információhoz juthatnak,
továbbá lehetőségük van arra, hogy egymás között és a projekt szakértőivel megosszák a
kérdéseiket és a tapasztalataikat.
Az EuroSheep projektmunka első lépéseként a program két fő fókuszterületén belüli
gazdálkodói igényeket, problémákat és szükségleteket kívánjuk beazonosítani, melynek
érdekében összeállításra került egy takarmányozás, állategészségügy és technológiai kérdőív.
Kérjük, az összeállított kérdőív kitöltésével segítse munkánkat, hiszen válaszadásával Ön is
hozzájárulhat ahhoz, hogy reálisabb képet kapjunk a hazai juhágazati problémákról valamint
gazdálkodói igényekről.
Az anonim módon, 10 perc alatt kitölthető kérdőív az alább linkeken keresztül érhető el:
https://tinyurl.com/eurosheep-hu
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/378434?lang=hu

Kérjük, kísérje figyelemmel későbbi, az EuroSheep projekthez kapcsolódó cikkeinket is,
melyekben további hasznos információkat kívánunk megosztani Önökkel a projekttel
kapcsolatosan, bízva abban, hogy ezzel hatékonyan hozzá tudunk járulni a nemzetközi jó
gyakorlatok és innovációk hazai juhtenyésztésbe történő integrálásához!
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