Salut del braguer i ús
racional d’antibiòtics, un
repte que cal afrontar
Jornada tècnica
LA SEU D’URGELL, divendres 23 de març de 2018

Presentació
La disminució de l’ús d’antibiòtics per
a animals destinats a la producció
d’aliments és un nou repte per als
ramaders.
En el cas de boví de llet una tècnica
tant universal com eficaç és el
tractament amb antibiòtic en eixugar la
vaca.
Les noves tendències obliguen a reavaluar tant aquesta pràctica com les
possibles alternatives plantejades, per
exemple, el tractament selectiu a
l’eixugar.
A la jornada es presentarà un enfoc
global de la salut del bestiar que
permeti un ús racional dels antibiòtics i
a la vegada preservi el benestar de
l’animal i la salut humana.

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
11.20 h Inscripcions i lliurament de la documentació
11.25 h Presentació de la Jornada
Sra. Celestí Macías, Gerent de Pirenaica SCC.
11.30 h Importància del període sec i ús responsable dels antibiòtics
Sr. Luis Miguel Jiménez, Director de Servet Talavera SL.
12.30 h Ús de selladors i teràpia de recolzament per a l’ús responsable
d’antibiòtics
Sr. Manuel Cervino, Director tècnic de remugants, Boehringer
Ingelheim Animal Health España.
12.50 h Reptes per als ramaders de l’Alt Urgell i Cerdanya
Sra. Nati Valls Teixidó, professora de l’Escola Agrària del Pirineu.
13.00 h Cloenda de la Jornada i aperitiu
Sra. Nati Valls Teixidó, professora de l’Escola Agrària del Pirineu.

Lloc de realització
Escola Agrària del Pirineu,
Finca les coromines
Ubicació: https://www.google.es/maps/place/Escola
25712 BELLESTAR

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Escola Agrària del Pirineu (Tel.: 973 352 358 - A/e: asanz234@xtec.cat).
Persona de contacte: Sra. Amàlia Sanz.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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