Eines de millora de la
qualitat de la llet i control
de l’estat sanitari dels
animals
Seminari tècnic
TÀRREGA, dimecres 23 de gener de 2018
Presentació
Una de les accions previstes en el Pla
d’acció del sector lleter que es va
presentar el mes de juny del 2017 és
millorar l’eficiència de la producció
lletera i, concretament, transmetre al
sector productor eines o idees
aplicables per a la millora de
l’eficiència tècnica i econòmica de la
producció lletera dins el marc de
producció actual.
El present seminari pretén fer un
apropament molt pràctic al tema
proposat Es pretén informar dels
costos, de la manca de qualitat i
fomentar l’ús de serveis de diagnosi
preventiva a través de la llet.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
10.45h Inscripcions
11.00 h Presentació de la jornada
11.05 h Promoció de programes per a la prevenció i el control de les
mamitis
Sr. Oriol Franquesa, veterinari de QLLET.
11.40 h Control de l’estat sanitari de l’explotació (BVD, Neospora, IBR)
Sra. Imma Puigcorbé, veterinària de VETHER.
12.20 h Establiment de controls de seguretat d’altres paràmetres
analítics: aflatoxines M1
Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya (ALLIC).
13.00 h Implementació i difusió de la Guia de Bones Pràctiques a les
explotacions lleteres. (Medicaments i tractaments dels animals;
el tanc i els equips de munyida; pautes de neteja de les
instal·lacions i control del funcionament dels equips de
munyida; control de l’aigua de neteja
Sr. Oriol Franquesa, veterinari de QLLET.
13.40h Serveis de diagnosi preventiva a través de la llet
Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya (ALLIC).
14.00h Finalització del seminari

Lloc de realització
Escola Agrària de Tàrrega
Avinguda Tarragona, s/n,
25300 - TÀRREGA

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del Servei
d’Ordenació Ramadera del DARP:
ordenacioramadera.daam@gencat.cat – Tel.: 933 046 700
Persona de contacte: Sr. Ivan Viura
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

