Problemes nutricionals en
l’avicultura de posta
Jornada tècnica
MANRESA, dijous 10 d’octubre de 2019

Presentació
Aquesta jornada sorgeix de la
demanada de formació del sector
avícola ecològic en nutrició i
alimentació de gallines ponedores.
La pregunta és com podem millorar la
realitat de la nostra explotació
mitjançant la nutrició, des de la
formulació del pinso al maneig de
l’alimentació.
Entenent
que
les
necessitats de les gallines varien
segons l’època de l’any, l’edat o el
pes.
Com podem tractar situacions que
sovint esdevenen quotidianes com la
closca tova, l’ou blanc, la clara líquida
o l’estrès amb l’alimentació?
Com facilitar-les el pinso, ad libitum o
mitjançant una ració diària, granulat o
fet farina?
Des de l’Escola Agrària hem convidat
a dos tècnics amb llarga experiència
en el sector avícola ecològic, qui
resoldran aquests i d’altres dubtes
sobre la importància de l’alimentació
en la sanitat del nostre aviram i en
conseqüència en la producció d’ous
ecològics.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.20 h Presentació de la jornada
Sra. Raquel Servitja, professora de l’Escola Agrària de Manresa.
Sr. Gerard Font, associació “Productors de Zeros”.
9.30 h Estratègies d’alimentació en avicultura ecològica
Sr. Agustín León, veterinari especialitzat en nutrició animal de
Nutrofar S.L.
11.00 h Pausa
11.30 h Maneig específic davant de problemes nutricionals en avicultura
alternativa
Sr. Alberto Picchi, director tècnic d’Avivet Ibérica, especialistes en
avicultura alternativa.
13.00 h Taula rodona
Sr. Agustín León, veterinari especialitzat en nutrició animal de
Nutrofar S.L.
Sr. Alberto Picchi, director tècnic d’Avivet Ibérica, especialistes en
avicultura alternativa.
14.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Gerard Font, associació “Productors de Zeros”.

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària, 4-6 (Edifici FUB)
08240 - MANRESA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s omplint el formulari del següent
enllaç o contactant amb l’Escola Agrària de Manresa:
(Tel.: 93 874 90 60 – A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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