Bioseguretat a les
explotacions porcines i
prevenció de la caudofàgia
Jornada tècnica
LLEIDA, dimecres 22 de maig de 2019
Presentació
Les
explotacions
porcines
han
d’afrontar importants reptes, tant per la
lluita contra la entrada de malalties
que afecten a les explotacions
porcines, com la Pesta Porcina
Africana (PPA), com per la millora del
benestar animal i en concret reduint la
pràctica de l’escuat com a mesura per
evitar la caudofàgia.
Aquesta jornada dirigida a ramaders
pretén aproximar la prevenció de
riscos contra la entrada de patògens
externs a les nostres explotacions així
com donar resposta a la recomanació
europea sobre les mesures a practicar
per a la disminució de l’escuat en les
explotacions.
A més a més, aquesta jornada serveix
per assolir coneixements bàsics al
personal
de
les
explotacions
ramaderes, en matèria de benestar,
bioseguretat i salut animal, regulats en
el Decret 40/2014, de 25 de març
d’ordenació de les explotacions
ramaderes.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
10.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.50 h Presentació de la jornada
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
11.00 h Bioseguretat a les explotacions porcines
Sr. Carlos Sánchez, servei de Prevenció en Salut Animal del DARP.
12. 00 h Pausa
12.15 h Benestar animal i escuat porcí. Aspectes legals
Sra. Montse Àlamos, cap del Servei d’Ordenació Ramadera del
DARP.
12.45 h Indicadors basats en l’animal i l’ambient per a l’avaluació del
benestar i l’escuat porcí
Sra. Emma Fàbrega, investigadora de l’IRTA en benestar animal.
13.30 h Finalització de la jornada

Lloc de realització
Sala d’actes dels Serveis Territorials de DARP a Lleida
C/ Camp de Mart, 35
25004 - LLEIDA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de: Oficina Comarcal del
Segrià (973 22 04 76 - A/e: asegria.daam@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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