Mètode OBSALIM:
avaluació del racionament
en remugants
Jornada tècnica
MANRESA, dimarts 4 de febrer de 2020

Presentació
En el sector ramader sempre son
benvinguts els mètodes senzills i
eficaços que ens ajuden a millorar
l’eficiència d’un dels puntals en les
explotacions:
l’alimentació
dels
animals. Els remugants tenen un
sistema digestiu complex on l’equilibri
entre l’energia, la proteïna i la fibra és
la clau per assolir la eficiència de la
ració.
Per això en aquesta jornada, que
forma part del curs de 48 hores, farem
una part teòrica i una altra de pràctica
en una granja de boví de llet, per tal
de conèixer el mètode Obsalim
desenvolupat a França, que ens
ajudarà a millorar l’equilibri de la ració
mitjançant l’observació diària dels
animals.

Programa
8.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
8.35 h Presentació de la jornada
Sra. Raquel Servitja, professora de l’Escola Agrària de Manresa.
8.45 h Fonaments teòrics del mètode i principis d’alimentació
11.00 h Pausa
11.15 h Presentació dels principals símptomes
13.00 h Dinar i trasllat a una granja de vaques a Parella (Sagàs)
14.30 h Observació inicial de les vaques
15.30 h Reconeixement de símptomes en grup
16.30 h Exemple d’anàlisi
18.30 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Xan Pouliquen, agroecòleg,
assessor independent en producció ecològica i pasturatge en boví (Xestión
Agroramadeira e Naturaleza SL), professor acreditat Obsalim.
Per a la realització de la part pràctica de la jornada serà necessària la
utilització del joc de cartes per a símptomes de boví. Estaran a disposició
dels assistents que no en disposin a un cost de 15€ (IVA inclòs).

Lloc de realització
Col·laboració

Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària 4-6 (edifici FUB)
08242 - MANRESA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’Escola Agrària de
Manresa (Tel.: 938 749 060 - A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat) o
a
través del següent enllaç: https://ja.cat/jornada2020-obsalim

@ruralcat

També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
El dinar i el trasllat aniran a càrrec dels assistents.
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