36a edició de la Fira de Sant Isidre - FICARD

Eficiència productiva en
vaquí de llet
Jornada tècnica
CARDEDEU, dilluns 20 de maig de 2019
Presentació
Amb motiu de la 36a edició de la Fira
multisectorial de Sant Isidre de
Cardedeu – FICARD, amb certamen
ramader i concurs de bestiar,
celebrem aquesta jornada tècnica on
parlarem de la millora de l’eficiència
productiva de les vaques de llet des
del maneig, nutrició i equilibri de la
microbiota.
La nutrició i maneig en les fases de
transició de la lactació a l'eixugat i en
el moment de l'eixugat a la lactació
són factors de gran importància per a
la millora productiva. D’altra banda, el
conjunt
de
microorganismes
o
microbiota del sistema gastrointestinal
del bestiar boví, i més concretament
de
la
microbiota
del
rumen,
representa un dels factors principals
de la capacitat de digestió de
farratges. La composició i equilibri de
la microbiota ruminal dependrà el
consum d’aliment i la millora de
l’eficiència alimentària, és a dir, de
l’aptitud per transformar l’aliment en
llet.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
11.20 h Inscripcions i lliurament de la documentació
11.30 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Pena, director dels Serveis Territorials del DARP a
Barcelona.
12.00 h Nutrició i maneig de la transició de la lactació a l'eixugat i
de l'eixugat a la lactació
Sr. Alex Bach, Programa de Producció de Remugants. IRTA.
12.45 h L'equilibri de la microbiota i l'eficiència productiva
Sra. Anna Arís, Programa de Producció de Remugants. IRTA.
13.30 h Torn obert de preguntes
14.00 h Fi de la jornada

Lloc de realització
Local de l’Associació de la Fira de Sant Isidre
Ctra. de Cànoves, 85
08440 - CARDEDEU

Col·laboració

Inscripció
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina Comarcal del Vallès Oriental: avoriental.daam@gencat.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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