Bioseguretat en boví
de llet
Jornada tècnica en línia
Dilluns 30 de novembre de 2020

Presentació
En aquesta jornada, es presentaran
els principals resultats d'un projecte
finançat pel MINECO en granges de
boví lleter de les CCAA de Galícia i de
Catalunya. En primer lloc, es
repassaran els conceptes bàsics en
bioseguretat i les principals mesures
que es recomanen. A continuació, es
presentaran
les
mesures
de
bioseguretat que s'apliquen a les
zones estudiades així com les actituds
i percepcions de ramaders i veterinaris
en relació a la bioseguretat. A més, es
presentaran eines que poden ajudar
en la presa de decisions a l'hora de
prioritzar aquelles mesures en què
han de centrar-se els esforços per
reduir el risc d'entrada de malalties en
les explotacions.
Aquesta jornada va dirigida a tots
aquells professionals amb interès en
la prevenció de malalties i en millorar
els seus coneixements en matèria de
bioseguretat.

Programa
10.30 h Presentació de la jornada
10.40 h Bioseguretat en boví de llet
Sr. Eduardo Yus, professor del Departament de Producció Animal
de la Universitat de Santiago de Compostela.
11.00 h Aplicació de mesures de bioseguretat en Galicia i Catalunya
Sr. Francisco Javier Diéguez, professor del Departament de
Producció Animal de la Universitat de Santiago de Compostela.
11.20 h Pausa
11.30 h Actitud i percepció sobre bioseguretat
Sr. Sebastian Jesús Moya, investigador predoctoral del Departament
de Sanitat i Anatomia Animals de la UAB.
12.00 h Utilitat de l'anàlisi de risc per a prioritzar mesures
Sr. Alberto Allepuz, professor del Departament de Sanitat i Anatomia
Animals de la UAB i investigador adscrit al IRTA-CReSA.
12.20 h Torn de preguntes i cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA:
Sr. Javier Tobal (A/e: javier.tobal@irta.cat)
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