El repte de l’ús racional
d’antibiòtics en vedells
d’engreix
Jornada tècnica
LLEIDA, dimecres 28 de novembre de 2018

Presentació
Malgrat l’ús racional d’antibiòtics a la
producció animal ja és un fet, creiem
que és bo repassar la motivació que
ha portat a l’administració prendre
mesures per garantir l’ús racional. La
qüestió ara és com ho fem. A la sessió
del matí repassarem que diuen
organitzacions internacionals com la
FAO, OMS i AEMPS. Però potser el
més interessant serà avaluar com
arriben els nostres vedells (lactants) a
les granges i com això afecta a la seva
capacitat de respondre a infeccions.
També
s’exposaran
protocols
preliminars resultants d’un treball de
camp per plantejar estratègies de
diagnòstic
i
de
realització
d’antibiogrames, perquè al final la
qüestió es resumeix a qui i amb què
haig de tractar als animals, perquè
ningú no qüestiona si els animals
s’han de tractar o no, sinó amb quin
criteri i protocol. En la sessió de tarda
es pretén reflexionar sobre quins
factors afecten al sistema immune, en
especial atenció en la nutrició i les
vacunacions.
Aquest és “nou” repte és una
oportunitat per qüestionar com fem les
coses i de millora.

Programa
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Joaquim Xifra. Sub-director General de Ramaderia del DARP.
Sra. Maria Devant. Programa Remugants. IRTA.
10.15 h Recordem la importància de l’ús racional d’antibiòtics
Sra. Lourdes Migura. Programa Sanitat Animal-CRESA. IRTA.
11.00 h Què recomanen les organitzacions mundials de la salut i l’Agència
Espanyola de Medicamentos
Sr. Josep Torra. Secretari del Col·legi de Veterinaris Lleida i veterinari
de la Secció de Boví de la Cooperativa d’Ivars.
11.45 h Pausa
12.15 h Els antimicrobians en el món del vedell d’engreix
Dra. Sònia Marti. Programa Remugants. IRTA.
13.00 h Pausa - dinar
14.30 h Un exemple de protocol de diagnòstic
Sra. Carol Tejero& Iñaki Espinosa. Veterinària i consultora de vedells &
Director Tecnico Torax SL.
15.30 h Proposta de protocol per fer antibiogrames
Sra. Lourdes Migura i Sr. Joan Pujols. Programa Sanitat AnimalCRESA. IRTA.
16.15 h Sistema immune i nutrició, la clau de futur?
Sr. Fernando Fariñas. Instituto Andaluz de Patología y Microbiología
(IAMA).
17.15 h Taula rodona i discussió general
Sra. Maria Devant. Programa Remugants. IRTA.
17.45 h Cloenda de la Jornada

Organització
Lloc de realització
Parc Tecnològic i Científic Agroalimentari de Lleida
Parc Gardeny, 23

Col·laboració:

25003 LLEIDA

Inscripcions
La jornada és gratuïta i es realitzarà en català i castellà però cal inscriure’s a
través d’aquest enllaç: INSCRIPCIÓ_JORNADA

@ruralcat
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