Control del BVD
(Diarrea Vírica Bovina) i
Bioseguretat en boví de llet
Jornada tècnica
BELLATERRA, dimarts 29 de maig de 2018

Presentació
Aquesta jornada va adreçada als
veterinaris i altres persones que
puguin estar interessades en ampliar
els seus coneixements en relació a
l'aplicació de mesures de bioseguretat
i la importància de les mateixes en el
control de malalties com és el BVD.
En
primer
lloc,
descriurem
l'epidemiologia del BVD i les eines per
al seu diagnòstic. A continuació
presentarem els resultats preliminars
del projecte d'investigació que estem
realitzant a Catalunya i Galícia sobre
bioseguretat i anàlisi de risc i els
condicionants sociològics / psicològics
que poden dificultar l'aplicació de
mesures de bioseguretat.
Finalment,
debatrem
sobre
bioseguretat en granges de llet.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.50 h Presentació de la Jornada
10.00 h Epidemiologia de la Diarrea Vírica Bovina
Sr. Francisco Javier Diéguez, professor del Departament de
Producció Animal de la Universitat de Santiago de Compostela.
10.45 h Diagnòstic de la Diarrea Vírica Bovina
Sra. Mercè Lázaro Rodríguez. Responsable del Departament de
Microbiologia i de Diagnòstic Veterinari del Laboratori
Interprofessional Lleter de Catalunya (ALLIC).
11.30 h Pausa
12.00 h Avaluació de la bioseguretat i risc d'entrada de malalties
Sr. Alberto Allepuz, professor del Departament de Sanitat Animal de
la UAB.
12.20 h Mesures de bioseguretat aplicades en granges lleteres de
Catalunya i Galícia i estatus sanitari davant BVD
Sra. Bibiana Benavides, investigadora predoctoral de la UAB.
12.40 h Opinions i experiències sobre la implementació de mesures de
bioseguretat en granges lleteres
Sr. Sebastian Jesús Moya, investigador predoctoral de la UAB.
13.00 h Debat sobre bioseguretat
14.00 h Cloenda de la Jornada

Organització

Lloc de realització
Sala de graus de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Campus de la UAB, Plaça Cívica.
08193 BELLATERRA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta
INSCRIPCIONSJORNADES

Laboratori de Sanitat Animal de
Catalunya
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Per qualsevol altre consulta podeu contactar amb la Sra. Carme Lozano.
(Tel.: 93 467 40 40 - A/e: carme.lozano@irta.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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