La paratuberculosi
bovina
Jornada tècnica
BELLESTAR, divendres 20 de març de 2020

Presentació
La paratuberculosi bovina és una
malaltia causada per una bactèria que
pertany al gènere Mycobacterium, de
distribució mundial i que afecta
principalment
als
remugants
domèstics.
A nivell europeu es considera una de
les principals malalties des del punt de
vista productiu.
Té un curs lent, que avança i s’estén
entre animals de la mateixa explotació
i entre explotacions. És important
realitzar un bon diagnòstic clínic per
part dels veterinaris de camp.

Programa
15.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
16.00 h Interpretació de la genòmica aplicada a la raça Bruna dels
Pirineus
Dra. Marta Fina Pla, veterinària tècnica responsable del Programa
de Millora Genètica de la Bruna dels Pirineus (FEBRUPI-UAB).
17.00 h La paratuberculosi bovina
Dr. Joseba Garrido Urkullu, Cap del Departament de Sanitat Animal
de l’Institut Basc d’Investigació i desenvolupament Agrari (NeikerTecnalia).
18.00 h Cloenda de la jornada

En aquesta xerrada, un dels experts
en paratuberculosi, el Dr. Joseba
Garrido, ens parlarà de l’etiologia de la
malaltia, de les eines per detectar-la i
de les mesures que serien adequades
per al diagnòstic i control.
Abans
de
la
xerrada
sobre
paratuberculosi, la Dra. Marta Fina,
veterinària tècnica de la Raça Bruna
dels Pirineus, farà un repàs dels
principis bàsics de la selecció
genòmica que es duu a terme a la
raça i com s’interpreten els resultats
que se’n deriven.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària del Pirineu
Finca les Colomines s/n – Bellestar
25712 – MONTFERRER I CASTELLBÒ

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Escola Agrària del
Pirineu:
Sra. Marta Belmonte.
(Tel.: 973 352 358 - A/e: marta.belmontec@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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