Introducció a l’avicultura
ecològica
Jornada tècnica en línia
Dijous 9 de juliol de 2020

Presentació
L’objectiu principal de la ramaderia ecològica
és produir aliments saludables i d’alta qualitat,
que respectin al màxim les necessitats vitals
del bestiar. A més a més, es proposa de
vincular-la a la terra, tant pel que fa a l’esbarjo
dels animals com per a produir a la pròpia finca
el màxim d’aliments que necessiten, fent una
utilització racional i respectuosa dels recursos i
del medi ambient, sense utilitzar productes de
síntesi química.
L’avicultura ecològica és un sector que està en
ple creixement i moltes són les persones que
es plantegen tan incorporar-se com a
productores d’ous o de carn, com fer una
reconversió de les seves explotacions a la
producció ecològica.
Aquesta jornada vol fer un apropament al
recorregut tècnic i normatiu d’aquest sector.
Una mirada als condicionants necessaris per
engegar una granja de producció ecològica
d’aviram, des de com han de ser les
instal·lacions, l’alimentació més adient, els
punts crítics a nivell de sanitat i bioseguretat,
fins a l’elecció de la raça més adient a la nostra
situació.
La jornada serà un preàmbul al curs que es
farà a la tardor a l’Escola Agrària de l’Empordà
(Monells) sobre avicultura ecològica. Volem,
doncs, que aquesta jornada desperti l’interès
de possibles reconversions o incorporacions a
un sector que en aquests moments té una gran
acceptació.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
10.00 h Tipus de produccions alternatives i tendències
Què necessitem per engegar la granja?
Instal·lacions i disseny
Què hi diu la normativa de la producció ecològica?

10.45 h Alimentació i bioseguretat
Problemes freqüents
Quines races escollir?

11.30 h Fi de la jornada

La sessió anirà a càrrec de la Sra. Sílvia Carné Siles, Veterinària
especialista en avicultura ecològica.

Aquesta jornada es realitzarà en línia. Si esteu interessades/ts en
seguir les seves explicacions us podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que us figura en la part inferior d’aquest programa. Uns dies abans de
la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per enviar-vos
l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.
La jornada es farà el dia 9 de juliol, començarà a les 10.00h i durarà
1 hora i mitja, aproximadament. A la part final de la jornada hi haurà
un torn de preguntes que es faran telemàticament i el professor
donarà resposta.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de
l’enllaç:
Inscripció

Col·laboració
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1234
// 3,00
1234/ 1,50
3,00
200721

