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RESUM
Campylobacter és la principal causa de toxoinfecció alimentària a la Unió Europea (UE) i la principal font
d’infecció és el consum o manipulació de carn de pollastre. Per altra banda, aparentment Campylobacter
també afecta la salut intestinal dels pollastres així com al seu benestar. Aquest darrer està associat a llit
humit i a diarrees que donen lloc a lesions a les potes i a pododermatitis; tot plegat afectant a la
productivitat. Ambdós factors, així com la modificació legislativa del Reglament (EC) 2073/2005 que
restringeix la presència de Campylobacter en carcasses de pollastre, implica que el sector avícola està
amenaçat per la necessitat de reduir la presència d’aquest microorganisme en els seus productes.
L’única eina disponible actualment pel control de Campylobacter és la millora de les mesures de
bioseguretat en granja. Aquestes inclouen l’establiment de mesures específiques a nivell de naus amb un
protocol específic per entrar i sortir de les mateixes. Totes aquelles actuacions que condueixin a formar als
ramaders i a implementar correctament les mesures de bioseguretat, donaran lloc a una millora de la
competitivitat del sector avícola català, tant per la millora de la qualitat dels seus productes com per
l’anticipació legislativa. L’activitat que es proposa és precisament difondre en el sector avícola els beneficis
de la implementació d’aquestes mesures de bioseguretat, posar-los en pràctica i demostrar la seva
efectivitat pel que fa a la reducció de la prevalença de Campylobacter en granja.
PCR a l’aclarit i al buidat final de les naus i
s’obtindran dades productives (índex de conversió).
El seguiment de les granges es fa durant 18 mesos.

01. Objectius
L’objectiu global és millorar la competitivitat de les
explotacions avícoles de pollastres d’engreix
mitjançant la millora de les mesures de bioseguretat
que condueixin a una reducció de la prevalença de
Campylobacter en granja i a una millora general de
l’estatus sanitari de les explotacions.

02. Descripció
realitzades

de

les

03. Resultats
Les anàlisis preliminars, indiquen una millora dels
paràmetres productius i una reducció de l’ús
antibiòtic en implentar i millorar les mesures de
bioseguretat. També hi ha globalment un efecte
positiu de les mesures sobre la prevalença de lots
positius a Campylobacter, malgrat la disparitat de
granges i del grau de compliment dels protocols per
part dels grangers.

actuacions

Activitat 1. Realització d’una jornada tècnica
enfocada a exposar i discutir els resultats obtinguts
en el projecte demostrador de les diferents granges
participants a l’activitat 3. S’inclourà un recordatori
de les mesures de bioseguretat que cal seguir per
aconseguir reduir la prevalença de lots positius a
Campylobacter. Com a part del material formatiu
s’usarà el curs on-line que vam elaborar en el marc
del projecte europeu CamCon (http://www.camconeu.net/).

04. Àmbit d’aplicació
Sector d’avicultura de carn, producció intensiva.

05. Conclusions i accions futures
La millora de les mesures de bioseguretat a les
granges mitjançant la implementació de la
bioseguretat a nivell de naus, comporta una sèrie de
beneficis probablement degut a la millora de
l’estatus sanitari global de les granges, que hauria
de conduir a implementar les mesures en el màxim
de granges possibles del territori.

Activitat 3. Seguiment de la implementació de
mesures de bioseguretat en les granges mitjançant
la participació dels tècnics i veterinaris de camp que
setmanalment visiten les granges; estudi de la
eficiència en termes productius i ús d’antibiòtics. A
l’estudi hi participen un mínim de 20 granges. Es
faran mostrejos i detecció de Campylobacter per
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Hi ha un grup de granges a on cal treballar-hi més
per mirar de millorar resultats. Per altra banda seria
desitjable engrescar a un major nombre de granges
perquè implementin aquestes mesures i arribar a
estendre-ho a la majoria de granges catalanes.
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