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RESUM
La bioseguretat és la primera mesura a adoptar en qualsevol explotació ramadera per al control dels
patògens que fan perillar la salut dels animals i la del consumidor (en el cas dels agents zoonòtics), així
com perjudicar la productivitat. En alguns casos la bioseguretat és l’única mesura disponible actualment pel
control d’alguns patògens, com per exemple Campylobacter en les granges de pollastres d’engreix. La
millora d’aquestes mesures de bioseguretat, no només a nivell de granja, sinó també aquelles que impliquin
l’establiment de mesures específiques a nivell de naus amb un protocol específic per entrar i sortir de les
mateixes, permeten una millora de l’estatus sanitari global de les granges. El que s’aconsegueix, doncs, és
reduir els riscos d’entrada de patògens a les naus de pollastres. Especialment aquells que es troben en el
medi ambient exterior de les granges i que constitueixen un risc continu al llarg de cada criança, com per
exemple Clostridium perfringens, causant de l’enteritis necròtica, o Enterococcus cecorum, principal agent
causal de l’espondilitis enterocòcica. 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 la millora de la
productivitat.
L’activitat que es proposa és precisament difondre en el sector avícola els beneficis de la implementació
d’aquestes mesures de bioseguretat a granja, no només pel que fa a la reducció de Campylobacter, sinó
també d’altres patògens, com ara C. perfringens i E. cecorum, posar-los en pràctica i demostrar la seva
efectivitat. En definitiva, millorar l’estatus sanitari general de les granges, que presumiblement repercutirà
en una menor necessitat de l’ús d’antibiòtics, i per tant una producció més sostenible.
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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.
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