Formació
Escoles Agràries

Sanitat i bioseguretat
en avicultura
EA Mas de Bové, 10, 17 i 24 de maig de 2022

Presentació i objectius
La bioseguretat és el conjunt de pràctiques de maneig dissenyades per prevenir l’entrada i transmissió
d’agents patògens que poden afectar a la sanitat en les granges avícoles. La instauració d’un programa
de bioseguretat és una part fonamental de qualsevol empresa avícola ja que proporciona un augment de
la productivitat de la granja i un augment en el rendiment econòmic.
És bàsic poder dissenyar un pla de bioseguretat que contempli tots i cada un dels punts crítics d’una
manera rutinària i que permeti controlar i fer el seguiment d’una forma controlada de totes les mesures de
bioseguretat.
En aquest curs farem un repàs a tots els punts bàsics que cal tenir en compte per establir un pla de
bioseguretat i al mateix temps veurem quines són les malalties amb més incidència en avicultura i quin
paper hi juga la bioseguretat per tal de reduir-les al màxim de les nostres explotacions.

Professorat
Marta Cerdà, biòloga. Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) IRTA
Miquel Nofrarias, veterinari. Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) IRTA
Alba Solé, veterinària. Servei de Prevenció en Salut Animal. DACC.

Realització

Inscripcions

Lloc:
EA de Mas Bové

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Mas Bové
mitjançant qüestionari a:

Calendari:
Dies: dimarts 10, 17 i 24 de
maig

Inscripcions

Horari:
16.00 a 20.00 h
Durada: 12 h

Coordinadora:
Almodis Pardo, telèfon 977 343 289 ext. 07
a/e: almodis.pardo@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions queda condicionada a les mesures
establertes en matèria de salut pública per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dt. 10 de maig
PRINCIPALS MALALTIES, TRANSMISORS I EL SEU CONTROL

SESSIÓ 2, dt. 17 de maig
BIOSEGURETAT EN GRANGES AVÍCOLES
• Disseny de les instal·lacions.
• Alimentació animal i sanitat en pinsos.
• Plans de neteja, desinfecció i control integral de plagues.
• Sanitat animal i tractaments veterinaris. Pla sanitari.
• Maneig d’aus mortes i malaltes.
• Sanitat en l’aigua.
• Personal i vehicles.
• Registres.

SESSIÓ 3, dt. 24 de maig
NORMATIVA, PROGRAMES I PUNTS DE CONTROL
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