Control del rendiment lleter
oficial per controladors
Seminari Tècnic
VALL D’EN BAS, dimecres 7 de novembre de 2018
Presentació
El control lleter consisteix en la
comprovació
sistemàtica
de
la
quantitat de llet produïda i del seus
components, així com la recollida
d’altra informació vàlida, per a la seva
incorporació als esquemes de selecció
aprovats per a cada raça.
Les actuacions les realitzen els
controladors autoritzats, que són els
tècnics
nomenats
pel
centre
autonòmic de control lleter que
executen el control lleter de les
explotacions que se’ls assignen.
D’aquesta manera es prenen a les
explotacions en control lleter mostres
de llet per determinar la seva qualitat i
es recullen les dades d’animals que es
controlen, la quantitat de llet produïda
per cada vaca munyida, horaris de
munyida, etc.
La jornada pretén fer conèixer als
controladors autoritzats les darreres
novetats del sector per adaptar-les de
manera homogènia a tot el territori de
Catalunya.

Programa
9.30 h Presentació del seminari
Sr. Josep Rebés. President de la Federació de Frisona de Catalunya
(FEFRIC).
9.40 h Protocol de bioseguretat en explotacions lleteres
Informació del Dep. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
10.20 h Informacions tècniques. ALLIC
Sra. Anna Jubert. Directora del Laboratori Interprofessional Lleter de
Catalunya (ALLIC).
11.00 h Pausa
11.20 h Identificació de les mostres de cabrum
Sra. Míriam Grassa. Veterinària de l’Associació de Ramaders de
Cabrum de Catalunya (ARCC).
11.50 h Informacions tècniques. FEFRIC
Sra. Rita Casals. Secretària executiva de FEFRIC.
13.00 h Visita guiada a la granja.
Responsable de la granja Mas La Coromina.
13.30 h Demostració pràctica de l’extracció d’una mostra de cartílag per
determinació del genotipat. AVAGI
Cas pràctic de la presa de mostra de llet
Sr. Oriol Franquesa. Auditor del Centre Autonòmic de Control Lleter.
14.00 h Finalització del seminari

Organització

Lloc de realització
Mas La Coromina
17176 VALL D’EN BAS (Joanetes)

Servei d’Ordenació Ramadera
(DARP)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és tancada a controladors de les associacions de control del
rendiment lleter oficial associades a la Federació de Frisona de Catalunya
(FEFRIC) i a l’Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya (ARCC).
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