Seminari de control del
rendiment lleter oficial per
controladors
Seminari tècnic
CANYAMARS, divendres 22 de novembre de 2019

Presentació

Programa

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
controladors autoritzats.

els

Enguany, en col·boració amb la
Federació de Frisona de Catalunya
(FEFRIC) i el laboratori de l’Associació
Interprofessional Lletra de Catalunya
(ALLIC), el Departament d’Agricultura
ha estat ultimant un protocol de
bioseguretat per evitar l’aparició i
difusió de malalties a les persones que
hi treballen i als animals d’altres
explotacions.
La posada en coneixement d’aquest
protocol i altres temes d’interès del
controladors són l’objecte d’aquest
seminari.

9.30 h Benvinguda al seminari
Sr. Josep Rebés, president de la Federació de Frisona de Catalunya
(FEFRIC).
9.40 h Protocol de bioseguretat en explotacions lleteres
Sr. Carles Riera, veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP).
10.20 h Resolució de dubtes nou sistema i codi únic
Sra. Anna Jubert, directora del Laboratori Interprofessional Lleter de
Catalunya (ALLIC)
10.40 h Novetats de l’avaluació genètica del juny
Sra. Rita Casals, gerent de la FEFRIC.
11.00 h Pausa - cafè
11.20 h Taller de cooperació
Coperfield for Social Good SL.
13.30 h Visita guiada a la granja
Sr. Joan Gel, responsable de la granja i membre de la Junta de
FEFRIC.
14.00 h Finalització del seminari

Organització
Federació de frisona de Catalunya
(FEFRIC)
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració
Laboratori Interprofessional Lleter
de Catalunya (ALLIC)
Associació de Ramaders de
Cabrum de Catalunya (ARCC)

Lloc de realització
Can Gel
Veïnat Rimblas, 1
08310 - CANYAMARS (Dosrius)

Inscripcions
La jornada va dirigida 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).
Per inscriure-us podeu contactar amb:
Sr. Ivan Viura al correu: ivan.viura@gencat.cat - Tel.: 93 304 67 00
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