Aspectes rellevants per a
la producció ecològica de
boví lleter
Jornada tècnica
MANRESA, dimarts 23 de maig de 2017

Presentació
El boví de llet és un sector que està
passant per una situació delicada. La
competència amb la llet d’altres països
del món és molt gran, sobretot a partir
de la supressió de les quotes lleteres.
Les despeses de producció molts cops
són més elevades que els ingressos
per litre de llet produïda.
Davant d’aquesta situació, una opció
que tenen les nostres granges fóra
realitzar una conversió a l’ecològic, ja
que la demanda de llet ecològica
actualment va en augment.
La producció de llet de vaca ecològica
presenta una sèrie de dificultats, però
cada cop hi ha més eines i més
experiència per solucionar-les.
En aquesta jornada pretenem donar
solucions pràctiques per fer possible
una producció ecològica de llet de
vaca.

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sra. Raquel Servitja, professora de l’Escola Agrària de Manresa. DARP
10.00 h Sanitat en una explotació ecològica de boví de llet sense l’ús
d’antibiòtics. La llet A2A2, una llet no al·lèrgena
Sr Jordi Tost Fornés, veterinari especialitzat en nutrició, fitoteràpia i
genètica.
11.30 h Pausa
12.00 h Experiència de conversió a l’ecològic d’una explotació. Gestió de
l’explotació i nutrició dels animals
Sra. Ana Serra, ramadera de la Granja ecològica “la Selvatana”.
13.00 h Gestió agroecològica de boví de llet i alimentació a les pastures.
Races, qualitat de la llet i productivitat
Sr. Josep Orra, ramader de la granja ecològica “El Pujol”.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Raquel Servitja, professora de l’Escola Agrària de Manresa. DARP

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària 4-6 (Edifici FUB)
08242 MANRESA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament omplint el formulari
del següent enllaç: https://goo.gl/sBgnte o contactant amb l’Escola Agrària
de Manresa (Tel.: 93 874 90 60 – A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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