Claus de l’èxit del
deslletament dels garrins
en porcicultura ecològica
Jornada tècnica
Dimarts 2 de febrer de 2021

Presentació
L’Escola Agrària de Manresa és
membre del projecte europeu de
recerca H2020 Organic Plus, que té
com a objectiu buscar alternatives a
productes controvertits que estan
permesos per la normativa de
Producció Agrària Ecològica. En
aquest sentit, es van realitzar ja dues
jornades a finals dels 2019,
una
relacionada amb alternatives als
fitosanitaris que contenen coure, i una
altra relacionada amb la substitució de
la torba en substrats.
La jornada que us presentem ara, vol
donar una pinzellada sobre el que està
fent la recerca per substituir inputs
controvertits en ramaderia ecològica:
els antibiòtics permesos quan en
depèn la vida de l’animal, amb nombre
de
tractaments
limitat;
els
antiparasitaris;
les
vitamines
sintètiques;
entre
d’altres.
Naturalment, aquestes investigacions
també poden acabar sent vàlides per
a la producció convencional i la
reducció dels alts nivells de Zn també
en
producció
convencional
de
monogàstrics.

Organització

Programa
15.45 h Entrada a la plataforma i benvinguda
15.50 h Presentació de la jornada
Sra. Glòria Colom, professora de l’EA de Manresa.
16.00 h Maneig i alimentació en el deslletament dels garrins
Sra. Barbara Früeh, Departament de Ciències Ramaderes
Grup líder en allotjaments i cria animal, FiBL, Frick (Suïssa).
Traducció: Sr. Lluis Vila, veterinari del projecte Llavora.
17.00 h Torn de preguntes
Sra. Barbara Früeh, Departament de Ciències Ramaderes
Grup líder en allotjaments i cria animal, FiBL, Frick (Suïssa).
Traducció: Sr. Lluis Vila, veterinari del projecte Llavora.
17.15 h Pausa
17.30 h Garrins deslletats i diarrea
Sra. Tove Serup, consultora sènior en producció porcina i innovació
ecològica de SEGES, Aarhus N (Dinamarca).
Traducció: Srs. Maria de Andrés, biòloga i veterinària i
Ricard Carreras, veterinari i Dr. en producció animal.
18.30 h Torn de preguntes
Sra. Tove Serup, consultora sènior en producció porcina i innovació
ecològica de SEGES, Aarhus N (Dinamarca).
Traducció: Srs. Maria de Andrés, biòloga i veterinària i
Ricard Carreras, veterinari i Dr. en producció animal.
18.45 h Cloenda de la jornada
Sra. Glòria Colom, professora de l’EA Manresa.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu les instruccions d’accés a l’aula virtual
des d’on podreu seguir-la.

Col·laboració

Inscripcions
EU H2020 No. 774340

La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

#PATT2021

Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de Manresa:
Sra. Joana Amador
(Tel.: 938 749 060 - A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat)
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