Ús de noves tecnologies
en el boví lleter
Jornada tècnica
MONELLS, dimecres 25 d’abril de 2018

Presentació
La jornada pretén donar a conèixer al
sector
quines
són
les noves
tecnologies disponibles per al seu ús
en granges de boví de llet. Alhora vol
explorar la relació entre benestar i
tecnologies, i com el benestar es pot
considerar una eina més per a la
gestió de les explotacions. Per altra
banda, s’aprofundirà en quines dades
objectives es poden utilitzar per
valorar la rutina de munyida i com es
poden optimitzar els paràmetres per a
maximitzar la producció i el confort
dels animals.
Per últim, es visitarà la granja
experimental de boví lleter de l’IRTA,
oferint la oportunitat de veure en
directe algunes de les tecnologies més
punteres en instal·lacions i nutrició.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Dr. Antonio Velarde, Benestar Animal de l’IRTA.
10.15 h El paper del benestar en l’ús de tecnologies
Dr. Antoni Dalmau, Benestar Animal de l’IRTA.
11.00 h Projecte 4D4F: l’ús de tecnologies i sensors en granges lleteres
com a eines per prendre decisions
Sra. Aida Xercavins, Benestar Animal de l’IRTA.
11.45 h Petit col·loqui sobre tecnologies: què és allò que ens fa falta?
12.00 h Pausa
12.15 h Dades objectives per valorar la rutina de munyida
Sr. Demetrio Herrera, veterinari de QLLET.
13.00 h Visita a les instal·lacions de l’EVAM
Primer es farà una breu explicació del projecte in situ a la granja i
després es visitaran les instal·lacions.
Sra. Marta Terré, responsable de l’Estació de Vacum de Monells.

Organització
14.30 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Escola Agrària de l’Empordà
Finca Camps i Armet s/n
17121 MONELLS

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s omplint el formulari del següent
enllaç:
INSCRIPCIONS JORNADES
Per qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb l’IRTA:
(Sra. Anna Salleras. Tel.: 972 630 236 (ext. 1433))

@ruralcat
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