Fira de la llet

Jornada tècnica
agroramadera
Jornada tècnica de referència
VILOBÍ D’ONYAR, dijous 18 d’octubre de 2018

Presentació
Amb la supressió de les quotes
lleteres s’ha generat una situació de
lliure mercat en el sector lleter. Això no
obstant, el baix preu suposa un risc
per
la
continuïtat
de
moltes
explotacions.
En aquesta jornada es pretén abordar
diferents estratègies per optimitzar la
gestió de les explotacions lleteres.

Programa
10.15 h Inscripció a la jornada i entrega de documentació
10.30 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Cristina Mundet, alcaldessa de Vilobí d’Onyar.
10.35 h Gestió diària de dades en una explotació lletera
Sra. Almudena Molinero, responsable de vendes d’Uniform-agri.
11.10 h Leptospirosi, la meva experiència clínica
Sr. Francesc Bofill, veterinari i nutròleg, copropietari de la granja de
vaques “El Raurell” de Vic.
11.45 h Degustació de productes làctics i cafè

Organització

12.15 h Incidència de les malalties respiratòries en la recria de vaquí
lleter
Sra. Eugènia Peralta, tècnica dels laboratoris Zoetis.
13.00 h Herd Navigator: Un nivell superior en la gestió del ramat
Sr. David Sánchez, empresa De-Laval.
13.40 h Sistemes d’ajuts al genotipatge
Servei d’Ordenació Ramadera del DARP.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

13.50 h Taula rodona amb els ponents i conclusions
14.15 h Entrega del VII Reconeixement al mèrit a la promoció del sector
lleter
Sra. Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials del DARP a
Girona.

Col·laboració

14.30 h Cloenda de la jornada
Sra. Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials del DARP a
Girona.

Lloc de realització
Teatre Can Sagrera
Carrer Sant Josep, 4
17185 VILOBÍ D’ONYAR (Girona)

Inscripcions

@ruralcat

La inscripció a la jornada és obligatòria i té un cost de 5€ (inclou el dinar
gentilesa de Zoetis) i s’ha de formalitzar a través de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar:
Tel.: 972 473 026 – A/e: ajuntament@vilovidonyar.cat
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