PROGRAMA D’HIGIENE I BIOSEGURETAT A LES
EXPLOTACIONS DE BOVÍ DE LLET. FACTORS CRÍTICS
PER A LA INCORPORACIÓ DE ASSECAT SELECTIU.
OBJECTIUS I METODOLOGIA.
L’objectiu del curs és que els ramaders i manescals que treballen en el sector de la
producció de llet de Balears millorin els seus coneixements sobre les bones
pràctiques d’higiene i bioseguretat a aplicar a les explotacions als efectes de
millorar la qualitat higiènica de la llet que produeixen i a la vegada possibilitar la
reducció en l’ús de medicaments veterinaris basant-se en una millor higiene
ramadera.
La metodologia d’impartició serà a partir de l’exposició de contingut teòric
mitjantçant presentació en power point intercalades amb participacions en mode
learning by doing (aprendre practicant). Així, com en format taller a través d’anàlisi
col.laboratiu de casos pràctics de manera individual mitjantçant aplicacions mòbils
o en grups de discussió.
CONTINGUTS (5 h).
1. Programa de control oficial de les condicions higiene de la producció i
traçabilitat de la let crua (1 hora).
2. Eixugat selectiu: descripció, necessitats i factors crítics (1,5 hores).
3. Higiene i bioseguretat en les explotacions de boví de llet: learning by doing
(1,5 hores).
4. Taller de casos pràctics. (1 hora).
DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI.
Ramaders i manescals d’explotacions de boví de llet.
PROFESSORAT.
Amadeo Vázquez Massot. Cap de la Secció VI del Servei de Ramaderia de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Responsable de la producció
primària i programa de control oficial de les condicions higièniques de la producció
de la traçabilitat de la llet crua.

Natividad Pérez Vaillalobos. Doctora en veterinària per la UCM, especialista en
vacú de llet i assajos veterinaris. Professora de la universitat Europea de Madrid i la
Complutense i autora de diversos llibres i publicacions cientifiquesde l’àmbit del
vacú de llet. En l’actualitat forma part del grup d’experts en qualitat de Solomamitis.

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ.
Menorca:
15 d’octubre de 2021 de 10:00h a 15:00h.
Lloc: Cooperativa del Camp de Menorca (C/ Industrials, s/n. Ciutadella).

