
Resolve as túas dúbidas sobre os 
robots de muxido 

Coñecemos xa os 
relatores cos que 
contaremos no mes 
de setembro 

Hipra celebrará varias xornadas online sobre calidade do leite e robots de muxido 
a partir do mes de setembro, que terán lugar dous martes ao mes ás 13:00 horas.                  
Antonio Souto, asesor do Servizo Técnico de Mastite da compañía, adianta as claves 
desta iniciativa.

“Sabemos que a prevención da mastite é unha peza funda-
mental para conseguir unha boa calidade no noso leite e un 
bo programa de control de mastite descansa en tres piares 

básicos: inmunidade da vaca forte, medio ambiente limpo e ruti-
na de muxido excelente.

A incorporación de robots de muxido nas granxas supón un cam-
bio drástico en como facemos o muxido, en como xestionamos a 
rutina de muxido, en definitiva, en como controlamos a mastite, 
e este cambio provoca dúbidas e preguntas.

Hipra quere pór á túa disposición un espazo no que resolvelas: 
La hora del robot. 

Será un espazo no que veterinarios expertos en calidade de leite 
e técnicos das marcas de robots contestarán a todas as dúbidas 
sobre os robots de muxido.

Dous martes ao mes, os expertos responderán durante unha hora as túas preguntas. Podes conectarte en 
directo a través de Vaca Pinta ou enviarnos previamente as túas preguntas por correo ou WhatsApp.

Se es un veterinario que traballa en granxas con robots ou se es un gandeiro que está pensando en incorpora-
lo ou xa traballas con el, este é o teu espazo: La hora del robot.

Agardámoste na primeira sesión da serie o martes 21 de setembro ás 13:00 h.

Calendario de 
La hora del robot
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Juan Echevarría

Yolanda Trillo

Podes enviarnos xa as túas preguntas!
redaccion.vacapinta@ctransmedia.com | antonio.souto@hipra.com

626 290 803
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