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Os días 4 e 5 de marzo de 2022 celebrouse na cidade de Segovia a X Unificación de Criterios entre Podólogos 
e o VII Curso de Podoloxía I-SAP 2022, un encontro organizado por Conafe e este ano, por primeira vez, 
tamén pola Asociación Profesional de Podoloxía Bovina en España e Portugal (APPB). Esta convocatoria foi 
especialmente importante, porque non sempre se logran cumprir dez anos, polo que quixemos poñerlle un 
título moi especial: “10 anos mellorando a saúde podal”, sen dúbida moi acertado, porque, de feito, foi un 
dos nosos principais obxectivos. 

Dez anos mellorando a saúde 
podal co Curso I-SAP

Roger Bellet 
Grupo de traballo para a Formación e Estandarización en Podoloxía Bovina e Benestar Animal
(GT-FEPYBA)

PRIMEIRA XORNADA

O venres 4 de marzo ás 8:00 ho-
ras arrincaba o curso, coa inau-
guración a cargo de Sofía Alday 

(Conafe). Posteriormente, proxectouse 
un vídeo e José María García, presiden-
te da APPB, dedicou unhas palabras no 
nome de todos en memoria do noso 
compañeiro Javier Ángel de las Cuevas 
Terán, falecido o 10 de febreiro do pre-
sente ano, unha noticia moi triste que 
nos conmocionou a todos os podólogos, 
por ser unha gran persoa e moi coñe-
cida entre nós.

A primeira sesión abriuna o propio 
García, quen centrou a súa charla en 
presentar o grupo de traballo nado en 
maio de 2021, co fin de abordar todos os 
temas relacionados coa podoloxía, cuxo 
obxectivo é crear un manual sobre esta 
materia e, ademais, enumerar as lesións 

cascos e para a pel e de como a súa efi-
cacia está probada.

Piet Kloosterman (Intracare B.V., Paí-
ses Baixos), unha das lendas da podo-
loxía bovina mundial e profesor de moi-
tos dos nosos podólogos máis veteranos, 
foi o responsable do cuarto relatorio, que 
xirou ao redor das novidades no mundo 
da podoloxía bovina.

Tras o descanso, retomamos a parte 
teórica co doutor Javier Blanco (Univer-
sidade Complutense de Madrid), quen 
abordou a relación entre patoloxías su-
fridas no posparto e os problemas po-
dais ao longo da lactación. Blanco deu-
lle paso ao relator Marc Delacroix (MD 
Formation, Francia), que dedicou a súa 
intervención á severidade das lesións 
podais, á súa definición e a cales serían 
os seus criterios de clasificación e as súas 
consecuencias funcionais. Esta foi unha 
conferencia especialmente proveitosa 
para todos os participantes, porque tra-
tou un dos puntos máis importantes nos 
que temos moitas discusións hoxe en día, 
e aclarou algunhas das nosas dúbidas. 

Foto de grupo en Hnos. Galán Arribas (Ávila)

e, un dos puntos máis importantes, des-
cribir a severidade de cada unha delas.

Neste sentido, apuntou que a nivel 
mundial aínda non se chegou a un con-
senso para iso: “O que queremos con-
seguir é chegar a ese consenso entre 
nós para seguir traballando”, indicou, 
e lembrou que o grupo está formado 
por xente da APPB e de Conafe, por 
formadores desta última entidade, da 
industria privada, como ANKA, e, final-
mente, por veterinarios podólogos.

A continuación chegou a quenda de 
Noureddine Charfeddine (Conafe), quen 
realizou unha exposición moi emotiva 
acerca do proxecto I-SAP e da súa longa 
traxectoria durante estes dez anos.

A terceira intervención da mañá estivo 
a cargo de Gerwen Lammers (Intracare 
B.V., Países Baixos), quen falou sobre a 
aplicación do spray sen antibióticos para 

artigo_saudePodal_cursoSegovia_galego.indd   14 5/4/22   11:45



 03.2022 | Vaca Pinta n.º 30 | 15

S A Ú D E  P O DA L

 POR PRIMEIRA VEZ A APPB E CONAFE ORGANIZAN ESTE 
ENCONTRO DE FORMA CONXUNTA

Mesa redonda sobre a severidade 
das lesións podais
Seguidamente, deuse paso ao debate 
nunha mesa redonda composta por 
grandes expertos do sector, como Piet 
Kloosterman, Arturo Gómez (Zinpro), 
Adrián González (ANKA), Marc Dela-
croix e José María García, e moderada 
por Miguel Ángel García (GT-FEPYBA). 
Os participantes dialogaron acerca de 
temas como as severidades das lesións 

podais, as súas causas e o seu impacto 
sobre a funcionalidade do pezuño e no 
seu benestar animal. A primeira xor-
nada teórica deu fin coa voz de Oriol 
Franquesa (Qllet, España), quen puxo 
o foco no cow comfort e no seu impac-
to sobre a saúde podal.
Primeira clase práctica, en Hnos. 
Galán Arribas
Tras a parte teórica, desprazámonos á 
Ganadería Hnos. Galán Arribas (Ávila), 

O presidente da APPB, José María García, presentou o 
novo grupo de traballo de podoloxía

O programa estivo repleto de grandes relatores

Na mesa tratáronse temas como a severidade das 
lesións podais, as súas causas e o seu impacto sobre o 
benestar animal

As estacións de traballo tiñan tres poldros montados, 
cun coordinador e un experto invitado 

onde, despois de comer, empezamos 
coas sesións prácticas, de 45 min, dis-
tribuídas en cinco estacións de traballo 
que se repartiron en diferentes grupos. 
Había tres poldros montados, cada un 
coordinado por un formador e un dos 
expertos convidados e, na cuarta esta-
ción, estaba Oriol Franquesa para mos-
trarnos o cow comfort daquela granxa, 
como valoralo e como levar a cabo 
unha análise de se as camas están 

RAYADO Y PICADO 
de pasillos 
de establos
Marcos Villamide Construcciones S.L.U  |  Álvare, s/n  27248 A Pastoriza (Lugo)
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Para terminar, Noureddine e Roger 
Bellet (GT-FEPYBA) presentaron as 
novidades de I-SAP e os novos infor-
mes que se poden crear a partir dos 
datos recollidos. Tras esta última se-
sión, chegou o momento da clausu-
ra da parte teórica para ir á granxa 
pola tarde e realizar a parte práctica 
que quedaba.

Demostración práctica de Intraca-
re en Gala Merinoo 
Pola tarde dirixímonos á gandería 
Gala Merino (Segovia) e repetiuse a 
mesma actividade que na xornada 
anterior, pero nunha das estacións 
tivo lugar unha demostración de 
Intracare, mentres o resto das es-
tacións se dedicaron ao recorte e ás 
lesións que se ían atopando, e se dis-
cutía sobre cal sería a mellor forma 
de abordala en cada caso.

Ás 18:00 h deuse por rematada a 
décima edición deste encontro cun-
ha foto conxunta de todos os parti-
cipantes.  

 ENTRE OS RELATORES 
ENCONTRÁBASE PIET 
KLOOSTERMAN (INTRACARE 
E B.V., PAÍSES BAIXOS), UNHA 
DAS LENDAS DA PODOLOXÍA 
BOVINA MUNDIAL E PROFESOR 
DE MOITOS DOS NOSOS 
PODÓLOGOS

Os participantes posan en Gala Marino (Segovia) tras a finalización do curso

As estacións dedicáronse ao recorte e ás lesións que 
se ían encontrando

ben  feitas e os animais poden descan-
sar o suficiente.

Nun dos poldros das estacións 
estaban á fronte Piet Kloosterman 
e un formador. A nosa tarefa con-
sistía en colocar unha vaca e re-
cortar un pezuño, tras o cal Kloos-
terman e o formador valoraban o 
noso traballo. Esta actividade foi 
igual no resto das estacións e os 
responsables de supervisar os re-
cortes foron Arturo Gómez e Marc 
Delacroix. 

SEGUNDA XORNADA
O sábado 5 de marzo ás 8:00 h, co-
mezaba a segunda sesión teórica 
da man de Noureddine, quen, nesta 
ocasión, explicou a realidade e os 
mitos sobre o efecto da xenética so-
bre unha mellora da saúde podal. A 
segunda charla da mañá foi impar-
tida por Ángel Tomás (GT-FEPYBA), 
con quen aprendemos por que e 
como levar a cabo unha boa recolli-
da de datos de saúde podal e, sobre 
todo, a importancia de facelo ben 
para todos en conxunto, “porque o 
mal traballo dun pode afectar ao bo 
traballo dos outros”. 

Pablo Salgado (GT-FEPYBA) foi o 
encargado do terceiro relatorio, que 
dedicou ás lesións que se están des-
cribindo no manual e incidiu na im-
portancia de remarcar ben o tipo de 
severidade de cada lesión.

Na cuarta sesión Arturo Gómez re-
flexionou sobre se era posible erra-
dicar a dermatite e como facelo. Gó-
mez aclarou que “realmente é unha 
tarefa practicamente imposible, pero 
si que se pode diminuír a súa inci-
dencia traballando moi ben na pre-
vención”.

As habilidades sociais e se son ou 
non necesarias foi o tema sobre o 
que nos falou Frederic Charrier (Ta-
lent in People, España) tras o almor-
zo e, a continuación, desprazámonos 
a Segovia para poñer en práctica 
estas habilidades, levando a cabo 
unha actividade outdoor polas rúas 
da cidade. Tras esta saída, volvemos 
ao hotel para reiniciar a última parte 
teórica do curso, na cal realizamos 
unha sesión Kahoot para unificar os 
criterios sobre a identificación de le-
sións e a súa severidade moderada, 
dirixida por Daniel Zalduendo (GT-
FEPYBA). Manel Vidal e Víctor Fuen-
tes (GT-FEPYBA) foron aclarando as 
dúbidas que puidesen xurdir de cada 
lesión.
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DE BIESHEUVEL JAVINA 19 ET (VG-88). Los orígenes de DOLOMITA

DROST x ESPERANTO x REFLECTOR

Toro completísimo: 
Súper Tipo y Producción

Tipo: +2,72        

Leche: +1218 kg   

Longevidad: +136       

Patas: +2,35

Grasa:  0,11% 

RCS: +122 

Ubres: +2,28

Proteína: 0,13% 

DA: +108

                              
DE BIESHEUVEL JAVINA 3 (VG-87)

Dolomita

Alta Fertilidad
Genética de Confianza

ESCOLMO, S.L.
Distribuidor para Galicia y Asturias
Rua Magnolia, 80, bajo
27003 LUGO
Tfno. (+34) 982 217 633
Fax (+34) 982 213 144
e-mail: escolmo@gmail.com

1992 - 2022

30 años a tu servicio
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