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1.INTRODUCCIÓ 
Des de la infància sempre m'ha fascinat anar a les granges de casa per poder veure 

els vedells que s'hi engreixen. A mesura que he anat creixent, cada cop m'han atret més 

aquests animals i en especial els de races més aptes per la producció de carn com la 

Xarolesa o la Blanc Blau Belga.  Per aquest motiu m'hauria agradat realitzar un estudi 

comparatiu amb vedells d'aquestes races, provinents de vaques de pastura  de les nostres 

contrades.  Aquests animals són molt musculosos, fan unes grans cuixes i tenen un alt 

potencial de creixement. Conseqüentment, també són més apreciats.

Estem en una zona on hi ha força vaques de carn, destinades a la cria de vedells 

que posteriorment seran engreixats  intensivament.  La majoria  d'aquestes són Brunes 

(Bruna  dels  Pirineus)  i  es  creuen  amb  toros  d'altres  races  (Llemosina,  Blonde 

d’Aquitaine, Xarolesa, Blanc Blau Belga...) de millors característiques càrnies per tal 

d'obtenir vedells més musculosos. El principal problema pel meu hipotètic estudi és que 

a Catalunya gairebé no hi ha grans ramats de pastura on es criïn vedells d'una sola raça, 

de manera que és difícil obtenir-ne lots homogenis.  Degut a aquests factors és gairebé 

impossible fer un estudi amb bovins de vaques del país. Així doncs, la manera més fàcil 

d'estudiar vedells d'una determinada raça és fer-ho amb bestiar conegut popularment 

com a  “mamó1” o lactant,  ja  que  d'aquests  sí  que  n'hi  ha lots  grossos  i  homogenis 

provinents de vaques lleteres. Si bé tant a Catalunya com a Espanya en podem trobar, 

actualment molts d'aquests vedells  provenen del centre i de l’est d'Europa. Per aquest 

motiu el  meu  estudi  comparatiu  s'ha  realitzat  amb grups  de  vedells  homogenis,  en 

concret procedents de l'encreuament de la raça Blanc Blau Belga (BBB) x Frisona,  i de 

la raça Simmental.

Objectius: 
L'objectiu bàsic del treball és comparar per un costat la productivitat càrnia de 

dues races de vedells, i per l'altre els resultats obtinguts amb dos tipus de pinsos 

d'engreix en una raça determinada.

De manera més específica podem classificar els objectius en dos blocs:

Pel que fa a l'alimentació:
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− Saber la composició en nutrients (proteïna, greixos, fibra, minerals, etc.) que hi 

ha en els pinsos i calcular a partir d'aquesta informació el seu valor energètic.

− Intentar esbrinar quin és el millor pinso per a finalitzar l'engreix. 

Pel que fa al bestiar:

−Conèixer millor les característiques de les races estudiades.

−Aprendre com s'ha de cuidar aquest bestiar, i les tècniques que tenen els pagesos 

per tractar-hi.

−Conèixer les malalties més freqüents que afecten els vedells d'engreix i els 

possibles tractaments. 

−Descobrir quina raça de les estudiades dóna més bona producció, és a dir, quins 

vedells creixen més, quins consumeixen menys pinso, quins converteixen més bé el 

pinso en carn, quins rendeixen més en canal, etc. 

Hipòtesis:
Pel que fa a l'alimentació:

–El consum de pinso dels vedells augmentarà progressivament durant l'engreix, 

en les dues races.

–Si un pinso és de millor qualitat hauria de permetre que els resultats productius 

dels vedells fossin millors.

Pel que fa al bestiar:

– Els vedells encreuats de raça Blanc Blau Belga creixen més, converteixen millor 

el pinso en carn i rendeixen més en canal que els Símmentals.

–Degut a que són molt musculosos i tenen un alt potencial de creixement, els 

vedells encreuats de Blanc Blau Belga podrien estar més exposats a patir coixeres  i qui 

sap si algun altre tipus de malaltia. 

–L'índex de mortalitat d'aquestes dues races durant l'engreix se situarà al voltant 

del 3%
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Metodologia
El treball  consta  primer  d'una part  teòrica on es situa el  tema,  i  després d’un 

treball experimental. Aquest s’ha organitzat en base a dos experiments que corresponen 

als  objectius  fonamentals  del  treball.  En  el  primer  experiment  s’han  comparat els 

resultats obtinguts a l’engreix amb vedells provinents de dos tipus racials (Simmental i 

encreuats de Blanc Blau Belga x Frisona). En el segon s'han confrontat els resultats 

productius  (creixement,  consum de  pinso,  rendiments  en  canal...)  de  dos  grups  de 

vedells encreuats BBB x Frisona engreixats amb diferents tipus de pinso.

La metodologia ha consistit en fer un seguiment de cada grup d'animals des de 

l’entrada a la granja fins al seu sacrifici (és a dir durant uns 10-11 mesos), controlant els 

seus pesos a l’inici i al final, els consums de pinso, incidències vàries (possibles baixes, 

malalties... ), i rendiments finals a l’escorxador.

La principal dificultat ha estat poder estimar el consum real de pinso per part de 

cada grup de vedells, cosa que s’ha pogut fer de manera força acurada gràcies al fet 

d'ubicar cada lot en una nau concreta. 

2. EVOLUCIÓ DE LA RAMADERIA DURANT L'ÚLTIM 
SEGLE   

A principis  del   S.  XX l'agricultura  i  la  ramaderia  a  les  comarques  rurals  de 

Catalunya estaven estretament lligades a la subsistència familiar. La gran majoria de les 

cases,  ja fossin del  poble  o de pagès,  tenien un o dos  exemplars  de vaques,  porcs, 

cabres, ovelles, conills, aviram... Alguna euga,  mula, o ase per ajudar en les feines del 

camp.  Els  productes  que  es  conreaven  en  els  seus  camps  eren  els  que  servien  per 

alimentar  el  bestiar.  Els  excedents  que  es  produïen  es  comercialitzaven,  ja  fos 

intercanviant-ho per altres productes que es podien necessitar  (en època de guerra i 

postguerra), o bé a canvi de diners.

Cap a mitjans del S. XX a mesura que la societat es va anar industrialitzant es va 

reduir la producció ramadera a nivell familiar, passant gradualment a una especialització 

més  important  per  part  dels  pagesos  i  ramaders  que  van  començar  a  augmentar  el 
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nombre d'animals de cada espècie o a especialitzar-se en una de concreta. Es van anar 

construint les granges, de porcs,  conills,  vedells,  vaques lleteres, gallines, pollastres,... 

la producció de les quals trobava un bon mercat  a les ciutats i a tot el país en general. 

Aquests animals ja no eren criats directament amb els productes que s'obtenien dels 

camps  sinó  que  s'utilitzaven  pinsos  específics.  Encara  hi  havia  un  bon  nombre  de 

famílies que vivien a les masies dels municipis rurals.

A finals del S. XX i principis del S XXI, hi ha hagut un descens important del 

nombre  de  ramaders  i  encara  més  dels  que  estan  lligats  a  l'agricultura.  Actualment 

predominen les granges especialitzades en la cria intensiva de bestiar que depenen d'una 

gran  empresa,  i  que  acumulen  un  alt  percentatge  de  caps  en  contra  de  les  petites 

empreses  familiars  ramaderes  que  encara  que  són  nombroses  el  volum de  caps  de 

bestiar i de treballadors és mínim si ho comparem amb les anteriors. 

Pel què fa al bestiar  boví, és el que més ha conservat l'estructura de l'empresa 

familiar  ramadera,  però  aconseguint  una  millora  qualitativa  important,  tenint 

explotacions  molt  més  grans,  construint  noves  infraestructures,  modernitzant  la 

maquinària,  facilitant la  manipulació del bestiar,  aprofitant la millora genètica,...Tot 

això ha portat a una especialització del sector, en el qual podem trobar moltes races de 

vaques, que a grans trets es poden classificar en:

Races d'aptitud lletera: com per exemple la Frisona o Holstein, que és la típica 

vaca virada en blanc i negre, de munyir, que hi ha també a la nostra comarca.

Races d'aptitud càrnia: com és el cas de la vaca Bruna dels Pirineus, pròpia de 

Catalunya, la Xarolesa i la Llemosina, d'origen francès, la Blanc Blau Belga, etc.

En general, els vedells provinents d'una raça de carn són més musculosos i tenen 

un potencial de creixement molt més gran que els que provenen d'una raça lletera, per la 

qual cosa s'espera que pesin més a l'escorxador  i  que tinguin més valor  a l'hora de 

vendre'ls. 

3. LES GRANGES DE VEDELLS MÉS MODERNES I 
EFICACES.

El tipus d'explotació on viuen els vedells pot influir força en el seu benestar, i per 
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tant en el seu creixement i resultats econòmics finals. És essencial per a aquest tipus de 

bestiar que la quadra sempre estigui seca, ventilada, amb un bon jaç2 (ja sigui de palla o 

serradures)  i  que  els  animals  tinguin  suficient  espai.  Les  superfícies mínimes 

recomanades  per vedell són les següents:

En lactació: 1,5  m2

Fins a 200 kg de pes viu:  2  m2

Fins a 350 kg de pes viu:  3  m2

Fins a 500 kg de pes viu:  4  m2

Així doncs, les granges més modernes i eficaces seran les que millor compleixin 

les condicions anteriors. No podem oblidar, l'objectiu de qualsevol explotació ramadera 

és que sigui rendible econòmicament, i per tant,  la millor granja és la que comporta 

menys  feina  (menys  personal)  i  despeses  sempre  i  quan els  animals  hi  estiguin  en 

perfectes condicions.

Cal destacar que si  l'explotació compleix els  requisits  ja esmentats, s'evitaran 

moltes malalties com refredats, pulmonies o coixeres, el vedell estarà molt més satisfet i 

per  tant  creixerà  més,  i  millor.  En  granges  “problemàtiques”  des  del  punt  de  vista 

sanitari, pot ser efectiu reduir la densitat animal. 

3.1.Allotjaments per vedells petits (lactants o “mamons”)
       És l’espai que ocupen els vedells més petits, que encara han de prendre llet. De 

manera  orientativa,  es  tracta  de  vedells  que  tenen  menys  de  2  mesos  de  vida.  Les 

explotacions per a aquest tipus de bestiar han de complir rigorosament les condicions ja 

esmentades, degut a que les primeres setmanes són la fase més crítica de l'engreix. Les 

naus per a aquests vedells poden ser més o menys obertes depenent del clima de cada 

zona. En el cas concret de les utilitzades per aquest treball, es tracta de recintes força 

tancats, amb parets, però que tenen finestres per ventilar, les quals es poden tancar a les 

èpoques més fredes. Normalment els animals hi estan separats en lots petits, de 10 – 20 

vedells, per facilitar la subministració de llet. 
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3.2.Allotjaments per vedells grossos
És  l’espai  que  ocupen  els  vedells  que  ja  s’han  desmamat,  o  els  “pasteros3” 

procedents de vaques de pastura.

Depenent del tipus de vedells que s’engreixen distingim dos tipus d'allotjaments:

−Naus amb “llit de palla”, (foto 1) si els vedells són de races de carn, ja que els 

animals molt pesats són més propensos a agafar mal a les extremitats quan el terra és 

enreixat. 

−Naus  amb  enreixat  o  “slats”  al  terra,  (foto  2)  quan  s'engreixen  vedells  més 

lleugers o de races lleteres (per exemple els coneguts en l’argot del sector per vedells 

“pintos” o virats). 

No obstant ens centrarem en la primera opció, que és la més adequada pel tipus de 

vedells estudiats.

Els  locals  tindran una altura  mitjana que oscil·larà  entre  els  4  -  4,5m, estaran 

coberts amb planxes (per exemple metàl·liques), preferiblement amb aïllant incorporat, 

que ajudarà a mantenir  una temperatura agradable a l'interior de la nau i disminuirà 

notablement el soroll  en cas de precipitacions. Últimament es tendeix a fer les naus 

obertes, sense parets  de tancament,  ja que d'aquesta manera es renovarà molt millor 

l'aire, disminuirà la humitat a l'interior del recinte i els animals estaràn  més eixuts (foto 

3). El terra serà de paviment molt gravat per tal d'evitar que els animals rellisquin. En 

aquest cas, i pensant en vedells que es puguin sacrificar a l’entorn dels 500-600 kg de 

pes viu, cal una superfície mínima de 4 m2 per vedell.

Com ja veurem  l'alimentació consta de pinso i palla o farratges. Cada aliment es 

posa a la corresponent menjadora, les quals són força llargues per tal d'evitar que es 

colapsin i els animals s'hagin d'esperar per menjar.  El pinso, que és l’aliment principal 

s'emmagatzema en sitges4 i es distribueix per mitjà de sistemes automàtics (com per 

exemple el “vis sens fi”5) que transporten la farina des de la sitja fins a l'estable. 

Evidentment les naus han de tenir abeuradors. És recomanable que aquests es col·loquin 

pel cantó de fora de la quadra, de manera que quan els animals tinguin set hagin d'estirar 

una mica el coll fins a arribar a beure. D'aquesta manera s'evitarà que els vedells llencin 

aigua a dins de la nau i per tant mullin més (tal com es pot veure a la foto 4).
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3.3. Funcionament d'una granja de vedells lactants
Quan els vedells són molt petits, a més de disposar de pinso i palla,  han de beure 

llet, i per aquest motiu, el seu allotjament és diferent al dels animals ja desmamats. Una 

nau per a vedells “mamons” té un sistema que permet subjectar-los a tots pel cap, de 

manera que no puguin marxar però alhora puguin arribar a la tetina6 de la llet, que estarà 

subjectada per un suport metàl·lic. D'aquesta manera, s'aconsegueix tenir tots els vedells 

quiets, en fila i sense que es molestin els uns als altres mentre mamen. A mida que es 

van estacant se'ls hi posa la tetina i la quantitat adequada de llet a través d'un sistema 

amb mànega i pistola. (Veure vídeo Annex -5)

3.4. Funcionament de la granja d'engreix 
Una granja de vedells té un funcionament complex, ja que en una explotació amb 

un nombre elevat de caps (de 60 a 2000) gairebé cada dia hi ha novetats. L'objectiu 

bàsic és que els animals disposin sempre de menjar (pinso i palla), que tinguin aigua 

neta, i que el terra estigui el més eixut possible. Deixant a part tots els fets extraordinaris 

que poden succeir, el treball s'organitza de la següent manera:

Cada dia d'hora al matí es posa pinso i palla als animals i a la tarda es torna a fer 

el mateix. Com ja hem dit la farina, es distribueix per mitjà de sistemes automàtics (foto 

7). Pel que fa a la palla, trobem bàsicament 2 mètodes de distribució:

–Hi ha naus que tenen rastells (Foto 6), en els quals s'hi posa la bala directament 

a dins ja sigui amb un tractor o amb una màquina més precisa. D'aquesta manera, quan 

els vedells volen menjar tiben la palla de dins el rastell amb la llengua. Tot i això, si 

s'utilitza aquest sistema, s'ha de passar igualment matí i tarda a acostar la palla ja que si 

no els animals no hi arriben.

–Altres granges tenen un passadís ample al mig del qual es desfan les bales (foto 

7). Al costat d'aquest hi ha les menjadores que són molt més llargues que en el cas 

anterior. A l'hora de donar palla als vedells se n'agafen grapats de les bales que hi ha al 

passadís i es posen a dins les menjadores. Amb aquest sistema ens assegurem que tots 

els vedells poden arribar a menjar-ne quan volen, ja que podem posar-los-hi exactament 

la quantitat que en necessiten. Fet molt important, ja que com veurem, la falta de palla 
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és una de les principals causes de timpanismes.  Una altra diferència remarcable entre 

aquest  sistema  i  l'anterior,  és  que  en  l'últim  cas  els  vedells,  sí  volen  menjar,  han 

d'introduir el cap dins la menjadora i en l'altre no poden fer-ho.

A part de donar-los menjar, tot sovint se'ls ha d'escurar7. Les naus es netegen quan 

el jaç és moll o bé quan hi ha una quantitat considerable d'excrements. Per aquest motiu, 

l'interval de temps que passa des que s'escura una quadra fins que s'hi ha de tornar, no 

sempre és igual, ja que depèn de molts factors: 

–Densitat animal: com  més densitat animal (animals/m2) hi ha en una granja, més 

de pressa s'embruta. 

–Estació de l'any: a l'estiu els vedells mullen molt més la nau que a l'hivern, ja que 

beuen molta aigua degut a la calor. 

–Raça: cal destacar que hi ha races que embruten més que d'altres ja que tenen un 

diferent comportament, és a dir, tiren aigua a terra o es remullen.

–També depèn del tipus de nau ja que com més oberta i airejada sigui menys es 

mulla el jaç i per tant, menys s'ha de netejar.

Per escurar una cort, normalment, es tanquen tots els animals a un cantó. Llavors 

es treuen els fems del costat buit mitjançant un tractor o una màquina especial (veure 

vídeo Annex 6). Un cop fet això, s'hi ha de fer jaç. Normalment es tira  una capa de 

serradures a terra i llavors s'hi desfà una bala de palla a sobre. Posteriorment es fan 

passar els animals cap al cantó net i es realitzarà el mateix procés a l'altre costat. Quan 

es té tot en condicions i amb un bon jaç s'obren les cledes8 que parteixen la nau de 

manera que els vedells disposin de tot l'espai.   

Tanmateix, periòdicament, s'ha de netejar el pinso de l'estable, ja que s'embruta 

amb la palla i els fems. Sovint també cal fer-ho amb els abeuradors, ja que els animals 

hi porten restes de pinso o de femtes, i cal evitar que l’aigua es contamini.

3.5. Mecanització, eines i altres instal·lacions d'una granja 
actual.

La maquinària d'una granja moderna, no és pas gaire complicada. Dés de l'inici de 

l'engreix fins que els vedells van a l'escorxador s'utilitzen diferents aparells. Quan els 

10



Productivitat de diferents races bovines

animals arriben de petits, que encara prenen llet, s'utilitza un sistema amb un remenador 

que permet desfer la llet artificial en aigua calenta. Un cop preparada, es reparteix amb 

l'ajut d'una mànega i una pistola (semblant a la de les gasolineres) a les galledes on 

beuen els vedells. Preferiblement, aquestes galledes han d'incorporar una tetina a la part 

inferior per simular el braguer de la vaca. Això facilita el tancament de l’anomenada 

“gotera esofàgica” que fa que la llet passi directament al quall, un dels compartiments 

de l’estómac dels vedells, on la llet qualla i es digereix.

Un cop alletats, els animals es canvien de quadra i es porten cap a un lloc més 

airejat. En aquest nou allotjament, més espaiós, hi ha  vis sens fins que transporten el 

pinso dés de les sitges fins a l'estable. 

La  resta  de  la  maquinària  són  les  eines  per  treure  i  transportar  el  fems  dels 

animals. Normalment les corts es netegen amb la pala d'un tractor o amb altres tipus de 

màquines especials molt més petites i manejables. Aquests fems s'aboquen al  femer i 

posteriorment s'escampen als camps amb un tractor i un remolc, per tal d'adobar-los. No 

obstant, també hi ha algunes granges, majoritàriament de  vedells virats i amb el terra 

engraellat, on en comptes de netejar amb una màquina amb pala ho fan amb aigua a 

pressió. De tota manera, aquest mètode no és gaire eficaç amb les races més pesades, 

com és el cas de la Blanc Blau Belga, ja que  el terra enreixat pot provocar mal a les 

extremitats dels animals més delicats, fent que aquests s'encoixeixin.

Màniga de maneig:  Tal  com el  seu nom indica,  és  una eina amb forma de 

passadís estret que serveix per agafar els animals, tant si estan en llibertat com si es 

troben dins de la nau. D'aquesta manera podem  manipular-los amb seguretat i fer la 

operació  de  maneig  que  convingui  (vacunar,  sanejament,  comprovar  números  de 

cròtal...). De mànigues n'hi ha de molt simples i de molt complexes, però totes es basen 

en el mateix fonament: primer consten d'una zona en forma d'embut que serveix per 

anar ajustant els animals, dirigint-los cap a un passadís estret on no poden girar-se, cosa 

que els obliga a avançar  fins que finalment es troben en una “gàbia” molt estreta on no 

es poden moure i resulta fàcil punxar-los o fer-los el que convingui. El tipus de màniga 

més comú  es pot observar a la foto 9.
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4. SISTEMA DIGESTIU DELS REMUGANTS:
Els remugants són aquells animals herbívors que digereixen els aliments en dues 

fases.  Primer   tallen  l'herba  i  se  l'empassen  ràpidament.  Després  remuguen.  Aquest 

procés consisteix  en tornar  els  aliments a  la  boca en forma de bols alimentaris  per 

mastegar-los. 

L'estomac dels remugants es caracteritza per tenir quatre compartiments: rumen, 

reticle,  llibret,  i  quall.  Gràcies  a  aquestes  cavitats  poden  aprofitar  els  carbohidrats 

estructurals  de  les  plantes  (cel·lulosa,  hemicel·lulosa  i  pectina),  tenint  així  una  font 

d'energia addicional i basant la seva alimentació en el consum de farratges.

El  rumen actua  com  a  càmera  de  fermentació  microbiana  i  és  el  principal 

compartiment on s'assimilen àcids grassos de cadena curta. 

Juntament  amb el  reticle  forma el  complex reticle-rumen,  en el  qual  fermenta 

l'aliment gràcies a microorganismes anaeròbics que poden utilitzar la fibra per obtenir 

energia. 

El reticle que és el més petit dels estómacs té funció de moure l'aliment digerit 

cap al rumen o cap al llibret en la regurgitació del bol alimentari després de remugar.

El llibret ajuda a reduir la mida de les partícules de l'aliment digerit. Intervé en el 

control  del  pas  del  bol  alimentari  cap al  tub digestiu  inferior  i  ajuda a  extreure els 

líquids retinguts en la ingesta. Les seves làmines i  papil·les poden funcionar com un 

canal de comunicació pels líquids entre el reticle i el quall anomenat gotera esofàgica. 

La funció primordial d'aquesta estructura és tancar-se per conduir líquids directament al 

quall o estómac vertader. Per aquest motiu és molt important en els lactants. El reflex 

produït en mamar tanca la gotera esofàgica i porta la llet directament al quall, on se'n fa 

la digestió. Alteracions del tancament de la gotera condueixen la llet al remug on pateix 

fermentació bacteriana, la qual cosa és un inconvenient per a la salud de l'animal. Per 

aquest motiu és millor que els vedells prenguin llet amb tetines ja que és la manera més 

natural i es tanca la gotera esofàgica. En canvi si se la veuen xarrupant en cubells, (com 

en moltes granges actuals) això no passa i els animals en poden patir les conseqüències, 

ja que l'estimulació natural al beure no és adequada per a tancar la gotera esofàgica. 
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També cal  dir  que algunes  sals  estimulen  el  tancament  d'aquest  mecanisme.  En els 

bovins són especialment efectives les sals de sodi i la glucosa. D'aquí bé que al pinso 

(com es pot comprovar en algunes fórmules) s'hi afegeix clorur de sodi i  que a les 

vaques de pastura se'ls posen blocs de sal.

Al quall és possible digerir els microorganismes del rumen els quals són absorbits 

posteriorment a l'intestí prim com a proteïna d'alta qualitat.

L'intestí prim és un tub que consta de tres parts: el duodè, el jejú i l'ili. A tot aquest 

tub s'absorbeixen la major part de nutrients i es digereix la proteïna.

L'intestí gros, funciona com a òrgan d'absorció d'aigua i concentració de contingut 

intestinal. Està format pel cec, el colon i el recte.

5. EL VEDELL SA
Els millors indicadors que un vedell està en bon estat de salut són els seus signes externs 

i  el  seu comportament:  el  pelatge ha de ser curt  i  brillant,  mida i  desenvolupament 

corresponents a la seva edat i respiració tranquil·la (que passa desapercebuda). A més a 

més, el vedell ha d’estar feliç i amb ganes de jugar (sobretot quan és petit), moviment 

constant dels ulls i expressió viva de la cara.

6. PROBLEMES I MALALTIES MÉS FREQÜENTS: 
TRACTAMENTS POSSIBLES

Problemes d'adaptació:
Segurament que el problema més gran que trobem en la cria i engreix del vedell és 

la dificultat que tenen aquests animals per adaptar-se a una granja després d'haver-los 

separat de la seva mare.  Quan arriba un lot de vedells “mamons” a una granja, aquests, 

estan en una nau amb altres animals provinents de diferents explotacions, així doncs, 

cada vedell porta diferents agents patògens, i és principalment per aquest motiu que es 

poden encomanar malalties entre ells.  Per altra banda els han separat de la mare i es 

troben  sols,  de  manera  que  aquest  cúmul  de  circumstàncies  afavoreix  l'aparició  de 

problemes sanitaris.

Quan els vedells arriben a una explotació que els hi és desconeguda, se sap que 
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pateixen  canvis  de  nivells  hormonals  i  metabòlics,  i  conseqüentment  s'observa  una 

reducció temporal d'ingesta d'aliments.

Per aquests motius, és molt important que l'animal es familiaritzi de seguida amb 

els  sistemes  de  distribució  d'aliment  i  aigua,  ja  que  a  vegades  els  costa  trobar 

l'abeurador, no veuen el pinso o no saben introduir el cap en l'orifici des del qual podran 

arribar a la tetina de la llet. S'aprecia clarament una recuperació ràpida de la ingesta si hi 

ha aliment disponible i els vedells aprenen a accedir-hi. 

Possibles ajudes als vedells nouvinguts:
−Tenir la nau en bones condicions ambientals (de neteja i confort) amb un bon jaç 

de palla. També és molt efectiu tirar-hi serradures ja que fan que el terra estigui molt 

més sec.

−És  important  que  els  grangers  tinguin  molta  paciència  i  ajudin  als  animals, 

sobretot els primers dies, quan veuen llet.

−Cal intentar que els sistemes de distribució d'aliment siguin eficients i de fàcil 

aprenentatge pels vedells.

Problemàtica de l’alimentació amb pinso

Tradicionalment  els  vedells  s'alimentaven  amb pastura  o  farratges,  però  el  fet 

d'alimentar-los  amb  altes  quantitats  de  pinso  fa  que  també  puguin  aparèixer  altres 

problemes sanitaris.

S'ha comprovat que els animals engreixats intensivament amb pinso i palla a lliure 

disposició,  consumeixen només un 10% de palla  sobre el  total  de matèria  seca que 

ingereixen. Així doncs, el pinso concentrat representa el 90% de l'aliment.

Això fa que les racions siguin molt energètiques  i amb poca  fibra, la qual cosa 

comporta que aquests vedells siguin més propensos a patir malalties relacionades amb el 

tipus d'alimentació que reben, com meteorisme, acidosi, necrosi cerebro-cortical... 
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Timpanisme o Meteorisme (vedells que s'inflen)
En la digestió, els animals remugants produeixen gasos que s'acumulen a la part 

superior de la panxa. Quan per la  causa que sigui, no poden expulsar aquests gasos, els 

vedells s'inflen ràpidament. Aquesta situació és molt perillosa quan s'infla la part del 

diafragma, el cor i els pulmons, doncs els vedell pot morir. Tots aquests processos són 

totalment involuntaris i estan controlats pel mecanisme del  rumen. Es poden distingir 

diferents tipus de timpanismes en funció de les seves característiques, origen, evolució i 

tractaments:

•“Meteorisme  agut”:  l'acumulació  de  gasos  fermentats  a  la  panxa  es  deu  a 

l'obstrucció  de  l'esòfag  causada  per  alguns  aliments  més  grossos  del  compte,  per 

exemple  trossos  de  panotxa  de  blat  de  moro,  o  aliments  turgents,  com làmines  de 

remolatxa de sucre. L'aliment que obstrueix la via hi provoca una inflamació, de manera 

que s'infla la musculatura i encara es comprimeix més. Els gasos inflen ràpidament el 

cantó esquerre de la panxa del vedell i  aquest  comença a rebutjar el pinso i  a tenir 

l'aspecte d'un animal malalt amb el cap cot, orelles caigudes i una intensa salivació. 

•Vedells propensos a inflar-se: després de desmamar els vedells i amb el canvi 

d'alimentació de llet a pinso, són més propensos a inflar-se, ja que sovint les racions són 

molt energètiques i l'animal no pot digerir-les correctament.

• Fermentació  espumosa:  Els  farratges  formen  una  “papilla”  a  la  panxa  dels 

remugants  la  qual  conté  una  gran  quantitat  de  bombolles  d'aire  que  no  poden  ser 

expulsades per l'animal. 

Tractaments pels timpanismes: com a primer recurs quan un vedell està inflat, es sol 

punxar amb fàrmacs anticonvulsius. A part d'això si l'animal està extremadament inflat o 

bé no pot eliminar els gasos s'utilitza una cànula / sonda esofàgica9. Aquesta s'introdueix 

acuradament per la boca de l'animal i a través de l'esòfag, fins que comencen a sortir els 

gasos. En aquest moment s'ha de fer pressió amb les mans a la panxa de l'animal per tal 

que es desinfli. Un cop no hi queden gasos s'extreu la cànula del coll de l'animal. Tot i 

això,  si  el  vedell  és  propens  al  meteorisme,  la  introducció  repetida  d'una  sonda 

d'aquestes  característiques  origina  inflamacions  i  convulsions  a  la  musculatura  de 
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l'esòfag. Per aquest motiu se sol utilitzar un tròcar10, a través del qual es poden escapar 

els gasos.

Acidosi
Alteració de l'equilibri acido bàsic de l'organisme que consisteix en l'augment de 

l'acidesa o simplement en la disminució de la reserva alcalina. En remugants alimentats 

bàsicament amb farratges és molt improbable que es doni, però en vedells alimentats 

fonamentalment amb pinso,  aquesta malaltia es pot produir, encara que a vegades de 

forma atenuada o latent, de manera que sovint no se'n perceben símptomes externs. A la 

pràctica, els vedells que pateixen poca o molta acidosi redueixen el consum d'aliment, i 

per tant se'n pot ressentir el seu creixement. Per tal d'evitar que es produeixi és molt 

important que els vedells tinguin sempre palla de bona qualitat o algun altre farratge a 

lliure  disposició.  A més,  molts  fabricants  de  pinso  inclouen  a  les  formules  un  cert 

percentatge de  bicarbonat de sodi, que en aquest cas fa de tamponant i ajuda a mantenir 

el pH ruminal a nivell raonables (si pot ser a l'entorn de 6 o almenys de 5,5).  

Pulmonia
És una malaltia que afecta a les vies respiratòries provocada per diversos tipus de 

bacteris, contagiades per mitjà de la tos i que poden afectar tant els humans com els 

animals.

Aquesta malaltia sol afectar majoritàriament als vedells a l'entorn de les setmanes 

de vida, especialment a l'hivern. La malaltia es desenvolupa amb gran velocitat i gairebé 

sempre és fatal en qüestió de poques hores. Ataca les vies respiratòries baixes (bronquis) 

i causa una febre molt alta. 

L'única manera de combatre la malaltia és actuar molt ràpidament quan apareix el 

primer símptoma: la tos. El tractament més adequat és medicar l'animal amb penicil·lina 

o amb altres antibiòtics equivalents durant uns quants dies. 

La grip bovina
La grip bovina, juntament amb les diarrees és el major problema sanitari en la cria 

i engreix de vedells. Aquest conjunt de malalties respiratòries gripals tenen múltiples 
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causes i tot i que depenen força de la densitat de bestiar que hi hagi a les quadres sempre 

existirà risc de que els vedells n'agafin. Aquesta malaltia pot afectar a tot  un lot de 

vedells. Es manifesta en forma de problemes respiratoris, febre, tos i mocs.

Causes de la grip: Els vedells són força vulnerables a tots els canvis que pateixen. 

L'estrès provocat pel canvi d'estable, o d'alimentació debilita temporalment al bestiar, i 

és en aquests moments quan actuen els gèrmens patògens.

Necrosis cerebrocortical
En  determinades  ocasions,  després  del  canvi  d'alimentació  a  pinso  i  palla,  poden 

aparèixer símptomes de deficiència del sistema nerviós central que són deguts a la falta 

de vitamina B1. El sistema nerviós central només funciona si hi ha suficient quantitat de 

glucosa i alhora vitamina B1. El dèficit d'aquesta vitamina trastorna el metabolisme dels 

hidrats de carboni i  provoca que s'infli  l'escorça cerebral.  Degut a això augmenta la 

pressió a la cavitat cerebral i les cèl·lules nervioses moren. Com a tractament, s'injecten 

grans quantitats de vitamina B1, sobretot en la fase inicial de la malaltia.

Sarna:
La sarna és una malaltia produïda per àcars. Inflama la pell i provoca molta picor 

a l'animal. Si els animals provenen de prats de pastura i estan ben alimentats, la malaltia 

no es manifesta al principi. Els àcars de la sarna es multipliquen de manera explosiva 

quasi sempre coincidint amb els períodes en que el vedell està més dèbil ja sigui per 

culpa d'alguna malaltia, pel canvi d'allotjament o d'alimentació. És una patologia molt 

difícil de combatre i encara que tractant els animals un parell o tres de cops  pugui 

desaparèixer, gairebé sempre torna a brotar. En els últims 20 o 30 anys la influència de 

la sarna en els bovins era cada cop menor, però ja fa temps que torna a ser un problema. 

Actualment torna a aparèixer de forma generalitzada, sobretot en explotacions d'engreix 

intensiu i especialment si el bestiar és importat de França, Bèlgica o Luxemburg.

Els àcars causants de la malaltia viuen a dins i a sobre la pell, on es reprodueixen . 

Es localitzen principalment a la línia dorsal, la creu i la zona de l'os sacre. 
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7. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE LES RACES 
ESTUDIADES

7.1. La raça Simmental
Història 

És una raça Suïssa originada fa aproximadament 350 anys. Prové de la vall del riu 

Simme, a prop de Berna, que li dóna nom. Ocupava la part occidental d'aquest país però 

es va anar estenent per tota la zona oriental d'Europa i especialment per Alemanya, on 

ha donat lloc a una bona raça de carn, la Fleckvieh, que és com es coneix en aquest país 

la raça Simmental.

Antigament, la Simmental, era de triple aptitud és a dir, se n'aprofitava la carn, la 

llet  i  a més a més s'utilitzava com a animal de ròssec,  però gràcies a un procés de 

selecció  es  va  especialitzar  en  carn  i  llet.  Aquesta  raça  s'ha  adaptat  molt  bé  a  les 

condicions  climàtiques  de  la  majoria  de  països  centreeuropeus  i  el  seu  conjunt  de 

característiques fan que pugui competir tant amb vaques lleteres com amb vaques de 

carn.  Ofereix  una  alta  producció  de  càrnia,  creixement  accelerat,  llet  d'excel·lent 

qualitat, bons braguers, facilitat en els parts, animals forts, amb bons unglots i llarga 

vida útil, que tot plegat es tradueix en una disminució de costos i major rendibilitat.  

El fet de poder pasturar en terres que oscil·len entre els 600 i 2600 metres sobre el 

nivell del mar fa que aquesta vaca robusta s'adapti a les diferents condicions ambientals 

i de producció, que han permès la seva ràpida difusió convertint-la actualment en una de 

les races més populars a Europa i també en alguns països de Llatinoamèrica.

Tècnicament hi ha diverses varietats de Simmental a Europa, tot i  que el nom 

s'aplica  específicament  a  la  vaca  d’aquesta  raça  i  d’origen  suís.   Com hem dit,  a 

Alemanya es coneixen com a Fleckvieh, a França com a “Pie Rouge” o de capa virada 

en vermell, entre les quals es poden diferenciar la raça “Abondançe”, típica lletera de 

zones alpines o muntanyoses, la “Montbeliarde”, de tipus més lleter, que es troba en 

zones relativament planes de l’oest de França, prop del límit amb Suïssa i Alemanya, i 

la “Pie Rouge de l'Est” o Simmental francès de doble propòsit (llet-carn). El seu pel 

consta d'una capa blanca amb grans taques de color ataronjat, i fins i tot vermell clar o 
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marró. El cap sol ser completament blanc i amb el front relativament gran. Tenen les 

banyes fines i blanquinoses, corbades cap endavant, amb puntes altes.

Distribució:

La raça,  originària  de Suïssa es  va estendre cap a  Itàlia,  Alemanya,  Àustria  i 

França, dés d'on va passar a Estats units i Canadà. Avui en dia la trobem amb facilitat a 

gran part del món, fins i tot en països com Sud Africa i a tota l'Amèrica del Sud. 

El doble propòsit  :  

La principal característica del bestiar Simmental és l'alt rendiment de la raça en la 

producció de carn i llet. Aquests animals tenen una gran capacitat de consum i conversió 

alimentària  és a dir, per una mateixa quantitat de menjar en converteixen més en carn 

que altres races. Gràcies a la seva adaptabilitat a condicions difícils aprofita tant els 

millors  farratges  com els  aliments  més  deficients,   degut  a  que  els  seus  nivells  de 

producció  no  baixen  dràsticament  com  en  altres  races.  La  fertilitat  periòdica  i  el 

creixement ràpid són altres característiques de la raça. A més a més, les vaques, solen 

tenir  els  braguers  ben  conformats,  fàcils  de  munyir,  extremitats  amb unglots  durs  i 

millor formació muscular.

Característiques lleteres:

Bona  part  de  l'èxit  econòmic  que  ha  tingut  la  raça  és  gràcies  a  la  seva  alta 

producció de llet, amb una mitja de 6.500 Kg per lactació de 305 dies (10 mesos). Tot i 

això, hi ha  moltes vaques a Alemanya amb produccions que superen els 10.000 Kg per 

lactació, amb un contingut de grassa que pot anar del 4 al 4,14%, i un 3,7% de proteïna, 

que afavoreix la obtenció de formatges de primera qualitat. Aquesta raça és apta per 

l'encreuament  amb  altres  races  lleteres,  ja  que  millora  la  qualitat  de  la  llet  sense 

disminuir-ne la quantitat. A França, la raça Montblanquí s’ha convertit en la segona en 

importància dins de les lleteres, per darrera de la Frisona, i per davant de la Normanda, 

que tradicionalment ocupava aquest lloc.

Característiques càrnies:

Tot i ser un raça de doble propòsit, compta amb bones característiques  càrnies. 
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Destaca per la seva alta capacitat de creixement i per tenir més musculatura que moltes 

altres races. Produeixen una carn de qualitat, sense excés de greix i amb un rendiment 

en  canal  del  51% aproximadament.  El  guany mitjà  d'aquests  animals  en  explotació 

intensiva  és  de  1,2  kg  diaris  o  inclús  superior.  Així  doncs,  amb  aquesta  raça, 

s'aconsegueixen vedells més grossos sense passar tant temps a l'engreix com amb altres 

races. D'aquesta manera s'obté carn de més qualitat, més tendre i amb molt bon gust. 

Totes aquestes característiques fan que, al menys “en teoria”, aquesta sigui una raça de 

vaques força rentable i d'aquí bé que actualment sigui una de les més esteses per tot el 

món. Degut a això hi ha una bona disponibilitat de vedells d’aquesta raça que es poden 

engreixar.  

7.2. La raça Blanc Blau Belga (BBB)
Origen i evolució de la raça:

Originària de Bèlgica, la raça Blanc Blau Belga representa un 45% del bestiar 

boví d’aquest país, que correspon a unes 45.000 vaques. Aquesta raça està perfectament 

adaptada a la diversitat de terrenys, climes i relleus de Bèlgica, un país relativament pla.

A principis  del  segle  XX es  va començar  a  seleccionar  bestiar  amb l'objectiu 

d'aconseguir una població homogènia a partir de d'una població força heterogènia de 

bovins de raça lletera.

Aquest procés fou interromput per la primera guerra mundial però el treball de 

selecció va continuar un cop finalitzada amb l'objectiu d'aconseguir un bestiar de doble 

aptitud, amb bones característiques càrnies i bona producció de llet. Entre 1950 i 1960 

hi ha un període de transició en el que comencen a aparèixer els senyals d'una nova 

orientació, donat que difícilment podien competir amb races més lleteres, com les 

típiques Frisones. Fou en la dècada següent quan es va donar una preferència molt clara 

al desenvolupament de la massa muscular. La conseqüència de tal selecció resultà 

extraordinària. Va aparèixer un nou tipus de boví amb una musculatura molt 

desenvolupada, amb un elevat percentatge d'animals “cuixats10”, de mida gran i esquelet 

fort.

Aquesta transformació radical i ràpida responia a un mercat de la carn molt 
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exigent i sensible a les diferències de conformació que es veien reflectides a la canal13, 

de manera que els toros, vaques i vedells d'aquesta raça es venien força més cars que la 

resta. 

Per  molta  gent  pot  resultar  difícil  entendre  les  raons  d'aquestes  diferències  de 

preu, que es deuen a un major aprofitament de les canals, gràcies a la hipertròfia dels 

músculs  del  darrere,  els  escassos  teixits  grassos  i  una  carn  més  tendre.  D'aquesta 

manera, a un carnisser, la canal d'un animal com aquest, molt especialitzat en carn, li 

proporciona més peces de primera qualitat, que són les mes cares i les que demana el 

consumidor més exigent.

En resum, aquest és l'origen de la multiplicació d'aquest tipus genètic. Això també 

explica que els pagesos hagin acceptat l'inconvenient que suposen les majors dificultats 

en el part. Essent mixta en un principi, aquesta raça ha arribat a ser una autèntica raça de 

carn, les principals avantatges de la qual són:

- musculatura extraordinàriament desenvolupada

- gran tamany potencial 

- producció de llet raonable (pel seu passat lleter)

- bon creixement sense dipositar excés de greix

Característiques del Blanc Blau Belga

1) Color del pelatge:

A més del caràcter “virat”(com moltes de les que apareixen en l'estudi 

comparatiu) recessiu, en els animals d'aquesta raça podem trobar tres tipus de coloració: 

el blanc, el blau i el negre (Foto 16). A la pràctica, no sempre hi ha tots aquests colors, i 

a mes la seva distribució sobre el cos de l’animal pot ser molt diversa. Per tant, els 

animals son molt heterogenis des del punt de vista del color. A la Taula 1 s'indica de 

manera orientativa el color dels fills en funció del dels pares.

Colors dels pares Blanc Blau Negre
Blanc x Blanc 100,00% - -
Blanc x Blau 50,00% 50,00% -
Blanc x Negre - 100,00% -
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Blau x Blau 25,00% 50,00% 25,00%
Blau x Negre - 50,00% 50,00%
Negre x Negre - - 100,00%

Taula 1.- Freqüència de colors en els vedells de raça Blanc Blau Belga segons els 

colors dels pares.

2) Pes i talla:

Es tracta d’animals molt pesats. El pes viu dels toros adults (uns 5 anys de vida) 

varia entre 1.150 i 1.300 Kg, amb una alçada a la creu de 148 a 152 cm. Les vaques són 

menys pesades, però tot i així el seu pes mitjà al principi de la gestació varia de 700 a 

750 kg, amb una alçada a la creu de 134-136cm. Tot i això algunes vaques poden assolir 

pesos de 850 a 900 kg i més de 140 cm.

Per altre banda els animals de raça Blanc Blau Belga pura es caracteritzen per 

tenir una musculatura extraordinàriament desenvolupada (Imatge numero 16). En 

general, la musculatura es comença a desenvolupar ràpidament entre les quatre i sis 

setmanes d'edat. En altres races hi ha un gen, el “myostatin”, que inhibeix el 

desenvolupament de la musculatura, però en els Blanc Blau Belgues purs no es 

manifesta. Així doncs, la raça pura desenvolupa fins a un 20% més de musculatura que 

altres races, i per aquesta raó és mol normal que els parts s’hagin de fer per cesària. 

3) Rendiments productius

Els animals de raça Blanc Blau Belga es caracteritzen per tenir un gran potencial 

de creixement, bàsicament de tipus muscular, una bona eficiència alimentaria 

(transformació dels aliments en carns), i la possibilitat de sacrificar-los a pesos elevats 

sense que hagin dipositat grans quantitats de greix.

Pel que fa als animals altament seleccionats, i ben alimentats, el seu augment diari 

de pes pot arribar a 1,5 kg. 

4) Temps de gestació

La període de gestació del bestiar Blanc Blau Belga és d'uns 282 dies de mitjana, 

proper als 9 mesos i 9 dies que en teoria dura la gestació d'una vaca. 
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La freqüència mitjana d'embarassos amb bessons és del 2,3% i a mesura que l'edat 

de la vaca augmenta també ho fa la probabilitat de tenir bessonada.

5) El part

En raça pura el percentatge de parts amb cesària és molt més elevat que en altres 

races,  d'un  56% o  fins  i  tot  superior,  i  és  força  més  alt  quan  neixen  mascles  que 

femelles. Per altre banda, en les primeres (vaques de primer part) sempre hi ha més 

dificultats.  Tot això és degut a la hipertròfia muscular dels  individus d'aquesta raça. 

L'edat mitjana en la que les vaques pareixen per primer cop és de 32 mesos i l'interval 

mitjà entre parts se situa entre els 12 i 14 mesos. Cal destacar que actualment, a Bèlgica, 

més  del  60%  de  la  població  de  vaques  Blanc  Blau  Belgues  es  reprodueixen  per 

inseminació  artificial.  No  obstant  al  nostre  país  els  toros  Blanc  Blau  Belgues  són 

destinats a cobrir vaques d'aptitud càrnia i cap al nord d'Espanya també s'utilitzen amb 

vaques lleteres.  

6) Encreuaments amb altres races

Per  la  seva  envergadura  i  la  seva  musculatura  especialment  desenvolupats,  el 

Blanc Blau Belga s'imposa com a raça “mascle” destinada a ser creuada amb altres 

races menys càrnies.  La seva utilització especialment amb vaques lleteres, però també 

amb vaques mixtes està en constant progressió, tant a Bèlgica com a gran part del món. 

Cal destacar que aquests encreuaments no ocasionen més dificultats en el part que les 

altres races d'aptitud càrnia. Els Blanc Blau Belgues, quan estan encreuats amb altres 

races, no neixen tan musculats com en raça pura, però permeten produir vedells molt 

ben conformats. 

7.3. La Raça Frisona
 Origen i evolució de la raça:

La raça Frisona és originària de la regió de Frisia, als Països Baixos (Holanda), 

per aquesta raó se la coneixia també per “vaca holandesa”. Són animals de capa virada, 
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blanca  i  negra,  tot  i  que  excepcionalment  hi  ha  també  alguns  exemplars  virats  en 

vermell (capa blanca i vermella; gen recessiu).  És una raça de les més conegudes a 

nivell mundial,  degut a que es tracta d'una de les més lleteres i n'ha anat substituint 

'altres en diferents països: primer a Europa i després en altres continents, sobre tot en 

zones temperades, és a dir no excessivament caloroses. Es considerada la raça lletera 

per excel·lència. Pel que fa a producció de llet, per sobre d'ella, només hi ha la Holstein-

Friesian,  una  raça  desenvolupada  als  Estats  Units  precisament  a  partir  de  la  pròpia 

Frisona Europea.

En l'actualitat, la Frisona Europea, de la qual n'hi ha diferents varietats, segons 

els països on es cria (Frisona Holandesa, Frisona Espanyola, Frisona Italiana, Frisona 

Francesa, British Friesian, etc) rep molta influència de la branca americana (Holstein) 

degut a que moltes vaques s'inseminen artificialment amb semen de toros Holstein dels 

EEUU o de Canada.

Com que la Holstein americana és una raça més lletera, i conseqüentment menys 

apte per a la producció de carn, les vaques de raça Frisona que hi ha a Europa pateixen 

un procés de “Holsteinització”, és a dir una acostament progressiu a les característiques 

anatòmiques i productives de les vaques Holstein americanes. Aquestes poden produir 

fins a 50 o 60 litres de llet al dia (a l'inici de la lactació), però són més esveltes (primes i 

altes) i amb menys conformació càrnia (poca massa muscular, pitjors formes càrnies, 

etc.). Els seus vedells tenen un creixement més lent que els provinents de races càrnies, 

dipositen més greix a una mateixa edat, i donen pitjors rendiments a l'engreix. Per totes 

aquestes raons, els vedells Frisons, en raça pura, son poc valorats per produir carn, i una 

manera d'obtenir més valor dels fills d'aquestes vaques és creuar-les amb “sementals de 

carn”.  Normalment,  a  les  explotacions  de  vaques  de  llet,  només  les  millors  vaques 

Frisones s'inseminen amb toros d'aptitud clarament lletera, per guardar-ne les filles, però 

les vaques menys productives s'inseminen amb semen de toros de races més càrnies (per 

exemple: Blanc Blau Belga, Xarolès, Llemosí, etc..) per tal d'aconseguir més diners dels 

vedells que es vulguin destinar a produir carn.

En aquest sentit, l'encreuament de vaques de la Frisona amb toros de la raça Blanc 

Blau Belga ha anat guanyant adeptes degut a que són dues races que es complementen. 
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Els  fills  de  l'encreuament  entre  aquestes  dues  races  creixen  millor  que  els  de  raça 

Frisona pura, i en explotacions d'engreix permeten obtenir millors resultats tan tècnics 

com econòmics que els que s'obtenen amb vedells “pintos14” o de raça Frisona pura.

8. TREBALL EXPERIMENTAL

8.1. Control de variables
El meu estudi constarà de dues parts: per un cantó intentaré comparar els resultats 

productius obtinguts amb dues races de vedells força diferents (Experiència 1) i per 

l'altre estudiaré el creixement de dos lots de vedells de la mateixa raça en funció del 

tipus de pinso d'engreix consumit (Experiència 2).

Experiència 1:

Consisteix en comparar un lot de vedelles de raça Simmental amb un de vedelles 

encreuades de raça Blanc Blau Belga x Frisona, que han estat en les mateixes 

condicions de maneig i alimentació, és a dir: 

-  Dés de l'arribada a la granja han begut el mateix tipus de  llet fins al moment de ser 

deslletades 

-  Han consumit els mateixos tipus de pinso i palla.

-  Han estat en allotjaments iguals. 

-  S'han netejat sempre que han estat molles 

-  Si mai n'hi ha hagut una de malalta s'ha tractat adequadament.

Per tant, en aquest cas, la variable d'estudi serà la raça.

Experiència 2:

Pel que fa a la segona part o estudi de la producció en funció del tipus de pinso 

d'engreix consumit, es va realitzar amb dos lots de vedelles encreuades de Blanc Blau 

Belga x Frisona, cadascun dels quals va consumir un  pinso diferent (Tipus 125 o tipus 

Únic, que es descriuen en l'apartat següent). Totes aquestes vedelles estaven en les 

mateixes condicions durant l'alletament i durant l'inici de l'engreix (fins uns dos mesos i 

mig d'estar a la granja), però, a partir d'aquest moment cada grup va passar a menjar un 
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tipus de pinso diferent per tal de finalitzar l'engreix.

Per tant, en aquest segon cas la variable serà el tipus de pinso d'engreix 

consumit.

8.2. Alimentació dels vedells 
Els vedells de les races estudiades en aquest treball són animals que s'han separat 

molt joves (cap a 1 mes de vida) de la seves mares, quan arriben a la nova explotació 

encara han de prendre llet. En arribar a la granja, tots els animals estudiats han pres llet 

artificial reconstituïda durant 30 dies, dos cops per dia, durant els primers 15 dies, i 

només un cop diari durant la segona quinzena. Per preparar la llet artificial es barreja 

llet en pols amb d'aigua calenta, a 33-40° C. Aproximadament, cada 100 grams de pols 

es barregen amb uns 950 ml d'aigua per obtenir un litre de llet, que equival a una ració.

Durant el període de cria o lactància, la dieta és complementada amb pinso per a 

vedell “mamó” i amb palla, a lliure disposició. A més a més poden beure aigua a partir 

de  la  segona  quinzena  de  l'alletament.  Un  cop  desmamats  passaran  a  alimentar-se 

únicament de pinso i palla, menjant primer un pinso de transició entre la cria i l'engreix, 

anomenat tipus 23. Finalment passen a consumir els pinsos de tipus 125 o tipus Únic, 

que són pròpiament d'engreix. Normalment el canvi del pinso de transició (tipus 23) al 

pinso d'engreix (tipus 125 o Únic) es fa a l'entorn de 90 dies des de l'entrada dels vedells 

a la granja . La utilització de diferents tipus de pinso al llarg del cicle productiu dels 

animals té la finalitat d'adaptar l'aliment a les necessitats de l'animal i alhora abaratir 

costos, doncs els més petits necessiten aliments més digestibles i normalment amb més 

proteïna, mentre que els més grossos requereixen menys proteïna i més energia (ja que a 

més edat  dipositen més greix). A tall  d'exemple,  a la  Taula  2 s'indiquen uns  valors 

orientatius de concentració energètica i de proteïna que es recomanen per les racions de 

vedells d'engreix segons el seu pes viu.

Taula  2.  Evolució  orientativa  de  la  ingestió  total  de  matèria  seca  (MS),  de  la 

concentració d’energia metabolitzable (EM) i de proteïna bruta (PB) que caldria 

en la ració de vedells d’engreix per obtenir un creixement de 1,5 kg/dia (adaptat de 

l’AFRC, 1993)
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Pes viu (kg) 100 200 300 400 500
Ingestió (kg MS/dia) 3,2 4,7 6,1 7,4 8,6
EM/kg de MS 3,07 3,07 3,1 3,1 3,11
PB (%) 17 15 14 13 12

8.2.1.Ingredients dels pinsos 
 Pel  que fa  als  ingredients  dels  pinsos  utilitzats  en el  treball  experimental,  la 

informació de que es disposa  prové de les etiquetes que proporciona la pròpia fàbrica, 

però degut a que els fabricants solen modificar lleugerament aquestes fórmules segons 

el preu les matèries primeres, aquesta informació s'ha de considerar orientativa. 

Fórmules dels pinsos emprats
Els ingredients dels principals pinsos emprats, així com la finalitat per la que aquests 

ingredients s'hi posen, es resumeixen a continuació per cadascun dels pinsos:

Pinso tipus “23”
Blat de moro:  45%    

Ordi:  16,65%  

Soja  44%:  11%   

Colza: 10%  

Segones:  5%   → Subproducte de cereals que aporta energia i fibra.

“Cascarilla” de soja: 4,7%   →  “Pellofa o boll de soja” (Aporta fibra)

Grassa:  2,3%   →  Energia 

Melassa: 2%   →  Sucre (energia) 

Carbonat càlcic: 1,3%   → (Calci)

Bicarbonat sòdic:  0,75%  →  Tamponant (estabilitzador del pH ruminal)

Grassa By-Pass:  0,5% →  Greix especial, no afecta els microorganismes ruminals

N-Terneros  málico – 0,4% - LV: 0,4%   → Font  d'àcid màlic,  un additiu  per 

millorar la fermentació ruminal i l'eficàcia de utilització dels carbohidrats

Sal:  0,6%   →  Font de clor i de sodi
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Pinso tipus “Ünic”
Blat de moro:  45%   

Ordi:  33,5%     

Soja-44%:  14%   →  Proteïna 

Mantega:  4%   → Energia

Addimox terneros 2% natura:  2%   → Additiu

Carbonat càlcic:  0,9%   → (Calci)

Sal:  0,6%   → Font de clor i de sodi

Pinso tipus “125”
Blat de moro:  42,3%

Ordi:  30%

Soja-44%:  13%  →  Proteïna

Segones:  6,3%  →  Fibra i energia

Mantega:  4%  →  Energia

Natural Rum: 2%  → Additiu

Carbonat càlcic:  1,4%  →  Calci

Sal:  0.6%  → Sodi i clor

Urea  46%:   0,4%   →  Font  de  nitrogen  no  proteic  (al  rumen,  en  presència 

d'energia, es pot transformar en proteïna microbiana, absorbible després al budell prim.)

8.2.2. Anàlisi química dels pinsos

         Objectiu de les analítiques

        La raó principal per la que s'analitzen químicament els pinsos és per poder estimar 

els continguts en proteïna i fibra, el valor nutritiu i en particular el seu aport energètic, ja 

que les fórmules anteriors ens donen molt poques pistes sobre aquests aspectes. El valor 

nutritiu d'un pinso o d'una ració és conseqüència dels ingredients o matèries primeres 

que conté, però com que aquestes poden variar segons els preus, l'anàlisi ens donarà una 
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informació objectiva sobre aquest punt. 

El valor energètic d'un aliment depèn del contingut de nutrients per kg de matèria seca 

(un cop eliminada l'aigua),  i  en particular del contingut en matèria orgànica (el  que 

queda quan s'han separat les cendres o minerals). L'energia aportada per un pinso és 

superior si l'aliment conté més proteïna, carbohidrats no fibrosos (com midons i sucres), 

i sobretot més greix (que és el component més energètic). Per contra, la fibra és menys 

digestible i, per tant, els aliments més rics en fibra són menys energètics. 

        També el contingut en minerals, o cendres, té la seva influència. És ben sabut que 

els  minerals  (Ca,  P,  Mg,  Cl,  Na,  Fe,  etc.)  són nutrients  bàsics  per  la  salut,  que cal 

aportar-los a la ració,  però no aporten energia.  Per tant,  els  pinsos que tinguin més 

minerals (i en conseqüència menys matèria orgànica) tindran menys valor energètic. Per 

tot això, en general, a l'hora de valorar un pinso s'analitzen paràmetres com: la matèria 

seca (MS), la proteïna bruta (PB), el greix brut (GB) o extracte eteri (EE), les cendres 

(la resta seria matèria orgànica, MO), i la fibra. 

       De fibra n'hi ha  de diferents tipus, depenent de la metodologia que es faci servir 

per analitzar-la. Inicialment es parlava de la fibra bruta (FB), seguint el mètode alemany 

de  Weende,  però  darrerament  es  considera  que  és  més  precisa  la  metodologia 

desenvolupada pel Dr. Van Soest a la Universitat de Cornell (EEUU), separant i definint 

diferents fraccions de la paret vegetal com la Fibra Neutre Detergent (FND), la Fibra 

Àcid  Detergent  (FAD)  i  la  Lignina  Àcid  Detergent  (LAD).  Si  bé  no  és  l'objectiu 

d'aquest  treball  estudiar a fons aquestes fraccions,  s'han considerat  i  analitzat  en els 

diferents pinsos emprats per tal de poder calcular el seu valor energètic. S'ha de tenir en 

compte, per exemple, que la lignina és un component de les parets vegetals totalment 

indigestible per part dels remugants, i per tant un pinso amb major contingut de lignina 

és menys energètic.

8.2.3. Resultats analítics dels pinsos emprats
Les anàlisi químiques dels pinsos emprats al treball experimental es van dur a 

terme al Laboratori d'Agricultura i Producció Animal de la Facultat de Veterinària de la 
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Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) durant el mes de juliol de 2009, en base a la 

metodologia resumida a l'Annex 2. Així, les diferents mostres de pinso obtingudes a la 

granja,  primer  de tot  es  van molturar  i  posteriorment  es  van analitzar.  Els  resultats 

obtinguts es resumeixen a la Taula 3.

Taula 3. Composició química dels pinsos utilitats (en  % sobre MS)

PINSO MS CENDRES MO FB FND FAD LAD GREIX PROT
 MAMÓ 88,94 6,21 93,79 6,13 15,33 6,85 0,96 3,29 15,63

23 90,28 5,61 94,39 6,72 15,29 7,48 1,45 6,27 17,17
125 89,53 6,06 93,94 4,70 12,24 5,02 0,91 7,16 17,24

ÚNIC 90,49 4,90 95,10 4,42 10,96 3,96 0,25 6,92 15,84

8.2.4. Interpretació del resultats analítics.
Com es pot observar, els pinsos tenen prop d'un 90% de MS, cosa que no succeeix 

amb els farratges (per exemple l'herba fresca conté molta aigua), el contingut en cendres 

(minerals) és al voltant del 5-6% i per tant la MO (que aporta energia, i inclou proteïna, 

carbohidrats, greixos i fibra) representa cap un 94% de la MS.

Pel que fa a l'aport de fibres en els seus diferents tipus (FB, FND, FAD i LAD), 

els valors que surten són baixos, ja que correspon a pinsos amb ingredients de qualitat. 

S'ha comprovat que en farratges una mica envellits (herba seca) o de poca qualitat la 

FND pot arribar a valors del 50-60%. Per altre banda, el contingut en lignina és en 

general baix, i molt en particular en el pinso tipus Únic. Aquest pinso també té valors 

inferiors de fibres (FB, FND i FAD) que els altres concentrats, la qual cosa fa preveure 

que tindrà un valor energètic superior.

En el pinso de vedells lactants o “mamons” el contingut en greix és baix (3%), 

degut a que la llet en pols que prenen ja n'aporta força quantitat. Per contra, els pinsos 

d'engreix tenen nivells de grassa més elevats (6-7%), que estarien al límit del que pot 

acceptar un remugant.
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El greix és la matèria primera que aporta més energia, però al mateix temps pot 

ser tòxic pels microorganismes ruminals, de manera que se n'ha de limitar el seu aport a 

la ració.

Pel què fa a la proteïna, els valors obtinguts es mouen entre el 15 i el 17%. En el 

cas dels “mamons” cal recordar que la llet en pols ja aporta un percentatge important 

d'aquest nutrient, de manera que pot ser acceptable el valor obtingut (15,6% PB). El 

pinso de tipus 23 ha de contenir més proteïna  (17,2%) perquè es dóna a vedells joves ja 

desmamats, que no prenen llet. D'altra banda, pot ser discutible sí cal que el pinso que 

consumeixen els vedells de més edat (com per exemple el 125) també tingui un valor 

d'aquest estil, ja que a mesura que un animal creix necessita menys proteïna, però mes 

energia. En aquest sentit, al menys a priori, el pinso de tipus Únic semblaria el més 

adequat per vedells cap al final del cicle d'engreix. 

8.2.5. Mètode d'estimació del valor energètic dels pinsos
Les anàlisis de laboratori no donen directament el valor energètic d'un aliment. 

Com a  molt,  en  un  laboratori  es  pot  estimar  l'energia  bruta  (EB)  que  correspon  a 

l'energia  total  que  conté  un  aliment.  En  aquest  cas  caldria  utilitzar  una  bomba 

calorimètrica, que és un aparell que permet valorar l'energia que desprèn un aliment 

quan  es  crema.  El  problema  és  que  l'EB  no  dona  cap  informació  sobre  el  grau 

d'aprofitament que un aliment tindria al ser consumit per un animal. Cal tenir en compte 

que hi ha pèrdues d'energia a través del que s'excreta a les femtes, a la orina, en forma 

de gasos, i en forma de calor (per les reaccions químiques que hi ha a l'organisme).

A partir de l'anàlisi química, i tal com s'indica a l'Annex número 3, els valors 

energètics dels pinsos s'estimen amb fórmules que tenen en consideració els diferents 

resultats analítics. 

El mètode es basa en estimar primer l'Energia Bruta (EB) o energia total que 

conté  l'aliment.  Aquesta  depèn dels  continguts  en Matèria  Orgànica  (MO),  Proteïna 

Bruta (PB) i Greix o Extracte Eteri (EE).

A continuació es calcula l'Energia Digestible (ED), és a dir el que queda un cop 
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restada l'energia que es perd als fems (que és el que no s'ha digerit). Aquí apareix el 

concepte de digestibilitat, que fa referència a la part de l'aliment que no es perd en els 

fems. Així doncs, per calcular l'ED es calcula primer la digestibilitat de la MO (dMO) i 

de l'EB.  En aquest cas, en les fórmules de càlcul, intervenen valors analítics relacionats 

amb la fibra (que és poc digestible): FND, FAD i LAD. L'Energia Digestible (ED) es 

calcula a partir de la EB per la seva digestibilitat (depenent de la dMO, i dels continguts 

en PB i greix o  EE del pinso).

Després s'estima l'Energia Metabolitzable  (EM), restant  les pèrdues en forma 

d'orina i de gasos (per exemple Metà). Per calcular-la, en les fórmules intervenen també 

els elements fibrosos (FND, FAD i LAD), que bàsicament resten, així com el greix o EE 

que suma.

Finalment es pot calcular l'Energia Neta (EN) del pinso, que seria la EM menys 

les  pèrdues  en  forma  de  calor  que  es  produeixen  a  l'organisme  en  transformar-se 

l'energia en carn. El sistema de càlcul emprat, basat en les equacions de l'INRA francès 

expressa el valor d'EN dels aliments destinats a l'engreix en Unitats Farratgeres Carn 

(UFC). En concret, 1 UFC equival a l'energia neta per a la producció de carn que conté 

un kg d'ordi, de qualitat mitjana, que correspon a unes 1820 kCal. Per tant, els altres 

aliments es valoren en comparació al valor energètic de l'ordi. Els farratges i la palla 

tindrien valors inferiors a l'ordi, mentre que altres cereals, com el blat i el moresc, són 

superiors.

Tal com es pot veure a l'Annex 3 (document adjunt i  en format digital),  per 

calcular  l'Energia  Neta  (EN)  dels  pinsos,  expressada  en UFC, intervenen els  valors 

analítics del greix o EE (en positiu) i de la lignina (LAD, en negatiu). Els aliments més 

rics en matèria orgànica (MO), que conté greixos, proteïna i carbohidrats, són els més 

energètics.  Els  aliments  més  rics  en  fibra,  i  en  particular  en  lignina,  són  menys 

digestibles, i donen menys valor energètic/kg de MS.

8.2.6. Valors energètics dels pinsos utilitzats
A partir dels valors analítics obtinguts prèviament al laboratori (Taula 3) i aplicant 
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les fórmules corresponents proposades per l'INRA (veure Annex 3 document adjunt i en 

format digital) s'han pogut calcular successivament els valors de EB, ED, EM i EN, així 

com la Digestibilitat de l'energia bruta dels diferents pinsos, tal com es resumeix a la 

Taula 3. Els valors que a la pràctica són més precisos i útils per comparar la qualitat de 

diferents pinsos són els d'EM (en Kcal o en Mcal) i d'EN (en UFC), ja que tenen més en 

consideració l'aprofitament real que en farà l'animal de l'energia total o EB continguda 

en els pinsos. 

Taula 3. Valors energètics (en kcal/kg de MS) i digestibilitat dels pinsos utilitzats, 

estimats  a  partir  de  l'anàlisi  química  utilitzant  les  equacions  proposades  per 

l'INRA (Giger-Reverdin et al., 1999)

Pinso Tipus: “Mamó” “23” “125” “Únic”
Energia Bruta (EB) 4380 4587 4616 4632
Digestibilitat de l'EB (en %) 83,4 81,6 82,7 84,5
Energia Digestible (ED) 3655 3744 3819 3916
Energia Metabolitzable 2975 3042 3104 3194
Energia Neta (en UFC/kg MS) 1,04 1,06 1,09 1,14

En aquesta taula es pot observar que els pinsos més energètics són els d'engreix 

(Tipus 125 i Únic), i en particular l'últim d'ells, segurament pel fet de tenir menys fibres 

i, especialment, menys lignina que la resta. El pinso tipus “Mamó” parteix d'un baix 

valor d'EB, segurament per que conté poc greix, però gràcies a la seva digestibilitat no 

queda gaire lluny del tipus 123 pel que fa a la resta de valors energètics, i en concret a la 

EN. 

8.3. Seguiment dels vedells des de l'arribada fins al sacrifici
Lot A

El dia 20 de novembre de 2008 va arribar un lot de 75 vedelles creuades Blanc-

Blau-Belga (BBB) x Frisona a la granja “les Bombes” (Olost), que es van fer servir tant 

a l'Experiència 1 (Comparació de races) com a la 2 (Comparació de pinsos). Els animals 
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provenien  de  Lituània  i  un  cop  al  nostre  país  havien  passat  prèviament  (per  raons 

burocràtiques  i  de  benestar  animal)  per  una  granja  de  Manresa  on  havien  pres  una 

quantitat important de sèrum (en argot popular “suero”) amb l'objectiu de rehidratar-les. 

Un cop a la granja d'Olost se'ls hi va tornar a subministrar el mateix líquid, però aquesta 

vegada la majoria no se'l van acabar, ja que encara no tenien sed. Durant els 3 primers 

dies a la granja els hi vam anar substituint gradualment el “suero” que bevien per llet en 

pols reconstituïda, de manera que el quart dia ja només van veure llet.  Durant dues 

setmanes vam donar llet (1 litre) dos cops al dia a les vedelles i els següents 15 dies 

només  els  n'hi  vam  donar  al  matí.  En  aquest  moment  les  vedelles  van  estar  ben 

alletades, ja que menjaven una gran quantitat de pinso (més de 4 Kg/dia) i estaven en 

condicions per desmamar-les (deixar de veure llet) i alimentar-se únicament de pinso i 

palla.  Aleshores,  és  preferible  treure  els  animals  com  més  aviat  millor  de  la  nau 

d'alletament,  ja  que  és  molt  tancada  i  és  més  fàcil  que  els  gèrmens  patògens  hi 

proliferin. Així doncs, les vam portar cap a una quadra més gran i ventilada per tal que 

estiguessin més bé. Cal destacar que aquestes vedelles ja havien passat el període més 

crític de la seva estada a la granja i no hi havia hagut cap baixa, cosa que amb un lot de 

tants animals no és gaire habitual. 

Tal  com  he  explicat  anteriorment,  durant  els  primers  dies  a  la  granja  és 

imprescindible que els treballadors tinguin molta paciència i ganes d'ajudar el bestiar. 

Un bon exemple d'això el trobem en una vedella cega que hi havia en aquest lot.  

Aquest animal ha estat capaç d'aprendre on hi havia el menjar i l'aigua, però si 

durant la fase d'alletament no haguéssim tingut molta paciència posant-li la tetina de la 

llet a la boca per tal que pogués veure, ni se li hagués tingut una atenció especial, segur 

que aquest animal hauria mort o hauria patit molt. Curiosament, quan es van sacrificar 

els animals, aquesta vedella va ser una de les més pesades. 

Extraordinàriament, cap d'aquests animals es va posar malalt durant l'engreix, i 

tots  ells  van continuar creixent  tant sans i  valents  com havien arribat.  Tal com s'ha 

explicat  en l'apartat  d'alimentació tots els animals estudiats han menjat  tres tipus de 

pinsos diferents. Pel que fa a aquest lot, els dos canvis d'alimentació es van produir 

respectivament als 39 dies (pas de “mamó” a 23) i als 68 dies (pas de 23 a Únic)des de 
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l'entrada a la granja. 

Finalment  aquestes  vedelles  es  van  sacrificar  durant  la  setmana  del  12  al  18 

d'octubre de 2009. En el moment de portar-los cap a l'escorxador, els animals es fan 

anar a una màniga de maneig per tal de que sigui més fàcil carregar-los al camió. Els 

camions de vedells tenen dos pisos i cada pis sol constar de dos compartiments. Així 

doncs primer es carrega el pis de dalt i seguidament el de baix. Un cop a l'escorxador, 

els vedells es descarreguen en una sala, on s'esperen fins al moment del sacrifici. 

Lot B

El  dia  15 de gener  de 2009 arribaren 75 vedelles  creuades  Blanc  Blau  Belga 

(BBB) x Frisona a la granja “les Bombes” (Olost), que es van utilitzar a l'Experiència 2 

(Comparació de pinsos) i es van posar a la mateixa nau on havien estat prèviament les 

altres.  Els  animals  provenien  de  Lituània  i  un  cop  al  nostre  país  havien  passat 

prèviament (per raons burocràtiques i de benestar animal) per una granja de Manresa on 

havien begut una gran quantitat de sèrum o “suero” per tal de rehidratar-les. Igual que 

les del lot anterior, quan van arribar a la granja encara no tenien set i, malgrat que també 

se'ls hi va oferir sèrum, no en van beure gaire. A partir d'aquí les vedelles van estar en 

les mateixes condicions que les altres i van rebre el mateix tipus d'alimentació durant la 

fase d'alletament. Un cop superat aquest període es van passar a l'engreix, on l'única 

diferència respecte al grup anterior va estar el tipus de pinso consumit, ja que aquestes 

vedelles van menjar l'anomenat 125. De nou, i com en el lot anterior, no hi va haver cap 

baixa, i  tampoc van patir cap malaltia greu. Només destaquen tres vedelles que en el 

moment de desmamar-les, que coincideix amb el canvi de pinso i el canvi de nau, es van 

constipar, sense tenir més complicacions. Hi va haver una vedella amb tendència a tenir 

timpanismes però sempre va respondre perfectament als fàrmacs anticonvulsius  que se 

li van administrar.

Aquests  animals  es  van  sacrificar  durant  la  setmana del  26 d'octubre  a  l'1  de 

novembre del 2009

Lot C
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El dia 4 de març de 2009 van arribar a la 74 vedelles de raça Simmental o més ben 

dit  Fleckvieh,  ja  que  provenien  d'Alemanya.  Aquests  animals  es  van  utilitzar  en 

l'Experiència 1 (Comparació de races). Cal dir que havien passat prèviament per Vic on 

també se'ls  hi  havia  donat  sèrum i  es  van ubicar  a  la  mateixa  nau  on havien  estat 

prèviament les vedelles Blanc Blau Belgues, un cop netejada i desinfectada. Aquests 

animals es van alimentar exactament igual que el primer lot (Lot A). 

Alguns  exemplars  d'aquest  últim lot  de  vedelles  no  havien  arribat  tant  sans  i 

valents com les Blanc Blau Belgues. És per això que el tercer dia de ser a la granja, es 

va produir  una baixa d'una vedella que respirava de manera anormal des que havia 

arribat (la respiració no passa desapercebuda i es veu clarament un moviment brusc i 

ràpid de la panxa cada cop que l'animal inspira i  expira).  Tot això fou degut a una 

pulmonia.  El dia 5 d'abril, quan ja feia un més que prenien llet i que començaven a 

menjar pinso, es van desmamar, i les van posar a una nau molt més gran i ventilada de 

la mateixa granja. A partir d'aquí passaren a alimentar-se únicament de pinso del tipus 

“23” i palla, i llavors ja s'apreciava clarament i a simple vista que les vedelles creixien 

força de pressa. D'aquesta manera, a mitjan de juny ja estaven preparades per començar 

a consumir pinso de tipus “Únic” per tal de finalitzar l'engreix. Segons el fabricant, 

aquest  pinso,  que  és  més  car,  és  el  més  fort  i  per  això  s'utilitza  a  la  part  final  de 

l'engreix.  El dia 17 d'aquest mes (99 dies des de l'entrada a la granja) es va produir el 

canvi  d'alimentació,  i  conseqüentment,  durant  uns  dies  va  disminuir  bruscament  la 

quantitat de pinso consumit (tal com sol passar al canviar de pinso). En uns 5 dies el 

consum diari ja tornava a pujar,  no obstant, sí que cal dir que l'augment del consum en 

aquesta fase va ser lent i progressiu, ja que van tardar uns 40 dies a tornar a consumir la 

mateixa quantitat de pinso que abans del canvi  (Gràfic gràfic lot C).  Dés de l'inici de 

l'engreix hi havia una vedella, que arrossegava un llarg constipat, que al final va acabar 

amb una pulmonia. Tot i que l'animal va ser tractat amb penicil·lina va morir el dia 1 de 

juliol. A mitjan d'agost, concretament el dia 19 es van canviar totes aquestes vedelles de 

nau, per raons d'organització de la granja. Tot i que les vam posar en una cort gairebé 

idèntica a l'anterior, va semblar que aquesta no els hi agradava gaire i van passar tres 

dies molt nervioses i sense parar de cridar. Una setmana més tard, el dia 27, va morir 
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una vedella a causa d'un timpanisme, popularment quan això succeeix el pagès diu que 

el vedell s'ha rebentat.  Com ja he explicat en l'apartat de malalties, quan els vedells 

s'inflen és qüestió de molt poques hores o fins i tot de minuts; i, com que és impossible 

estar tot el dia vigilant els animals, que no els hi passi res, a vegades pot morir algun 

vedell per haver-lo vist tard. A partir d'aquí la resta de vedelles van anar bé15 i no hi va 

haver cap més baixa fins al moment d'anar a l'escorxador. Cal destacar que aquestes 

vedelles embrutaven molt les naus i que se les havia de netejar molt sovint ja que amb 3 

o 4 dies tot el jaç que se'ls hi havia fet estava completament moll. Tot això és degut a 

que  n'hi  havia  una  sèrie  d'exemplars  que  jugaven i  es  refrescaven amb l'aigua  dels 

abeuradors de manera que la tiraven a terra amb la llengua.  

8.4. Resultats:

Experiment 1: estudi de la productivitat en funció de la raça.
En aquest cas es van estudiar els resultats productius obtinguts amb vedelles de 

diferents orígens racials, concretament vedelles encreuades de BBB x Frisona envers 

vedelles de raça pura Simmental-Fleckvieh.

Tal com era previsible, el consum diari de pinso va anar augmentant a mesura que 

els animals creixien (Gràfics dels  Lots  A  i C), excepte al canviar de concentrat en que 

els consums disminuïen per tornar-se a recuperar un cop acostumades les vedelles  al 

nou pinso.

37

0
9

20
31

39
47

59
68

75
82

89
97

103
111

118
124

130
136

143
150

157
163

167
173

178
181

187
193

199
202

212
216

221
227

230
235

242
244

249
251

263
269

271
278

283
286

292
297

303
307

0

2

4

6

8

10

12

Evolució del consum diari de pinso
Lot A

Dies des de l'entrada a la granja

C
on

su
m

 d
e 

pi
ns

o 
(k

g/
d)



Productivitat de diferents races bovines

Els  principals  resultats  pel  que  fa  a  pesos  a  l'inici  i  al  final,  creixements  i 

rendiment en canal, obtinguts en aquest experiment es resumeixen a la Taula 4.

Taula 4. Paràmetres productius obtinguts en vedelles d'engreix provinents de 

diferents races (Simmental-Fleckvieh o encreuades de BBB x Frisona).

Experiment 

1

Pes 

viu 

inicial

(kg) 

Pes 

viu 

final 

(kg)

Increment 

total de 

pes viu 

(kg)

Dies 

acumulats 

a la 

granja

Guany 

mitjà 

diari

(kg/dia)

Total pinso 

consumit

(kg/vedell)

Pes 

en 

canal 

(kg)

Rendiment 

en canal

(%)

Índex de 

conversió 

global

(kg pinso/ 

kg PV)

Lot A

(BBB x F)

80 460 380 307 1,24 1811 256 55,60 4,76

Lot C

(Simmental)

80 450 370 266 1,39 1729 242 53,80 4,67
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Pel que fa al pes viu, els vedells dels dos lots eren similars a l'entrada, però al 

moment del sacrifici  les de tipus BBB x Frisona van pesar més (10 kg en viu i 14 kg en 

canal) que les de tipus Simmental. De totes maneres, aquestes últimes van tardar menys 

temps (41 dies) en créixer, de tal manera que les Simmental van tenir un guany mitjà 

diari de pes superior en 150 g/dia al de les BBB x Frisona.  També l'index de conversió, 

és a dir la quantitat de pinso que cal per augmentar 1 kg de pes viu, va ser lleugerament 

inferior (en 90 g/kg) , i per tant millor, en les vedelles de tipus Simmental. Això és degut 

a  que  les  Simmental  van  consumir,  comparativament,  menys  pinso.  En  canvi,  les 

vedelles de tipus BBB x Frisona es van comportar millor pel que fa al rendiment en 

canal  (55,60%  envers  el  53,80%  de  les  Simmentals),  el  que  segurament  és  una 

conseqüència  directa  de  la  genètica  dels  Blanc  Blau  Belga,  que  tenen  més  massa 

muscular i es poden sacrificar a pesos lleugerament superiors sense que dipositin més 

greix del compte. També cal recordar que les BBB x Frisona no van tenir cap baixa, 

mentre que van morir tres exemplars de raça Simmental. Aquest fet, de totes maneres, 

no és necessàriament imputable a la raça,  sinó que podia estar influenciat  pel  tracte 

previ que havien rebut els animals, per exemple durant el transport des del seu país 

d'origen o en els diferents mercats per on van passar. El que sí és conseqüència directa 

de  la  raça  Simmental,  o  com a  mínim d'aquest  lot  d'animals,  és  el  fet  d'embrutar 

exageradament la nau. Les vedelles d'aquesta raça jugaven amb la llengua a tirar aigua 

dels abeuradors a terra. Per culpa d'aquest fet sempre estaven més molles i s'havien de 

netejar molt sovint, gairebé el doble que les Blanc Blau Belgues.

En aquest cas, doncs, no és tan clar quina de les dues races és la millor, depèn de 

com es miri. A nivell d'eficiència, pel que fa a transformació de pinso en carn, el grup de 

les Simmental va créixer més ràpidament i va consumir menys pinso que les encreuades 

de BBB. El dubte és sí, de manera sistemàtica, els animals de raça Simmental sortiran 

sempre tan bé, o aquest lot era excepcionalment bo.

Per altra banda, donat que les BBB x Frisona donen pesos en canal més elevats i 

millor rendiment en canal, pot ser que això influeixi en positiu sobre els preus (per kg. 

Canal) a que es poden vendre aquests animals. En definitiva, a nivell tècnic pot ser que 

interessin les Simmental, però a nivell econòmic dependrà dels preus de compra (dels 
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petits) i venda (sacrifici) dels respectius tipus d'animals  que els resultats es decantin en 

favor de una o altre raça. Aquests últims factors depenen força de l'època de l'any. Per 

exemple,  per  Nadal  hi  ha  molta  demanda  de  vedella  de  bona  qualitat,  i  per  tant 

l'encreuada de BBB és més preuada en aquesta època. Així doncs, segons l'oferta i la 

demanda de cada tipus de canal, augmentarà i disminuirà el preu de venda dels animals i 

paral·lelament també variarà el preu dels animals petits, el que pot fer variar en un o 

altre sentit els resultats econòmics. 

Experiment 2: Comparació de dos pinsos d'engreix
En aquest  cas  es  van comparar  dos  tipus  de pinsos  d'engreix (125 i  Únic)  en 

vedelles  de  raça  BBB  x  Frisona.  De  nou,  els  consum  diaris  de  pinso  van  anar 

augmentant en ambdós lots a mesure que transcorrien els dies (Gràfiques Lot A i Lot B), 

a excepció dels dies posteriors als canvis de pinso.
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Els principals resultats obtinguts en aquest experiment es resumeixen a la Taula 5.

Taula  5.  Paràmetres  productius  obtinguts  en  vedells  creuats  BBB  x  Frisona 

alimentats amb diferents tipus de pinso (Únic o 125) durant l'engreix

Experiment 

2

Pes 

viu 

inicial 

(kg)

Pes 

viu 

final 

(kg)

Increment 

total de 

pes viu 

(kg)

Dies 

acumulats 

a la 

granja

Guany 

mitjà 

diari 

(kg/d)

Total 

pinso 

consumit

(kg/ved)

Pes 

en 

canal

(kg)

Rendiment 

en canal

(%)

Índex de 

conversió 

global

(kg pinso/ 

kg PV)

Lot A

(Pinso 

Únic)

80 460 380 307 1,238 1811 256 55,6 4,76

Lot B

(Pinso 125)

81 455 374 301 1,243 1892 250 54,9 5,06

Tal com es pot observar, els vedells dels dos lots eren similars a l'entrada i al 
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sacrifici, quan a pes viu, tampoc es van observar grans diferències pel que fa al guany 

mig diari i a l'augment total de pes viu, però els vedells alimentats amb pinso del tipus 

125 van menjar més quantitat de pinso, i per tant van tenir un pitjor index de conversió 

(kg. de pinso necessaris per augmentar 1 kg de pes viu). En aquest sentit, els vedells que 

van consumir el pinso de tipus Únic es va comportar de forma més eficient, donat que 

amb  menys  consum de  pinso  van  créixer  pràcticament  el  mateix  que  els  que  van 

consumir pinso de tipus 125. Així doncs, hem de considerar que el pinso de tipus Únic 

va donar millors resultats, al menys des del punt de vista tècnic. Aquestes dades són 

coherents  amb els  resultats  analítics  dels  pinsos,  que  indicaven  un  major  contingut 

d'energia metabolitzable i d'energia neta per kg de MS en el pinso de tipus Únic. Si bé el 

pinso  tipus  125  té  un  major  contingut  de  proteïna,  se  sap  que  aquesta  no  és  tan 

important al final de l'engreix, i per tant, segons els valors obtinguts en aquest treball 

sembla que el pinso tipus 125 seria menys adequat per l'engreix. 

Degut a que els pinsos tenen preus diferents (el tipus Únic és mes car, costa uns 

0,03 €/kg  més  que  el  tipus  125),  la  pregunta  que  ens  podem fer  és  si  les  millores 

obtingudes a nivell tècnic amb el pinso tipus Únic compensen el seu major cost. 

A títol general, un cop finalitzats els dos experiments, podem dir que els resultats 

obtinguts  a  nivell  tècnic,  pel  que  fa  a  consums de  pinso,  creixements  i  rendiments 

(Rendiment Canal, Index de Conversió), es poden considerar dins els marges normals 

citats en les poques fonts bibliogràfiques que tracten aquest tema. En tot cas, també s'ha 

de dir que  els resultats obtinguts tindrien una major fiabilitat si s'haguessin pogut fer 

lots  d'animals  més  petits,  el  que  hauria  permès  fer  diferents  repeticions  de  cada 

tractament experimental, però les instal·lacions i els mitjans de que es disposava no ho 

permetien.

9. CONCLUSIONS
Les principals conclusions del treball experimental, en les condicions que es va 

fer, son les següents:
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–Contra pronòstic, les vedelles de raça Simmental-Fleckvieh van créixer més 

ràpidament i van consumir menys pinso, de manera que van ser més eficients durant 

l'engreix que les creuades de BBB x Frisona.

–Tal com es preveia les vedelles BBB x Frisona van pesar més al sacrifici, tant en 

viu com en canal, i van donar millor rendiment en canal.

–Les dues afirmacions anteriors fan que aquests dos tipus de bestiar estiguin molt 

igualats pel que fa a la seva productivitat. Així doncs, si haguéssim d'escollir entre 

engreixar-ne un o altre hauríem de valorar el preu de compra i intentar deduir quina raça 

serà més apreciada un cop es puguin sacrificar (aproximament un any després de 

l'entrada a la granja). Com que aquest tema és molt complicat i encara més en temps de 

crisi no hi entrarem.

–El pinso Únic és millor que el 125 ja que amb menys consum els animals creixen 

més (millor índex de conversió). Per donar els mateixos resultats productius els vedells 

alimentats amb pinso Únic han necessitat menys quilos de concentrat.

–Pel que fa a les granges més modernes, i tal com he dit a les hipòtesis veig força 

complicat fer-hi millores. L'únic inconvenient que he descobert en algunes naus noves 

és el fet de tenir les cledes estretes (que entre dos barrots horitzontals hi ha poc espai, de 

manera que si un vedell gros hi introdueix el cap li pot resultar difícil treure'l).  Tot i 

això cal esmentar que a les naus una mica més velles si que és fàcil trobar-hi aspectes 

per canviar, per exemple: abans les quadres estaven envoltades per parets, la qual cosa 

impedia la renovació constant de l'aire i provocava una gran humitat a l'interior, factors 

que propicien l'aparició de malalties. 

–S'ha aconseguit calcular el valor energètic de tots els pinsos a partir dels seus 

components  analítics i  s'ha descobert  que el  més energètic  és l'Únic.  Destacaria per 

sobre de tot que el que diuen els càlculs s'ha verificat ja que a la pràctica aquest pinso 

també ha estat el millor.

– A mesura que els vedells van creixent augmenta progressivament el consum de 

pinso. Tot i això en el moment dels canvis de concentrat s'observa una davallada de la 
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ingesta, la qual no m'esperava que fos tant remarcada. Aquest descens sobtat del consum 

s'ha d'atribuir al canvi brusc d'alimentació que pateixen aquests animals i al posterior 

període d'alimentació al nou pinso. Precisament per suavitzar aquest canvi d'alimentació 

es subministra als animals un pinso de transició (tipus 23) entre la fase d'alletament 

(pinso “mamó”)i  l'engreix pròpiament dit  (pinso 125 o Únic).  Cal  esmentar que als 

gràfics  s'observen  excepcions  on  disminueix  lleugerament  la  ingesta  que  no 

coincideixen  amb  cap  canvi  d'alimentació  i  probablement  són  degudes  a  fenòmens 

meteorològics com per exemple grans calorades, ja que la majoria d'irregularitats s'han 

donat a l'estiu.

–Contràriament al  que pensava,  les vedelles creuades de Blanc Blau Belga no 

estan més predisposades a patir malalties que les simmentals, sinó que segons sembla 

podria ser al revés.  Globalment i en totes dues races, està clar que la malaltia més 

perillosa és el timpanisme, bàsicament per la rapidesa amb que es desenvolupa.

L'índex de mortalitat durant l'engreix en vedelles simmentals s'ha situat lleugerament 

per sobre del 3% que jo preveia. En canvi ha estat del 0% en els dos lots de vedelles 

Blanc Blau Belgues x frisona estudiats. És a dir, segons l'estudi les últimes vedelles són 

millors dés del punt de vista necessari.  Tot i els resultats obtinguts per tal de treure 

conclusions més fiables seria convenient repetir aquest experiment diverses vegades.
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10. GLOSSARI:

1- Vedell “mamó” o lactant: és un boví petit (més o menys de 1 a tres mesos de 

vida) Generalment provenen de vaques de munyir i es separen molt aviat de la seva 

mare per tal de poder-ne aprofitar la llet per al consum humà. 

2- Jaç: en el camp de la ramaderia fa referència al llit o capa de palla i/o 

serradures que s'escampa per tota la superfície de la nau amb la finalitat que els animals 

estiguin eixuts i còmodes.

3-”Pasteros” o de pastura: vedells de certa edat, ja desmamats, que provenen de 

vaques  d'aptitud  càrnia  com és  el  cas  de  la  Bruna  dels  Pirineus,  la  Xarolesa  o  la 

Llemosina, entre d'altres. Aquestes són les típiques vaques que pasturen en ramats i que 

podem veure amb molta facilitat a la nostra comarca on sovint hi han toros de diferents 

races per cobrir-les. 

4- Sitja: en el present treball fa referència a un dipòsit cilíndric (metàl·lic o de 

fibra) destinat a l'emmagatzematge de diversos productes, en aquest cas, de pinso.

5- Vis sens fi: És un sistema automàtic per transportar pinso dés d'una sitja fins a 

les  menjadores.  En el  fons consisteix  en un “cargol  d'Arquimedes” impulsat  per  un 

motor.

6-  Tetina  o  galleda  amb  tetina:  cubell  de  plàstic  que  porta  incorporada  una 

mamella de goma a la part inferior que simula el braguer de la vaca. S'utilitza per donar 

la llet als vedells petits.

        7-  Escurar:  netejar una granja (treure els fems i fer jaç). Normalment els pagesos 

parlen d'escurar una nau i no de netejar-la.

8- Cleda: porta metàl·lica que separa diferents grups d'animals, a través de la qual 

es pot accedir a l'espai on viuen els vedells per tal de netejar-los, o fer l'operació de 

maneig que convingui.

9- Sonda/cànula esofàgica: Tub que serveix per desinflar  els vedells que tenen 

meteorisme o timpanisme.

10- Tròcar: cànula o tub de plàstic que es col·loca al remug dels vedells que tenen 
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tendència a inflar-se, per tal de facilitar l'evacuació de gasos.

11- Microminerals: petites quantitats de minerals essencials.

12- Vedell  cuixat  o culó:  vedell  extremadament  musculós,  amb cames curtes. 

Aquests  animals  són  els  que  rendeixen  més  en  canal,  degut  a  la  seva  gran  massa 

muscular. (exemples a les fotos 15 i 16)

13- Canal: quan un vedell  ha estat  sacrificat  a l'escorxador,  la part  que es pot 

comercialitzar s'obre de dalt a baix, aconseguint dues parts de cada animal. Cadascuna 

d'aquestes parts es pesa i n'obtenim el què s'anomena “pes en canal”.

14- Vedell “pinto o virat”: vedell de raça Frisona. Com que prové d'una vaca molt 

especialitzada  en  la  producció  de  llet,  aquest  animal  no  tindrà  gaire  bones 

característiques càrnies.

15- Anar bé: quan un pagès parla d'un grup d'animals i diu que van bé es refereix 

bàsicament a que un animal o un grup creixen correctament, estan sans i fan goig.
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12. ANNEXOS
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ANNEX 1. CÀLCUL DEL VALOR ENERGÈTIC DELS PINSOS 
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CÀLCUL DEL VALOR ENERGÈTIC DE CADASCUN DELS PINSOS
(A partir dels resultats analítics i seguint la metodologia francesa (INRA, segons Giger-Reverdin et al., 1990)

1) PINSO TIPUS "UNIC"

Resultats Anàlisis Mostres Pinso Vedells (Xavier Serrat Casals, UAB, Juliol 2009)

---------------------RESULTATS EXPRESATS EN g/kg de MO -----------------------

PINSO MS(%) CENDRES MO FB FND FAD LAD GREIX PROT
UNIC 90,49 51,48 1000 46,53 115,24 41,66 2,62 72,75 166,56

---------------------RESULTATS EXPRESATS EN g/kg de MS -----------------------
PINSO MS(%) CENDRES MO FB FND FAD LAD GREIX PROT
UNIC 90,49 48,96 951,04 44,25 109,60 39,62 2,49 69,19 158,41

CÀLCUL DEL VALOR ENERGÈTIC DEL PINSO (Aplicant les fórmules de GIGER REVERDIN et al. (1990))

1) ENERGIA BRUTA (EB)

1b)   EB (Kcal/kg MO) = 5,70 × PB + 9,57 × EE + 4,24 (1000-PB-EE)

EB (Kcal/kg MO) = 4871 kcal/kg MO

1a)   EB (Kcal/kg MS) = 5,70 × PB + 9,57 × EE + 4,24 (MO-PB-EE)
(PB, EE i MO expressades en g per kg de MS)

EB (Kcal/kg MS) = 4632
Abreviacions:

Comprovació:  EB per kg de MO: Català Anglès Significat
EB (Kcal/kg MO) = 4871 OK MO OM Matèria Orgànica

FB CF Fibra Bruta
PB CP Proteína Bruta

2) DIGESTIBILITAT DE LA M. ORGÀNICA (dMO) FND NDF Fibra Neutre Detergent
FAD ADF Fibra Àcid Detergent

a1) dMO = 89,9−0,0289×NDF+ADF×0,0363−ADL×0,248 LAD ADL Lignina Àcid Detergent
(Composició expressada en g/kg de MO) GB CF Grassa Bruta o

EE EE Extracte Eteri
dMO = 87,4

a2) dMO  = 91,8−0,0333×NDF+ADF×0,0417−ADL×0,247−0,0396×EE (fórmula més complerta)
(Composició expressada en g/kg de MO)

dMO = 86,2

3) DIGESTIBILITAT DE L'ENERGIA (dE)
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dE  = dMO −2,941+0,00326×PB+0,0106×EE
(Composició expressada en g/kg de MO)

dE = 84,5 %

4) ENERGIA DIGESTIBLE (ED)

ED = EB × dE/100 

ED = 4118Kcal/kg MO 3916,46 kcal/kg MS

5) ENERGIA METABOLITZABLE (EM)
Valor de referència (EM):   3125 kcal/kg MO (2552-3593 kcal/kg MO)

b1) EM = 1314 + 0,456 × EB −1,40 × NDF + 1,74 × ADF −10,10 × ADL
(Composició expressada en g/kg de MO)

EM = 3420 Kcal/kg MO --------> 3252 kcal/kg MS 3,25 Mcal/kg MS

b2) EM = 3201 + 2,83 × EE − 1,31 × NDF+ 1,55 × ADF − 9,04 × ADL
(Composició expressada en g/kg de MO)

EM = 3297 Kcal/kg MO --------> 3135 Kcal/kg MS 3,14 Mcal/kg MS

EM (PROMIG) 3358 Kcal/kg MO 3194 Kcal/kg MS 3,19 Mcal/kg MS

(Pinso amb unes 3,2 Mcal/kg MS --> Molt energètic (> 3 Mcal EM/kg MS))

6) ENERGIA NETA (EN), expressada en UNITATS FARRATGERES CARN (UFC)

VALOR UFC : 1,113 + 0.00137 EE −0,00544 ADL
(Composició expressada en g/kg de MO)

1,20 UFC/kg MO

1,14 UFC/Kg MS Valor dins de la normalitat,
però tendint a alt
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CÀLCUL DEL VALOR ENERGÈTIC DE CADASCUN DELS PINSOS
(A partir dels resultats analítics i seguint la metodologia francesa (INRA, segons Giger-Reverdin et al., 1990)

2) PINSO TIPUS "125"

Resultats Anàlisis Mostres Pinso Vedells (Xavier Serrat Casals, UAB, Juliol 2009)

---------------------RESULTATS EXPRESATS EN g/kg de MO -------

PINSO MS(%) CENDRES MO FB FND FAD LAD GREIX PROT
125 89,53 64,53 1000 50,05 130,28 53,48 9,72 76,26 183,52

---------------------RESULTATS EXPRESATS EN g/kg de MS -------
PINSO MS(%) CENDRES MO FB FND FAD LAD GREIX PROT

125 89,53 60,62 939,38 47,01 122,38 50,24 9,13 71,63 172,39

CÀLCUL DEL VALOR ENERGÈTIC DEL PINSO (Aplicant les fórmules de GIGER REVERDIN et al. (1990))

1) ENERGIA BRUTA (EB)

1b)   EB (Kcal/kg MO) = 5,70 × PB + 9,57 × EE + 4,24 (1000-PB-EE)

EB (Kcal/kg MO) = 4914 kcal/kg MO

1a)   EB (Kcal/kg MS) = 5,70 × PB + 9,57 × EE + 4,24 (MO-PB-EE)
(PB, EE i MO expresades en g per kg de MS)

EB (Kcal/kg MS) = 4616 Abreviacions:
Català Anglès Significat

Comprovació:  EB per kg de MO: MO OM Matèria Orgànica
EB (Kcal/kg MO) = 4914 OK FB CF Fibra Bruta

PB CP Proteïna Bruta
FND NDF Fibra Neutre Detergent

2) DIGESTIBILITAT DE LA M. ORGÀNICA (dMO) FAD ADF Fibra Àcid Detergent
LAD ADL Lignina Àcid Detergent

a1) dMO = 89,9−0,0289×NDF+ADF×0,0363−ADL×0,248 GB CF Grassa Bruta o
(Composició expressada en g/kg de MO) EE EE Extracte Eteri

dMO = 85,7

a2) dMO  = 91,8−0,0333×NDF+ADF×0,0417−ADL×0,247−0,0396×EE (fórmula més complerta)
(Composició expressada en g/kg de MO)

dMO = 84,3
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3) DIGESTIBILITAT DE L'ENERGIA (dE)

dE  = dMO −2,941+0,00326×PB+0,0106×EE
(Composició expressada en g/kg de MO)

dE = 82,7 %

4) ENERGIA DIGESTIBLE (ED)

ED = EB × dE/100 

ED = 4066Kcal/kg MO 3819,47 kcal/kg MS

5) ENERGIA METABOLITZABLE (EM)
Valor de referència (EM):   3125 kcal/kg MO (2552-3593 kcal/kg MO)

b1) EM = 1314 + 0,456 × EB −1,40 × NDF + 1,74 × ADF −10,10 × ADL
(Composició expressada en g/kg de MO)

EM = 3367 Kcal/kg MO --------> 3163 kcal/kg MS 3,16 Mcal/kg MS

b2) EM = 3201 + 2,83 × EE − 1,31 × NDF+ 1,55 × ADF − 9,04 × ADL
(Composició expressada en g/kg de MO)

EM = 3241 Kcal/kg MO --------> 3045 Kcal/kg MS 3,04 Mcal/kg MS

EM (PROMIG) 3304 Kcal/kg MO 3104 Kcal/kg MS 3,10 Mcal/kg MS

(Pinso amb 3,10 Mcal/kg MS--> força energètic (>3 Mcal EM/kg MS))
però menys que l' UNIC

6) ENERGIA NETA (EN), expressada en UNITATS FARRATGERES CARN (UFC)

VALOR UFC : 1,113 + 0.00137 EE −0,00544 ADL
(Composició expressada en g/kg de MO)

1,16 UFC/kg MO

1,09 UFC/Kg MS Valor dins de la normalitat
lleugerament inferior a l'UNIC
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CÀLCUL DEL VALOR ENERGÈTIC DE CADASCUN DELS PINSOS
(A partir dels resultats analítics i seguint la metodologia francesa (INRA, Giger-Reverdin et al., 1990)

3) PINSO TIPUS "23"

Resultats Anàlisis Mostres Pinso Vedells (Xavier Serrat Casals, UAB, Juliol 2009)

---------------------RESULTATS EXPRESATS EN g/kg de MO -------

PINSO MS(%) CENDRES MO FB FND FAD LAD GREIX PROT
23 90,28 59,48 1000 71,17 161,95 79,29 15,39 66,41 181,89

---------------------RESULTATS EXPRESATS EN g/kg de MS -------------------
PINSO MS(%) CENDRES MO FB FND FAD LAD GREIX PROT

23 90,28 56,14 943,86 67,17 152,85 74,84 14,53 62,68 171,68

CÀLCUL VALOR ENERGÈTIC DEL PINSO (Aplicant les fórmules de GIGER REVERDIN et al. (1990))

1) ENERGIA BRUTA (EB)

1b)   EB (Kcal/kg MO) = 5,70 × PB + 9,57 × EE + 4,24 (1000-PB-EE)

EB (Kcal/kg MO) = 4860 kcal/kg MO

1a)   EB (Kcal/kg MS) = 5,70 × PB + 9,57 × EE + 4,24 (MO-PB-EE)
(PB, EE i MO expresades en g per kg de MS)

EB (Kcal/kg MS) = 4587 Abreviacions:
Català Anglès Significat

Comprobació:  EB per kg de MO: MO OM Matèria Orgànica
EB (Kcal/kg MO) = 4860 OK FB CF Fibra Bruta

PB CP Proteína Bruta
FND NDF Fibra Neutre Detergent

2) DIGESTIBILITAT DE LA M. ORGÀNICA (dMO) FAD ADF Fibra Àcid Detergent
LAD ADL Lignina Àcid Detergent

a1) dMO = 89,9−0,0289×NDF+ADF×0,0363−ADL×0,248 GB CF Grassa Bruta o
(Composició expresada en g/kg de MO) EE EE Extracte Eteri

dMO = 84,3

a2) dMO  = 91,8−0,0333×NDF+ADF×0,0417−ADL×0,247−0,0396×EE (fórmula més complerta)
(Composició expresada en g/kg de MO)

dMO = 83,3

3) DIGESTIBILITAT DE L'ENERGIA (dE)

dE  = dMO −2,941+0,00326×PB+0,0106×EE
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(Composició expresada en g/kg de MO)

dE = 81,6 %

4) ENERGIA DIGESTIBLE (ED)

ED = EB × dE/100 

ED = 3967Kcal/kg MO 3744,49 kcal/kg MS

5) ENERGIA METABOLITZABLE (EM)
Valor de referència (EM):   3125 kcal/kg MO (2552-3593 kcal/kg MO)

b1) EM = 1314 + 0,456 × EB −1,40 × NDF + 1,74 × ADF −10,10 × ADL
(Composició expresada en g/kg de MO)

EM = 3286 Kcal/kg MO --------> 3101 kcal/kg MS 3,10 Mcal/kg MS

b2) EM = 3201 + 2,83 × EE − 1,31 × NDF+ 1,55 × ADF − 9,04 × ADL
(Composició expresada en g/kg de MO)

EM = 3161 Kcal/kg MO --------> 2983 kcal/kg MS 2,98 Mcal/kg MS

EM (PROMIG) 3223 Kcal/kg MO 3042 Kcal/kg MS 3,04 Mcal/kg MS

(Pinso amb unes 3,05 Mcal/kg MS --> força energètic (> 3 Mcal EM/kg MS))
però menys que l' UNIC i el 125

6) ENERGIA NETA (EN), expressada en UNITATS FARRATGERES CARN (UFC)

VALOR UFC : 1,113 + 0.00137 EE −0,00544 ADL
(Composició expressada en g/kg de MO)

1,12 UFC/kg MO Que equival a  -> 2038,86 Kcal/kg MO

1,06 UFC/Kg MS Que equival a  -> 1924,39 Kcal/kg MS

Valor dins de la normalitat
lleugerament inferior al 125 i clarament inferior a l'ÚNIC
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CÀLCUL DEL VALOR ENERGÈTIC DE CADASCUN DELS PINSOS
(A partir dels resultats analítics i seguint la metodologia francesa (INRA, segons Giger-Reverdin et al., 1990)

4) PINSO TIPUS "MAMÓ"

Resultats Anàlisis Mostres Pinso Vedells (Xavier Serrat Casals, UAB, Juliol 2009)

---------------------RESULTATS EXPRESATS EN g/kg de MO ---------------------

PINSO MS(%) CENDRES MO FB FND FAD LAD GREIX PROT
MAMÓ 88,94 66,21 1000 65,31 163,46 73,00 10,29 35,05 166,61

---------------------RESULTATS EXPRESATS EN g/kg de MS ---------------------
PINSO MS(%) CENDRES MO FB FND FAD LAD GREIX PROT
MAMÓ 88,94 62,09 937,91 61,25 153,31 68,47 9,65 32,88 156,26

CÀLCUL DEL VALOR ENERGÈTIC DEL PINSO (Aplicant les fórmules de GIGER REVERDIN et al. (1990))

1) ENERGIA BRUTA (EB)

1b)   EB (Kcal/kg MO) = 5,70 × PB + 9,57 × EE + 4,24 (1000-PB-EE)

EB (Kcal/kg MO) = 4670 kcal/kg MO

1a)   EB (Kcal/kg MS) = 5,70 × PB + 9,57 × EE + 4,24 (MO-PB-EE)
(PB, EE i MO expresades en g per kg de MS)

EB (Kcal/kg MS) = 4380 Kcal/kg MS Abreviacions:
Català Anglès Significat

Comprovació:  EB per kg de MO: MO OM Matèria Orgànica
EB (Kcal/kg MO) = 4670 OK FB CF Fibra Bruta

PB CP Proteína Bruta
FND NDF Fibra Neutre Detergent

2) DIGESTIBILITAT DE LA M. ORGÀNICA (dM0) FAD ADF Fibra Àcid Detergent
LAD ADL Lignina Àcid Detergent

a1) dMO = 89,9−0,0289×NDF+ADF×0,0363−ADL×0,248 GB CF Grassa Bruta o
(Composició expressada en g/kg de MO) EE EE Extracte Eteri

dMO = 85,3

a2) dMO  = 91,8−0,0333×NDF+ADF×0,0417−ADL×0,247−0,0396×EE (fòrmula més complerta)
(Composició expressada en g/kg de MO)

dMO = 85,5

3) DIGESTIBILITAT DE L'ENERGIA (dE)
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dE  = dMO −2,941+0,00326×PB+0,0106×EE
(Composició expressada en g/kg de MO)

dE = 83,4 %

4) ENERGIA DIGESTIBLE (ED)

ED = EB × dE/100 

ED = 3897Kcal/kg MO 3655 kcal/kg MS

5) ENERGIA METABOLITZABLE (EM)
Valor de referència (EM):   3125 kcal/kg MO (2552-3593 kcal/kg MO)

b1) EM = 1314 + 0,456 × EB −1,40 × NDF + 1,74 × ADF −10,10 × ADL
(Composició expressada en g/kg de MO)

EM = 3238 Kcal/kg MO --------> 3037 kcal/kg MS 3,04 Mcal/kg MS

b2) EM = 3201 + 2,83 × EE − 1,31 × NDF+ 1,55 × ADF − 9,04 × ADL
(Composició expressada en g/kg de MO)

EM = 3106 Kcal/kg MO --------> 2913 Kcal/kg MS 2,91 Mcal/kg MS

EM (PROMIG) 3172 Kcal/kg MO 2975 Kcal/kg MS 2,98 Mcal/kg MS

(Pinso amb unes 3,0 Mcal/kg MS --> força energètic, però menys que els altres.
És adequat per vedells petits, que en comparació necessiten més proteïna 

6) ENERGIA NETA (EN), expressada en UNITATS FARRATGERES CARN (UFC)

VALOR UFC : 1,113 + 0.00137 EE −0,00544 ADL
(Composició expressada en g/kg de MO)

1,11 UFC/kg MO Que equival a  -----> 2011,21 Kcal/kg MO

1,04 UFC/Kg MS Que equival a  -----> 1886,33 Kcal/kg MS

Valor inferior, però dins de la normalitat i
d'acord amb el que necessiten els vedells més petits.
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ANNEX 2. EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE PINSO DE TOTS ELS 

GRUPS DE VEDELLS
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Consum de pinso: presa de dades, metodologia i resultats obtinguts

En les següents taules de dades els controls corresponen als dies en què un camió ha 

omplert la sitja on s'emmagatzema el pinso. Per aquest motiu se n'han anotat les dates, 

els dies transcorreguts entre 2 controls i el consum mitjà diari entre aquests mateixos. 

Com s'ha explicat anteriorment tots els animals han consumit 3 tipus de pinsos diferents 

durant  la  seva  estada  a  la  granja.  Així  doncs,  cada  concentrat  s'ha  acolorit  per 

diferenciar-los entre ells. Si ens fixem en les columnes dels “dies acumulats a la granja” 

i  del  “consum  de  pinso”  veurem  clarament  que  tots  els  canvis  d'alimentació  van 

associats a una disminució important de la ingesta.
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CONSUM PINSO VEDELLES BLANC BLAU BELGA X FRISONA. 
LOT A
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Control Data Dies passats Dies acumulats (a la granja) Consum de pinso (Kg/dia) Tipus de pinso
1 22/11/08 0 0 1,5 MAMÓ
2 01/12/08 9 9 2,1 MAMÓ
3 12/12/08 11 20 2,7 MAMÓ
4 23/12/08 11 31 3,7 MAMÓ
5 31/12/08 8 39 4,3 MAMÓ
6 08/01/09 8 47 3,3 23
7 20/01/09 12 59 4,1 23
8 29/01/09 9 68 4,8 23
9 05/02/09 7 75 5,3 23
10 12/02/09 7 82 5,6 23
11 19/02/09 7 89 5,9 23
12 27/02/09 8 97 4,6 Únic
13 05/03/09 6 103 5,0 Únic
14 13/03/09 8 111 5,0 Únic
15 20/03/09 7 118 5,3 Únic
16 26/03/09 6 124 5,8 Únic
17 01/04/09 6 130 6,1 Únic
18 07/04/09 6 136 6,4 Únic
19 14/04/09 7 143 6,9 Únic
20 21/04/09 7 150 7,0 Únic
21 28/04/09 7 157 7,0 Únic
22 04/05/09 6 163 7,0 Únic
23 08/05/09 4 167 7,1 Únic
24 14/05/09 6 173 7,1 Únic
25 19/05/09 5 178 7,2 Únic
26 22/05/09 3 181 6,7 Únic
27 28/05/09 6 187 6,9 Únic
28 03/06/09 6 193 6,9 Únic
29 09/06/09 6 199 7,0 Únic
30 12/06/09 3 202 7,0 Únic
31 22/06/09 10 212 7,1 Únic
32 26/06/09 4 216 7,2 Únic
33 01/07/09 5 221 7,2 Únic
34 07/07/09 6 227 7,3 Únic
35 10/07/09 3 230 7,6 Únic
36 15/07/09 5 235 7,8 Únic
37 22/07/09 7 242 7,9 Únic
38 24/07/09 2 244 8,1 Únic
39 29/07/09 5 249 8,1 Únic
40 31/07/09 2 251 8,3 Únic
41 12/08/09 12 263 8,5 Únic
42 18/08/09 6 269 8,8 Únic
43 20/08/09 2 271 8,9 Únic
44 27/08/09 7 278 9,0 Únic
45 01/09/09 5 283 9,1 Únic
46 04/09/09 3 286 9,2 Únic
47 10/09/09 6 292 9,5 Únic
48 15/09/09 5 297 9,6 Únic
49 21/09/09 6 303 9,9 Únic
50 25/09/09 4 307 10,0 Únic
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CONSUM PINSO VEDELLES BLANC BLAU BELGA X FRISONA. 
LOT B
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Control Data Dies Passats D. Acumulats Consum (kg/dia) Tipus Pinso
1 16/01/09 0 0 1,56 MAMÓ
2 05/02/09 21 21 1,95 MAMÓ
3 19/02/09 14 35 2,52 MAMÓ
4 27/02/09 8 43 3,61 MAMÓ
5 11/03/09 12 55 3,12 23
6 19/03/09 8 63 3,92 23
7 27/03/09 8 71 4,98 23
8 03/04/09 7 78 4,35 125
9 17/04/09 14 92 4,58 125
10 30/04/09 13 105 5,31 125
11 11/05/09 11 116 5,68 125
12 22/05/09 11 127 6,28 125
13 02/06/09 11 138 6,89 125
14 09/06/09 7 145 7,53 125
15 17/06/09 8 153 8,26 125
16 26/06/09 9 162 8,12 125
17 07/07/09 11 173 8,23 125
18 15/07/09 8 181 8,41 125
19 24/07/09 9 190 8,89 125
20 31/07/09 7 197 8,94 125
21 07/08/09 7 204 8,56 125
22 14/08/09 7 211 8,52 125
23 24/08/09 10 221 8,5 125
24 02/09/09 9 230 8,53 125
25 10/09/09 8 238 7,98 125
26 16/09/09 6 244 8,03 125
27 22/09/09 6 250 8,12 125
28 01/10/09 9 259 8,23 125
29 08/10/09 7 266 8,46 125
30 16/10/09 8 274 8,59 125
31 21/10/09 5 279 8,87 125
32 27/10/09 6 285 9,03 125
33 05/11/09 9 294 9,31 125
34 12/11/09 7 301 9,47 125
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CONSUM PINSO VEDELLES SIMMENTALS. LOT C
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Control Data Dies Passats D. Acumulats Consum (kg/dia) Tipus Pinso
1 05/03/09 0 0 1,03 MAMÓ
2 31/03/09 26 26 2,66 MAMÓ
3 07/04/09 7 33 4,79 MAMÓ
4 17/04/09 10 43 3,17 23
5 30/04/09 13 56 3,35 23
6 12/05/09 12 68 3,63 23
7 19/05/09 7 75 4,12 23
8 28/05/09 9 84 4,98 23
9 03/06/09 6 90 5,31 23
10 12/06/09 9 99 5,94 23
11 17/06/09 5 104 4,11 ÚNIC
12 22/06/09 5 109 4,32 ÚNIC
13 30/06/09 8 117 4,89 ÚNIC
14 10/07/09 10 127 5,23 ÚNIC
15 17/07/09 7 134 5,62 ÚNIC
16 24/07/09 7 141 5,97 ÚNIC
17 31/07/09 7 148 6,16 ÚNIC
18 05/08/09 5 153 6,37 ÚNIC
19 13/08/09 7 160 6,29 ÚNIC
20 17/08/09 4 164 6,42 ÚNIC
21 24/08/09 7 171 7,17 ÚNIC
22 31/08/09 7 178 7,21 ÚNIC
23 04/09/09 4 182 7,06 ÚNIC
24 10/09/09 6 188 7,14 ÚNIC
25 18/09/09 8 196 7,32 ÚNIC
26 25/09/09 7 203 7,62 ÚNIC
27 02/10/09 7 210 7,88 ÚNIC
28 09/10/09 7 217 7,93 ÚNIC
29 16/10/09 7 224 8,14 ÚNIC
30 23/10/09 7 231 8,32 ÚNIC
31 30/10/09 7 238 8,41 ÚNIC
32 06/11/09 7 245 8,56 ÚNIC
33 13/11/09 7 252 8,61 ÚNIC
34 20/11/09 7 259 8,83 ÚNIC
35 27/11/09 7 266 8,92 ÚNIC
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