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RESUM 


En aquest projecte es comparen set tipus de cargols de la mateixa especie peró de 

procedencia diferent en termes de la seva supervivencia, del seu pes i del preu. Dos deIs tipus 

de cargols provenen de la granja CAL JEP, S.L., i els altres tipus són de bosc. L'objectiu final 

és determinar quins són els més interessants per l'empresa BAGES CARGOL, S.L., dedicada 

a la conserva i venda de cargols pel consumo 

El projecte comen~a dissenyant i fent un experiment en el que s'ban recollit dades 

durant 24 setrnanes. En total tenim una mostra de 10.500 cargols, 1.500 per cada tipus. En 

aquest experiment tots els cargols estan hivernant i les condicions ambiental s són sempre les 

mateixes per tots. L'objectiu és trobar el millor tipus de cargol per aquestes condicions, 

eotenent que com menys es morin i menys pes perdin, millors són els cargols. A més a més, 

es vol determinar el preu de compra mínim pel qual no hi hagi perdues, aquest objectiu és 

mteressant pel l'empresa BAGES CARGOL, S.L. Les dades s'ban anat recollint 

setmanalment i per tant podem estudiar l'evolució de la mortalitat, del pes i del preu per cada 

tipos de cargol. 

Un altre objectiu interessant per l'empresa CAL JEP, S.L. que s'ha fet en aquest 

projecte és trobar les possibles diferencies entre els seus cargols de granja i la resta de tipus. 

Per arribar a unes bones conclusions s'han utilitzat alguns metodes de comparacions 

DlÚltiples com són el metode de Dunnett i el metode de Kruscal-Wallis i s'ha estudiat 

l'evolució deIs cargols al llarg del temps, per tant els resultats de l'experiment són una serie 

d'observacions longitudinal s, que analitzem de forma gratica i fent servir eines de l'analisi de 

la varian~. 
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CAPlTOL 1: INTRODUCC/Ó PFC 

CAPÍTOL 1: 


INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTIUS 

El Sr. Josep Antoni Marcelo, director de l'empresa CAL JEP S.L. estava interessat en 

fer un estudí sobre els cargols de granja. Volia comparar els seus cargols amb altres tipus de 

la mateixa especie (Helix Aspersa). Per realitzar aquest estudi, es va posar en contacte amb 

un estudiant de la Facultat de Matematiques i Estadística de la UPC. A aquesta persona no ti 

era possible portar-lo a terme i ens va comentar a nosaltres l'oportunitat de realitzar-Io i que 

esdevenís el nostre projecte final de carrera. 

Aquest estudí ha estat possible gracies a la col.laboració de l'empresa BAGES 

CARGOL S.L., la qual ens ha cedít la major part del material per poder dur a terme el 

projecte. 

L'empresa BAGES CARGOL S.L. vol instal.lar una planta amb 6.000.000 de cargols i 

vol veure quins aspectes ha de tenir en compte per tal de treure-ti el maxim rendiment. Per 

fer-ho, s'ha format un equip entre les empreses CAL JEP S.L. i BAGES CARGOL S.L. i eIs 

dos estudiants de la Diplomatura d'Estadística de I'UPC que firmen aquest projecte. 

La recollida de dades, el seu anaIisi i la redacció deis resultats obtinguts constitueix el 

projecte final de carrera deIs estudiants anteriorment esmentats. 
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CAPITOL 1: INTRODUCCIÓ PFC 

La fabrica BAGES CARGOL S.L. va néixer l' any 1992 per comercialitzar cargol 

frese. Amb una planta a la 10ca1itat de Fonollosa, l'empresa ha anat evolucionant durant els 

últims anys fins a una prestació de productes elaborats amb major marge de benefici, 

concentrant-se en els cargols i també en els bolets. D'aquesta manera van anar diversificant 

per comen'tar a produir productes congelats i esterilitzats amb diversos tipus de salsa i, en el 

cas deIs cargols, amb closca o sense. El producte que els hi va obrir les portes als mercats 

itaHa i frances va ser el paté de cargol que té una gran acceptació en aquests paIsos i és un 

aliment de gran consum, cosa que ha facilitat la implantació de la companyia. L'empresa no 

ha dubtat mai en acudir a les fires alimentaries, tant a Espanya com a Fran'tR per promocionar 

el seu producte i augmentar el coneixement de marca. 

En quant a les exportacions, Fran'tR supera a Italia i a Portugal en penetració del 

producte. 1 a Espanya, la major part de les ventes de l'empresa es concentren a Catalunya, a 

través de la venta directa pero també a través de distribucions comercial s, que asseguren la 

presencia de la marca en els supermercats i les grans superficies. 

El proveIment de la materia primera és una de les dificultats a la que s'enfronta la 

companyia, ja que el cargol és un producte de temporada que recollen els pagesos de la zona. 

Aixo ha repercutít en el nostre projecte perque hi ha setmanes que la fabrica no ha comprat 

cargols i, per tant, no ens ha pogut facilitar la informació necessaria. En les poblacions més 

allunyades, l'empresa té col.laboradors que emmagatzemen la materia primera, encara que 

bona part deIs cargols procedeixen també de Portugal i el nord d'Espanya: Galícia, Astúries i 

Cantabria. Pel nostre projecte ens han aconseguit a més a més cargols procedents d'Argelia. 

El volum de facturació previst per BAGES CARGOL, S.L. aquest any és d'uns 250 

milions de pessetes, amb un creixement interanual al voltant del 400/0 que l'empresa espera 

mantenir durant els proxims 3 anys, tenint una plantilla de 10 treballadors. 

Peró el futur, passa pels cargols de granja que ara només representen un 4% del total. 

A Catalunya esta comen'tant a desenvolupar-se aquest mercat que té el seu maxim exponent 

en l'empresa CAL JEP S.L. Aquesta empresa es dedica basicament a l'engreix i a la cría de 

cargols per tal d'obrir-se lloc en el mercat alimentari d'aquest producte, un deIs clients més 

importants que té és BAGES CARGOL, S.L., tot i que també subministra el seu producte a 

molts restaurants de la zona on és típic aquest plat. 
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CAPlTOL 1: INTRODUCC/Ó PFC 

1.2. DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS 

En aquest projecte comencem explicant de manera general qums són els 

comportaments deis cargols i en que consisteix la seva cria en una granja, concretament a la 

granja CAL IEP, S.L. També comentem quins tipus de cargols hi ha i algunes curiositats 

sobre el consum d'aquests animals. Tot aixó ho trobem en el capitol2. 

En el capitol 3 expliquem com hem dissenyat I'experiment i el material que hem 

necessitat per fer la recollida de les dades. També comentem quines són les variables d'interes 

d'aquest projecte. El com s'han recollit les dades ho trobem en el capitol4 on hi tenim també 

totes les incidencies que ens hem anat trobant al llarg de les 24 setmanes. En aquest capitol 

també hi adjuntem el cost aproximat del nostre projecte í algunes critiques sobre la recollida 

de les dades. 

A continuació comencem I'analisi de les dades. En el capitol 5 fem un analisi 

descriptiu de la variabilitat dins de cada tipus de cargol, on observem en els grilfics el 

comportament de les tres caixes per cada tipus de cargol de forma individual. Al final 

presentem unes conclusions en forma de resumo 

En el capitol 6 fem un analisi descriptiu de la diferencia entre els set tipus de cargols. 

Aixó ho fem per les tres variables d'interes, la supervivencia, el pes per cargol i el pes per 

caixa. Al final fem un resum de tot el que ens hem trobat. 

En el capitol 7 introdulm la teoria de la comparació de mitjanes que realitzem en els 

següents capítols. Concretament expliquem les comparacions parametnques de la F de Fisher, 

el metode de Dunnett en quant a comparacions múltiples i el metode de Kruskal-WaIlis de 

comparacions no parametriques. 

En el capitol 8 apliquem la teona explicada en el capitol anterior sobre la variable 

supervivencia. Comparem la supervivencia deis set tipus de cargols en diferents etapes de 

l'estudi, concretament a la segona setmana, a la quarta setmana, a la vuitena setmana i al final 

de l'estudi. Acabem el capitol amb unes conclusions en forma de resumo 

8 



CAPITOL 1: INTRODUCC/Ó PFC 

En els capitols 9,10 i 11 fem el mateix, peró per les variables proporció de cargols 

morts per setmana, pes per cargol i pes per caixa respectivament. 

En el capíto112 fem un estudi económic per tal de determinar el preu de compra de la 

fabrica BAGES CARGOL,S.L., per tal de ternr el maxim beneficio 

Finalment, acabem la memória amb el capítol 13, on fem unes conclusions general s de 

tot el projecte. 
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CAPITOL 2: CRIA DE CARGOLS PFC 

CAPÍTOL2: 


CRIA DE CARGOLS 


La helicicultura és la ciencia que estudia els helícids, coneguts amb el nom de cargols. 

El cargol pertany a la dasse deIs gasterópodes que són els moluscs amb un cos assimetric. 

Posseeixen una boca amb n\dula 1, que és un órgan raspant amb dents quitinoses2 que les 

utilitzen per raspar els vegetal s i fins i tot les roques. El peu esta ben desenvolupat i la pell és 

rica en glandules que segreguen mucus que, en els cargols terrestres, els facilita el 

despla~ment. Tant el cap com el peu poden introduÍr-se a la dosea davant condicions 

desfavorables. 

Iddula: Massa muscular bucal proveIda de denticles quitinosos i corbs, disposats en diverses senes tmnsversals 

¡renovables, própia d'alguns mol.luscs. En sortir de la boca, es mou endavant i endatrere per tal de tallar els 

aliments. 

zquitinoses: Constituil o revestit de quitina, és a dir, d'un polimer lineal de la n-acetilglucosamina, que és el 

principal coDStilUent de les parets ceUulars de certes algues, fongs i líquens, i de l'exosquelet deis insectes i 

crustacis. En estat pur és mecinicament i químicament molt resistent, flexible i impenneable, sovint s'impregna 

de prOtids o de sals calcarles que li confereixen la rigidesa característica i li minven la impermeabilitat. És un 

compost fOnta inaltemble, MllUe sotmes a condicions que no es donen en la naturn. 
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CAPlTOL 2: CRIA DE CARGOLS 	 PFC 

2.1. 	 COMPORTAMENT 1 ALIMENTACIÓ DELS 

CARGOLS 

A l'hivern, els cargols permaneixen ocults i s'amaguen a la closca cobriot l'apertura 

amb una capa de mucositat que s'endureix formant una tapa, aixó s'anomena operen/amento 

L'operculament hivernal és un fenomen típic deIs cargols tipus Helix i succeeix quan la 

mitjana de la temperatura descendeix per sota deis 8 a 10 o e (octubre i novembre). El 

desoperculament succeeix quant aquesta mitja és superada, la qual cosa té lloc al voltant deIs 

mesos de man; i abril. 

Els cargols tant en la naturalesa com en el viver utilitzen preferentment alimentació de 

tipus vegetal. Pel que respecta als cargols del viver, aquests s'alimenten en forma de pinso 

vegetal. L'alimentació esta basada en productes secs, afegint-hi percentatges significatius de 

carbonat cmcic, per tal d'ajudar-Ios en l'elaboració de la closca. La freqüencia 

d'administracíó d'aliment sol ser de cada dos dies, ja que si el pinso s'humiteja no és óptim, 

havent-hi perill d'enfermetat pel mal estat de l'aliment. 

L'alimentació també depen de la fase en la qual es trobi el molusco En la fase de 

reproducció intensiva s' alimenta del pinso que prepara el criador, en la fase de primer 

creixement s'utilitza un altre tipus de pinso, ríc en lactosa i en la segona fase de cria 

l'alimentaeÍó es complementa amb trebol i hortalises. Els animals menors de 45 dies 

necessÍten que l'aliment estigui repartit per tota la superficie del recinte, perque el seu petit 

tamany no els permet recórrer distancies relativament llargues per buscar menjar. 

La despesa en alimentació és baixa, ja que un quilo de pinso val 80 pts. Hem de tenir 

en compte que cada quilo de cargols gasta un quilo i mig de pinsu durant quatre mesos. 
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CAPITOL 2: CRIA DE CARGOLS PFC 


2.2. REPRODUCCIÓ DELS CARGOLS 

El cargol és sexualment un hermafrodita incomplet. Encara que té órgans sexuals 

masculins i femenins, necessita unir-se a un altre per procrear. Tots poden pondre ous. 

En el moment de l'aparellament, es pot observar a la part dreta del seu cap una 

protuberancia calcarea que sera introdulda per i en cadascún deIs individus de la parella. 

Transcorreguts uns dies un deIs dos individus fara un forat d'uns 4 cm. a la terra, hi introduIra 

el seu cap i dedicara uns díes a pondre uns petits ous blancs. lunts i tapats amb la terra i els 

mucus, eclosionaran al cap d'uns 18 o 20 dies. EIs petits permaneixeran alguns dies a 

l'interior de la tema alimentant-se de l'aigua de la terra humida i al cap d'uns dies sortiran per 

ells mateixos a l'exterior. La posta mitja sol ser d'uns 60 ous. De tots ells, menys d'un 10 % 

monran. 

Durant els primers dies, els petits presenten un aspecte nacrat i transparent, deixant 

veure el moviment deis seus órgans interns a través de la closca. 

2.3. CRIA DE CARGOLS 

Existeixen tres formes de criar cargols que reben el nom de:jase intensiva,jase mixta i 

jase extensiva. 

La fase intensiva es realitza en llocs totalment controlats i per tant, amb humitat i 

temperatura regulades i protegits contra el vento La fase intensiva es divideix en tres peñodes 

que són: reproducció, incubació i engreix. 

Tot aquest procés dura aproximadament 3,5 mesos de forma ininterrumpida. Al final 

d'aquest peñode el cargol arriba al seu adult de consum í a la posta abans de morir. Aquest 

procés en la naturalesa pot arribar a durar fins a 1,5 anys, degut a que les condícions adverses 

de temperatura, humitat o aire poden parar el creixement i la posta del cargol. En aquest tipus 

de cria el cost de cria deis cargols osciUa entre 700 i 750 ptes el kilo. 
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CAPlTOL 2: CRIA DE CARGOLS PFC 

En la fase mixta el sistema és prc\cticament igual que l' anterior excepte que l' engreix 

es fa a l'exterior. És un sistema més rentable que l'anterior, peró només és viable en zones 

temperades, humides i zones de valles en general. En aquest tipus de cria el cost de cria deIs 

cargols no sobrepassa les 500 ptes el kilo. 

La fase extensiva és el tipus de cría que es realitza totalment al camp, podent arribar a 

durar fins a dos anys. En aquest sistema la mortalitat és molt més alta perque els predadors 

són bastant dificils de controlar. Aixó juntament amb l' efecte deIs plaguicides constitueixen el 

principal problema de la cría al camp en grans extensions de terreny. EIs cicles económÍcs són 

més llargs i les condicions meteorológiques determinen totalment la duració del cicle i el 

temps de recollida. És per aixó que no es pot establir un preu de cost determinat. 

2.4. CRIA DE CARGOLS A CAL JEP 

El procediment de la cría de cargols en aquesta granja passa per dues zones molt 

diferenciades, una primera és la zona d'engreix que esta formada per dos hivernacles amb les 

condicions d'humitat adequades on els cargols s'alimenten de plantes vegetal s i pinso vegetal, 

en aquesta zona els animals hi estan fins que arriben al seu maXÍm creixement. Seguidament 

aquests cargols són traslladats a la segona zona, que és la sala de maternítat. En aquesta sala 

es porta un control molt rigorós deIs cargols, constantment estan sotmesos a canvis d'humitat 

i de llum a través d'un ordinador central. EIs cargols estan introdutts dins d'unes gabies, on hi 

ha dues menjadores, una per l'aigua i l'altre pel pinso, i també unes torretes plenes de terra 

per tal de dipositar els ous. Una vegada han post els ous, les torretes es treuen de les gabies i 

es posen tapades en unes postades fins que el cargol és alebí í per tant, és traslladat a la zona 

d'engreix i es torna a comenyar el mateix cicle de cría. Per tant, a CAL JEP, S.L. hem de 

parlar d'una fase intensiva de la cria deIs cargols. 

D'altre banda, la granja de CAL JEP es dedica a engreixar cargols que Ji subministra 

la mbrica BAGES CARGOL, és a dir, aquests no s'han críat a la granja peró són alimentats 

per pinso i vegetal, per tal de creixer i tornar-los a la mbrica per ser venuts o directament els 

ven als restaurants. 

J 
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2.5. TIPUS DE CARGOLS 

Hi ha 5 especies de cargols per a la cría, l' Helix pomatia, l' Helix lucorum, l'Eohania 

Vermiculata, l' Helix aspersa i l'Ibenls alonensis. Aquestes dues últimes són les millors que 

hi ha per la cría. Poden arribar als 4 cm. d'altura, el seu pes és d'uns 5-8 grams i la seva 

esperanr;a de vida és de 5-6 anys. És molt comú als horts, sobretot próxims a zones humides. 

L'animal és verd-groguenc í bavós-viscós. La seva area original és tota la conea del 

Mediterraní i la zona costera atIantíca europea fins a Holanda i les ílles britimiques, peró esta 

introdutt en quasi totes les regions de clima templat del món. 

L'Helix Aspersa representa avui día el 70 % del patrimoni helicícola d'Europa. És 

escollit sobretot per la seva precocitat en el creixement, que el porta a la maduració amb 3,5 

mesos d'alimentacÍó. Una altre de les seves bones característiques és la seva gran 

reproductivitat que gaírebé arriba als 120 ous a l'any en dues postes. Originalment vivía en 

boscos clars i dunes. És un deIs cargols que més es cría amb fins grastronómics. 

Tant a la fabrica BAGES CARGOL, S.L. com a CAL JEP, S.L. els cargols són tots de 

l'especie Helix aspersa, i per tant en aquest estudi només es treballa amb cargols d'aquesta 

especie. 

2.6. CURlOSITATS GENERALS 

En aquest apartat enumerem algunes de les curiositats del consum de cargols. 

• 	 Espanya consume ix a l'any entre 10.000 i 12.000 tonelades de cargols en les seves 

diferents presentacions, la qual cosa representa de 250 a 300 grs.per persona i any. 

• 	 Fran~ com a primer consumidor, arriba a les 50.000 tonelades l'any. El que equival 

aproximadament, 1 Kg per persona i any. 

• 	 Espanya importa cargols de palsos com Portugal, Marroc, Tunícia, Argelia, Franya i 

Bulgaria. 
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• 	 La preferencia espanyola esta en cargols del tipus He/ix Aspersa mitjit, amb un pes d'entre 

8 i 10 grs. 

• 	 La cotització deIs cargols osciIJa segons l'estació de l'any. A la primavera i a la tardor, 

els preus arriben al seu valor més baix, al voltant de les 500 pts. el kilo, i poden arribar a 

Les 1.500 pts. en epoca alta. 

• 	 En epoques de pluja abundant, la recollida en el camp pot fer caure els preus fins a valors 

realment baixos, aproximadament al voltant de 350 pts. el kilo, la qual cosa és un greu 

problema per a les granjes. 

• 	 A CAL JEP, S.L. es produeixen i es venen set milions de cargols cada any. 
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, 

CAPITOL3: 


DISSENY DE L'EXPERIMENT 


L'objectiu principal de l'estudi és comparar set tipus de cargols diferents, peró de la 

mateixa especie per tal de determinar quin és el millor tipus de cargol. També és d' interes per 

la granja CAL JEP, S.L. comparar els cargols de granja amb els altres sis tipus. Si el cargol de 

granja és significativament més bo que la resta lIavors CAL JEP S.L. seguira amb el mateix 

procediment que fins ara, peró si pel contrari, trobem un tipus de cargol que sigui millor que 

el de granja, podría ser molt benefició s per ells. Quan parlem del millor tipus de cargol ens 

referim a aquell cargol que perd menys pes i té menys mortalitat que els altres. 

Un altre objectiu, el més important per la fabrica BAGES CARGOL, S.L., és trobar el 

preu de compra més benefició s per tal de no tenir perdues económiques en cap dels set tipus 

de cargols que seguidament s'expliquen. El preu dels cargols al'estiu és molt més baix ja que 

n'hi ha més quantitat, per tant s'ha de trobar dins d'aquest perlode el preu que fagi a 

l'empresa un maxim benefici. En la nostra etapa d'estudi, al ser hivern, el preu deis cargols és 

molt més elevat i és en aquest perlode on la fabrica n'ha de treure els guanys. És a dir.· 

BAGES CARGOL,S.L., compra cargols a }'estiu a un preu económic i els ven a l'hivern a un 

preu més elevat. 
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Aquest estudi s'ba realitzat terunt en compte 7 tipus de cargols de la mateixa especie 

pero de procedencia diferent que són: 

l. Cargol Helix Aspersa de granja operculat 8 setmanes. 

2. CargoI Helix Aspersa de granja. 

3. Cargol Helix Aspersa de Portugal. 

4. Cargol Helix Aspersa autocton. 

5. Cargol Helix Aspersa Gros gris Argelia. 

6. CargoI Helix Aspersa del nord de la península o bober. 

7. Cargol Helix Aspersa de Vinyala. 

En el moment de comen~ l'estudi, els últims 6 tipus hauran estat operculats1 2 

setmanes, és a dir, portaran un peri'ode de 2 setmanes hivemant. A diferencia, el primer tipus 

ho baura estat 8 setmanes. L'operculament es va trencar com a conseqüencia del viatge des 

del lloc de procedencia deIs cargols fins al lloc de l'estudi, excepte eIs de granja que ja els 

teniem aUa. Alllarg de tot l'estudi han tomat a ruvernar dins la camera. 

Joperrulats: veure pago 5 a 2.LCOMPORTAMENf 1 ALIMENfACIÓ DELS CARGOLS per una definició 

més precisa d'operculament. 
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3.1. VARIABLES D'INTEUS 

En aquest apartat es descriuen quines han estat les variables que s'han observat alllarg 

d'aquest estudi, 

Les variables que es tindran en compte alllarg d'aquest treball seran les variables pes, 

mortalitat., qualitatipreu, Les 3 primeres variables s'observaran setmanalment, mentre que el 

preu s'observara les setmanes en les quals la filbrica compri cargols, ates que no sempre hi ha 

cargols per comprar. 

El motiu pel qual s'han estudiat aquestes variables i no unes altres és perque són les 

que ens permeten definir els millors tipus de cargols. S'entén per tipus de cargol bo aquell que 

perd poc pes, té poca mortalitat, és de bona qualitat i el preu a que l'ha comprat l'empresa és 

baix. Per tant, estudiant aquestes variables podrem arribar a trobar el tipus o els tipus de 

cargol que s'acostin més a aquestes caracteristiques ideals. Aquesta informació sera de molta 

utilitat tant per la filbrica com per la granja de cara a l'explotació futura d'aquest sector per tal 

d'obtenrr els maxims beneficis. Aquest projecte els servira com a guia a l'hora de comprar i 

vendre el seu producte en el mercat. 

La variable pes es mesura en grams i com a aparell de mesura s'ha utilitzat sempre la 

mateixa bascula. Per pesar els cargols que estan dins de les caixes s'han pesat tots junts amb 

la caixa i després s'ha restat el pes de la caixa per tal d'obtenir el pes real deis cargols. 

Dividint el pes obtingut pel nombre de cargols existents en la caixa, s'obté el pes per unitat de 

cargol. 

A més a més del pes per cargol també estudiarem la variable pes per caixa, totes dues 

en pesos absoluts i en pesos relatius aIs pesos de la setmana O de la recollida de les dades. 

S'ha treballat d'aquesta manera ja que a l'hora d'analitzar les dades s'ha vist que hi ha un 

tipus de cargol que el seu pes per cargol i el seu pes per caixa és el doble que la resta, d'aquÍ 

que per poder obtenir unes concIusions més precises es treballi més amb pesos relatius als 

pesos de la setmana O. 
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Per tant, la variable pes esta descomposada en: pes per caixa, pes per cargol, pes per 

caixa relatiu al pes per caixa de la setmana O i pes per cargol relatiu al pes per cargol de la 

setmana O. 

Amb aquesta variable observem que el pes pot augmentar o disminuir d'una setmana 

per l'a1tra per diferents motius. Podem suposar per algunes conclusions donades per I'expert 

que al principi de I'estudi, el pes per unitat augmenta per l'absorció d'humitat que fan els 

cargols i després aquest pes augmenta o disminueix en fundó de si es moren els cargols petits 

o es moren els cargols més grans. Grades als pesos relatius podrem comparar la merma del 

pes entre els set tipus i podrem veure els diferents comportaments alllarg de tot l'estudi. 

La variable supervivencia ens diu quants cargols vius ens queden en les caixes cada 

setmana. Tots els tipus comencen amb 500 supervivents i per tan!, cada setmana aquesta 

variable anira decreixent o simplement quedara com esta en el cas que no hi hagi cap mort. El 

nombre de cargols vius no és més que 500 menys la suma de tots els cargols morts fins a un 

moment detenninat. 

ParalJelament a la supervivencia també estudiem la mortalitat que conté el nombre de 

cargols morts cada setmana al llarg de l'experiment. EIs cargols morts són extrets de les 

caixes corresponents, ja que sinó fós així el pes no seria real perque només interessa el pes 

deIs cargols vius. A més a més, esta comprovat que al voltant d'una cargol mort augmenta la 

mortalitat de cargols. D'aquí que interessi treure'ls rapid. Un cargol mort s'identifica peI seu 

aspecte demacrat i per un líquid verdós que li surt de dins la closca, també treu el peu ja que 

se li trenca la capa que forma mentre esta en estat d'hivernació a dins la camera. 

La variable qualitat indica quan bons són els cargols. És mesurada a ull sempre per la 

mateixa persona experta en aquest tema, per tal de reduir la variabilitat. Aquesta variable és 

categórica amb tres nivells: cargol dolent (l), cargol mitja (2) i cargol bo (3). EIs nivells han 

. estat determinats conjuntament amb l'especialista. Al llarg de tot el projecte hem vist que 

aquesta variable practicament no canvia, és a dir, gairebé tots els tipus de cargols mantenen la 

mateixa qualitat fins al final, per tant, no ens donara gaire infonnació. 
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La variable preu és facilitada per les empreses CAL lEP S.L. i BAGES CARGOL 

S.L. cada setmana que hi hagi compra de cargols de fonna unificada, un únic valor per cada 

tipus. Cal dir que hi ha setmanes que no tenim preu per tots e1s tipus de cargo1s ja que no n'hi 

ha i per tant, la fabrica no en pot comprar. Atés que enC<lra no ha entrat en vigor de forma 

exclusiva l'euro, aquesta variable es mesura en pessetes per kilogramo Aquesta variable ens 

servid per detenninar el preu de compra de cargols per part de l' empresa BAGES CARGOL, 

S.L. en el peñode d'estiu que és quant són més barats. Per fer aixó es tindra en compte la 

variable pes per c<lixa, que engloba les altres variables, supervivencia i pes per cargol, i ens 

marca les perdues de cada tipus de cargo1. 

L'evolució deIs preus la representern en el grafic 3.1., on observem moltes dades 

mancants. 

EVOLUCiÓ DELS PREUS 
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Gnlfíc 3.1. Evolució deIs preus alllarg de tot l'estudi deIs set tipus de cargols. 

En general veiem que els preus han osei1.1at entre 400 i 1.200 ptes el kilogram alllarg 

del nostre estudio El tipus de c<lrgol que ha tingut molta variabilitat en quan al seu preu de 

compra és el c<lrgol del nord o bober, que comen¡;a amb 600 ptes/kg i arriba fins a les 1. 1.50 

ptes/kg en les setmanes 6, 7, 8 i 12. Un altre tipus que var.ia forya és el cargol de Portugal, 

dones comen~a amb 550 pteslkg i arriba fins a les 800 ptes/kg a la setmana 18. 
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En quant a la resta de tipus el comportament del preu és més estable, sobretot el cargol 

de granja operculat 8 setmanes, el cargol de granja i el gros gris argelia que tenen exactament 

el mateix preu tot l'estud~ 750 pteslkg, 750 pteslkg i 670 pteslkg respectivament. 

3.2. COMS 'HA DISSENYAT L'EXPERIMENT 

Disposem d'una camera, que pel nostre experiment la graduem a 85% d'humitat, entre 

3 i 5 oC de temperatura i programada per donar 6 hores de Hum al día. En aquesta hi 

dipositem els cargols per poder estudiar el seu comportament del pes i la supervivencia durant 

24 setmanes. Hem pensat en aquetes condicions perque l'expert ens les va aconsellar, dones 

són unes condicions óptimes pels cargols, i a més arnés d'aquesta manera tenim tots els tipus 

sota les mateixes condicions, cosa necessaria a l'hora de comparar-los entre ells. 

Per tal de poder fer aquesta investigació, l'empresa CAL JEP, S.L. ha posat a la nostra 

disposició 125 Kg de Cargol Helix Aspersa de granja i 125 Kg de Cargol Helix Aspersa de 

granja operculat 8 setmanes, els quals són els tipus de cargols que tracta, i l'empresa BAGES 

CARGOL, S.L. ha posat 80 Kg de cargols de Vinyala i 125 Kg. de cadascún deIs altres 

quatre tipus de cargol, del nord o bober, autócton, de Portugal i gros gris argelia. 

De cada un deIs set tipus de cargols se n'ha omplert tres caixes de 500 unitats amb la 

finalitat d'obtenir 3 mesures per cada variable i per cada tipus. S'ha agafat el mateix nombre 

d'unitats per cada tipus per tal de tractar de forma equivalent cadascún d'ells des del 

comen'tament. És a dir, per cada tipus tenim 1.500 cargols i en total tenim una mostra de 

10.500 cargols. 

Per poder treballar amb aquests cargols hem montat dues postades per tal de col.locar 

els cargols dins de la camera. Aquestes estan situades en una cantonada de la camera en forma 

de " L" tal com es veu en la figura 3.1. 

En la postada 1, que és més petita, hí tenim els tres primers tipus de cargols que són el 

de granja operculat 8 setmanes, el de Portugal i el de granja. En la postada 2 hi tenim la resta 

que són el del nord de la península o bober, l'autócton, el gros gris argelia i el vinyala. Entre 

21 



CAPITOL 3: DISSENY DE L'EXPERIMENT PFC 

cada tipus hem deixat una estanteria huida de la postada, ja que per l'experü~ncia de la 

primera setmana, els cargols es van menjar el full de recollida de dades del tipus que estava 

situat a sobre. A més a més en la postada 2, al ser més gran i terur dos compartiments, hem 

posat e1s quatre ripus intercalats, dos a cada un. En cada pis de les dues postades on hi tenim 

cargols hi hem posat les tres caixes de cada tipus corre1ativament, per facilitar l'ordre en la 

recollida de dades. Aquesta distribució de les postades es veu en la fibrura 3.2. 

Tal j com veiem a la figura 3.1, on representem la camera vista desde d'alt, tenim dues 

llums per treballar, una a cada extrem, i per tal d'abocar les caixes i treure els cargols morts 

fem setvir la taula, col.locada enmig de la camera. 

PORTA 

POSTADA2 

POSTADA 1 

TA~A ----D 
llUM LLUM O 

Fig. 3 .l. Vista de la camera desde dalt. 

Els cargols morts que trobavem en cada ripus eren dipositats en una caixa que, en 

acabar la feina ebocavem. Cal dir que mentre estavem a dins de la camera treient els cargols 

morts i recollint les dades les condiciollS d'humitat i temperatura temen petites variacions, ja 

que a robrir la porta per entrar o sortir afectava en les condicions ambientals. Tot j alXÓ la 

temperatura no va variar mal més d 'un grau i la humitat tampoc va parir canvis tan forts com 

per que els cargols ho notéssin. Al cap de cinc minuts de tanear la porta les coudiciollS 

tornaven a la seva nonnalitat. 
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POSTADA 1 

~ GRANJA OPERCULAT 8 SETMANES 

~ GRANJA 

~ PORTUGAL 

POSTADA2 

1 2 3 1 2 3 

.-- GROS GRIS ARGEL1Á 

.-- NORD O BOBER 

.-- AUCTÓCTON 

.-- VINYALA 

Fig. 3.2. Distribució de les caixes a les postades 

A continuació presentero unes fotografies, fot03.1 i foto 3.2, on facilitara el que s'ha 

explicat anteriorment sobre la col.locació de les caixes i la distribució en general de la camera. 
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~ t . Carnera vista desde fóra. 
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?.2. Camera vista desde dins 
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3.3. 	 MATERIAL UTILITZAT EN LA RECOLLIDA 

DEDADES 

A continuació figura el material que ha estat necessari per tal de recollir les dades que 

s'han analitzat en aquest projecte. 

-Una camera de 50 m3 que manté els cargols a un 85% d'humitat, a una temperatura d'entre 

30 i 50 C i a 6 hores de fotoperiodel diilries. 

-Equipament: 

2J caixes: tres per a cada tipus. Les dimensions són de 40 cm de llargada, 30 cm 

d'amplada i 20 cm d'al~da, el que equival a 24.000 cm3 de volum. Cada caixa pesa 1019 

grams, és de plastic i té forats per a la respiració deis cargols. 

2 postades: per col.locar les caixes. 

1 bascula: per pesar setmanalment les caixes. Sempre és la mateixa. 

1 taula: per abocar els cargols i poder així treure els morts .. 

2 parells de guants: per tal de no embrutar-nos al remenar els cargols. 

2J aguIles: per tal de subjectar els fulls de recollida de dades dins la camera. 

-Fulls de recollida de dades: on hi hem anat anotant el valor de les variables que estudiem. A 

la taula 3.1 s'hi mostra un d'aquests fulls per la caixa 1 del cargol Helix Aspersa de Portugal. 

La setmana Oés el moment en que els cargols van ser introduíts a la camera í, a partir d'aquí, 

s'han anat recollint les dades 24 setmanes. Observem que en aquesta caixa el día 17-01-01 hi 

ha una forta mortalitat, tot i així, el pes per cargol va augmentar for~a. Veiem que la qualitat 

no ha variat al lIarg de l'estudi i que en el preu hi tenim 3 dades mancants, assenyalades amb 

un *, corresponents a 3 setmanes que la filbrica no tenia cargols de Portugal. 

arotoperiode: Durada relativa deIs periodes de claror i de foscor diaris a que són sotmesos els organismes. 
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CAIXA 1 


SET. DATA PESCAIXA PESCARGOL NUM. UNITATS NUM.MORTS QUALITAT PREU 

O 18-1()"()() 3746 grnms 7.492 grams 500 O 3 550pts 

1 25-10-00 3753 grams 7.738grams 485 15 3 550pts 

2 1-11-00 3581 grnms 7.751 grams 462 23 3 550 pts 

3 8-11-00 3435 grams 7.771 grams 442 20 3 550pts 

4 15-11-00 3342 grnms 7.754 grams 431 11 3 600pts 

5 22-11-00 3226 grams 7.792grams 414 17 3 600pts 

6 29-11-00 3081 grams 7.839 grams 393 21 3 600pts 

7 6-12-00 2915 grams 7.921 grams 368 25 3 600pts 

8 13-12-00 2776 grams 7.841 grams 354 14 3 600pts 

9 20-12-00 2682 grnms 7.796grams 344 10 3 600pts 

10 27-12-00 f2578 grams 7.788grams 331 13 3 600pts 

11 3-01-01 2430 grams 7.838 grams 310 21 3 600pts 

12 10-01-01 2309 grams 7.722 grams 299 11 3 600pts 

13 17-01-01 2000 grams 7.905 grams 253 46 3 600pts 

14 24-01-01 1855 grams 7.794 grams 238 15 3 600pts 

15 31-01-01 1780 grams 7.876 grams 226 12 3 600pts 

16 7-02-01 1712 grnms 7.889 grams 217 9 3 * 
17 14-02-01 1605 grams 7.906grams 203 14 3 * 
18 21-02-01 1571 grnms 7.934 grams 198 5 3 800pts 

19 28-02-01 1492 grams 7.852grams 190 8 3 * 
20 7-03-01 1478 grams 7.946 grams 186 4 3 700 pts 

21 14-03-01 1437 grnms 7.983 grams 180 6 3 700 pts 

22 21-03-01 1304 grams 7.808 grams 167 13 3 700pts 

23 28-03-01 1251 grams 7.722 grams 162 5 3 700pts 

24 4-04-01 1085 grnms 6.910 grams 157 5 3 600pts 

Taula 3. L Exemple del full de recollida de dades per]a caixa 1 deIs cargo]s de] tipos Helix Aspersa de Portugal. 
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CAPÍTOL4: 


RECOLLIDA DE LES DADES 


En aquest capítol s'explica tot el procés de la recollida de dades, al igual que les 

incidencies que ens vem anar trobant alllarg de l'estudi. Afegim també, com a aspecte que cal 

tenir present, el cost que han tingut les empreses CAL JEP, S.L i BAGES CARGOL, S.L. per 

afer possible aquesta investigació i anomenen les nostres critiques per a estudis futurs. 

4.1. COM S'HAN RECOLLITLES DADES 

La recollida de dades s'ha dut a terme durant un perlode de 24 setmanes compreses 

entre el onze d'octubre de l'any 2000 i onze d'abril de l'any 2001, que són aproximadament 

sis mesos. Es fa en aquesta epoca perque els cargols són més cars i és quan l'empresa BAGES 

CARGOL, S.L. en pot treure els beneficis. 

Durant la recoIlida de dades, cada dimecres a la tarda ens desplayavem fins a la 

localitat de Fonollosa, un poblet molt petit de la comarca del Bages a uns 80 km. de Barcelona 

aproximadament, on hi teniem la camera amb els cargols. 

Després d'abrigar-nos, ja que la temperatura era baixa dins la camera, comenyavem 

. abocant la primera caixa del primer tipus sobre la taula i observavem els cargols d'un en un 

per treure eIs morts, i així per totes les caixes de tots els tipus, en total 21 caixes. 
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Per identificar un cargol mort 1'hem d'observar detingudamentja que de vegades no és 

gens facil, sobretot si esta amagat dins la closca. Tot i així, l'aspecte més habitual que 

presenta un cargol mort es mostra a la fotografia 4. 1. Com s' observa en aquesta fotografía el 

peu del cargol esta fora de la c10sca j el seu color és més fosc que quant era viu. Tot i que no 

s'aprecia, deixa anar un líquid babós al seu voltant, el qual esta comprobat que fa augmentar 

la mortalitat a aquells cargols que l'envolten. 

Foto 4. l. exemple d'un cargol mort 

Al lJarg d'aquest estudi e]s cargols tenien fonnant una especie de vel ja que estaven 

operculats runs la camera, la qual cosa ens facihtava la identificaóó deIs cargols morts, ja que 

aquests se'ls hi tI'encava el vel quant mOlien. Aquests cargols morts eren dipositats en una 

capsa per després tirar-los, ja que no es poden aprofitar. 

Un cop trets els morts, tornavem a col.1ocar e1s supervivents runs la caixa corresponent 

i els pesavem amb la bascula, d'aquesta manera sabent el pes total de la ca1xa i els 

3upervivents de la mateixa podiem saber el pes per cargol en aquella setmana. Per últim 

anotavem les darles en els fu11s de recollida i r expert ens facilitava la infonnació sobre la 

'ariable qualitat. Alguns dels principis que utilüzava l'expert per valorar la variable qualitat 
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de cada tipus eren comprobar si la majoria de cargols formaven un vel amb una certa duresa, 

si s'amagaven molt dins de la closca i si la closca es trencava amb facilitat. 

Abans de marxar anavem a la fabrica BAGES CARGOL, S.L.,situada a la mateixa 

localitat de Fonollosa, a demanar els preus de cada tipus de cargol aquella setmana. Com ja 

hem dit moltes setmanes no tenien els preus d'alguns tipus de cargol perque no n'hi havien i 

per tant, no n'havien comprat 

Durant el primer mes aquesta feina va ser molt costosa, ja que només recollint les 

dades invertiem aproximadament unes sis hores, més dues hores i mitja de viatge. Tardavem 

tant perque els primers dies ens costava reconeixer els cargols morts i a més a més la quantitat 

de cargols era molt més elevada que no pas al final de l'estudi. A mesura que va anar passant 

el temps les hores invertides es van anar reduint, al voltant de les quatre hores, ja que vem 

agafar experiencia i els supervivents eren menys. 

Les dades s'han recollit setmanalment per tal de tenir una idea detallada de l'evolució 

deIs cargols. S'ha de tenir present que alllarg d'aquest estudi els animal s han estat sempre sota 

les mateixes condicions ambientals. Concretament s'han mantingut a 85% d'humitat, entre 3 i 5 

graus centígrades de temperatura i a 6 hores de Hum al dia. 

, 
4.2. INCIDENCIES 

A continuació presentem les incidencies que ens hem trobat alllarg de l'estudio 

Les primeres setmanes, del 11-10-2000 a 1'1-11-2000, la temperatura i la humitat de la 

camera es van desajustar. Per aixó, vam necessitar l'ajut d'un expert, un treballador de 

l'empresa BAGES CARGOL, S.L. per tal que la sincronitzés novament i fos possible seguir 

l'estudi amb normalitat. 

Una setmana més tard, el 18-10-2000, els cargols van ro segar part del paper de 

recollida de dades, ja que vam posar els fulls massa a prop de les caixes i totalment 

desplegats. D'aquesta manera els cargols podien arribar al paper a través deIs forats de les 
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caixes. Vam tenir la sort que no vam perdre cap dada, així que la setmana següent vam 

separar eIs fulls de les caixes. 

El día 13-12-2000, el Sr. Josep Antoni Marcelo va introduir altres lots de cargols a la 

camera per conveniencia propia, que no tenien res a veure amb l'estudio Creiem que aixo va 

tenir com a conseqüencia que, al cap d'unes setmanes, la camera feia molta pudor, ja que 

d'aquestes caixes noves no se'n treien els morts. Concretament, el día 17-01-2001, la pudor 

era molt més accentuada i aquest día hi va haver molta mortalitat en els nostres cargols. 

lrnmediatament, per tal de paliar el problema, vam netejar la camera í vam treure tots els lots 

introduits el día 13. 

El dia 27-12-2000 ens va caure una caixa sencera a terra. Pero creiem que no va tenir 

cap repercusió en la mortalítat ni en la qualitat deIs cargols, ja que la setmana següent vam 

observar la mateíxa caixa detingudament i no es van apreciar diferencies importants amb el 

comportament de les altres caixes. 

Al cap de tres mesos, el día 7-03-2001, ens vam trobar una bombeta fosa i amb més 

humitat de l'habitual. La bombeta va ser canviada immediatament per un treballador de 

l'empresa BAGES CARGOL, S.L. Del canvi d'humitat no en sabem la causa, de totes 

maneres va tomar a la normalitat posteriorment. 

Al cap d'una setmana, el 14-03-2001, els cargols de tipus Vinyala es van despertar ja 

que es van moure respecte la setmana anterior, aixo ho vem saber perque ens vem trobar 

cargols enganxats a la tapa de la caixa, mentre que la setmana anterior no hi eren. Pensem que 

pot ser degut al canvi d'humitat del día 7. 
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4.3. PRESSUPOSTDE LA RECOLLIDA DE DADES 


En aquesta secció resumim les hores que hem dedicat afer l'experiment i fem una 

estimació del cost total, el qual ha estat facilitat per l'empresa CAL JEP, S.L. descontant els 

Dostres desplayaments. 

El preu de lloguer de la camera de 50 m3 en les condicions del 85% d'humitat, entre 3 

i 5 graus centígrades i a 6 hores de fotopenode al llarg de les 24 setmanes de l'experiment és 

de 800.000 pessetes. 

El preu de l'equipament, bascula, postades, caixes, taula, llums, etc. és de 700.000 

pessetes. 

El preu de tots e1s cargols possats a la nostra disposició és de 1.500.000 pessetes. 

En aquest experiment hem invertít 40 hores setmanals durant 32 setmanes. A 3000 

pessetes 1'hora aixo té un preu de 3.840.000 pessetes. 

El pressupost total és dODes de 6.840.000 pessetes. 
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4.4. CRÍTICA DE LA RECOLLIDADEDADES 

Després d'haver fet tot l'estudi, podem fer una crítica d'alIó que hauríem pogut fer 

diferent o que faríem en una próxima vegada. 

Potser no hagués calgut allargar la recollida de dades, doncs les empreses de CAL 

JEP, S.L. i BAGES CARGOL S.L. haurien obtingut les mateixes conclusions amb menys 

temps. Si les hem allargat ha estat per poder fer un estudi económic on en parlem en el capítol 

12. 

Possiblement hagués estat més interessant si alllarg de l'estudi haguéssim anat variant 

les condicions de la camera per tal de veure si hi havien canvis o no. D'aquesta manera es 

podrien detectar les millors condicions de temperatura i humitat deIs cargols. 

No hagués calgut agafar informació de les variables qualitat, doncs no ens ha portat 

conclusions com les que pensavem en un principi, ja que la qualitat practicament no ha variat 

en tot l' estudio 
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CAPÍTOL 5: 


ANÁLISI DESCRIPTIU DE 


L'EVOLUCIÓ DE CADA TIPUS DE 


CARGOL 


, 
5.1. INTRODUCCIO 

En aquest capítol donem una visió general de l'evolució per cada tipus de cargol 

segons el número de cargols vius la setmana i, número de cargols que moren la setmana 

i, el pes per cargol a la setmana i, i el pes per caixa a la setmana i. Ho fem mitjan~ant 

gnlfics on per cadascun deIs set tipus de cargols hi representem l'evolució de les tres caixes. 

En quant al nombre de supervivents, cada una de les tres caixes de cada tipus 

comencen amb el mateix nombre de cargols vius, 500 individus, i cada setmana es 

representen el nombre deIs que segueixen vius. El nombre de morts per setmana es pot obtenir 

a partir de les diferencies entre el número de supervivents entre setmanes successives. Hem 

estudiat paral.1elament el número de cargols morts per setmana en cada caixa, que no és res 

més que els decrements que representem en el grafic deIs supervivents. La relació és obvia, ja 

que quants menys supervivents més elevat és el número de morts per setmana. En el cas del 

rwmero de morts, totes les caixes comencen amb un valor nul de morts a la setmana O. 
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Les altres dues variables, pes per cargol i pes per caixa també estan relacionades. 

Aquesta relació ve donada segons el número de cargols que es moren, és a dir, veurem que si 

hi ha poca mortalitat, el pes per cargol i el pes per caixa tenen un comportament molt 

semblant i a mesura que augmenten els morts observarem més diferencies entre les dues 

variables. 

Cal dir que el pes per cargol no sempre dismínueix tal i com ho fa el pes per caixa. Ens 

trobem que aIgunes setmanes aquest pes ha augmentat, cosa que no és deguda a un engreix 

deIs individus perque no mengen. Aixo té dues explicacions. La primera és la humitat, ja que 

l'entrada deIs cargols a la camera va provocar un augment de pes en cada individu degut a 

l'augment d'humitat a que se'ls va sotmetre. La segona causa d'aquest augment de pes és que 

hi ha setmanes en que la mortalitat afecte als cargols més petits i aixo fa augmentar el pes mig 

per cargol viu. 

A continuacíó hem dividít el capítol en seccions, una per cada tipus de cargol. Per 

últim, hem d'esmentar que a l'hora de comparar els diferents tipus de cargols en aquest 

capítol haurem de tenir en compte les escales deIs grafics, ja que cada tipus de cargol té la 

seva propia escala diferent a la deIs altres tipus. En el capítol 6 el problema desapareix perque 

representarem els set tipus de cargols sempre en un mateix grélfic, amb una única escala. 
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5.2. CARGOL DE GRANJA OPERCULAT 


Al grafic 5.1 hi presentem l'evolució del número de cargols vius, del número de morts 

a la setmana, del per cargo] i del pes per caixa per les tres caixes d'aquest tipus de cargol. 

El primer que observe m als dos grafics, és un comportament molt diferent de la caixa 

3. Hi veiem cLarament una mOltalitat molt més elevada en les primeres 10 setmanes, arribant 

aproximadament a 60 en la caixa 3, la qual cosa fa que practicament no hi quedm 

supervivents en les últimes setmanes. A partir d'aqui i fins al final de l'estudi, el número de 

morts de la caixa 3 s'estabilitza i s'assembla més a les altres dues caixes. Aixó ens fa pensar 

que possíblement va passar alguna cosa en aquesta caixa que no sabem. 

EVOLUCIÓ DELS SUPERVlVENTS 

O 10 20 

SETMANA 

EVúLUCIÓ DEL PES PER CARGOL 

60 

50 

~ o 
E 

Ml 

30 

20 

10 

O 

EVO LUCiÓ DELS MORTS 

o 10 20 

SETMIWA 

ro 
x 2000ro 
<.J 

4i 
el. 
(/) 
<1> 1000c. 

O 

o 10 20 o 10 20 

SETMANA SETMlWA 

Gnlfic 5.1 . Evolució del número de cargols que queden vius, deIs morts a la setmana, del pes per cargol i del pes 
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També podem veure que a mesura que passa el temps el número de morts és cada 

vegada més petit, la qual cosa és lógica perqué amb el pas del temps ens anem quedant amb 

menys cargols vius. És per aixó que al capítol 9 compararem el número de morts per setmana 

respecte el número de cargols vius que queden. 

Cal dir que en l'evolució del pes per caixa el comportament és practicament idéntic 

que en la deIs supervivents, la qual cosa és lógica ja que quants menys cargols tingui una 

caíxa més baix sera el pes de la caixa. També és lógic que els dos grilfics tinguin tendéncia 

decreixent perqué alllarg del temps el número de cargols sempre és igualo inferior que en les 

setmanes anteriors, mai superior ja que els cargols o sobreviuen o es moren. En aquest estudi 

no es reprodueixen. 

Cal observar també que, malgrat la forta mortalitat en la caixa 3, l'evolució del pes per 

cargol d'aquesta caixa augmenta alllarg del temps aproximadament 3 grams, mentre que en 

els altres dos casos el pes es manté constant fins al finaL Aixó és degut a que en aquesta caixa 

s'han anat morint els cargols més petits. 

La variabilitat en el cargol de granja operculat 8 setmanes es veu inflada per l'evolució 

de la caíxa 3, i aixó condicionara moIt les comparacions que farem als capítols 8, 9, 10 i 1I. 

Sense aquesta caixa la variabilitat d'aquest tipus de cargol seria molt més petita. 
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5.3. CARGOL DE GRANJA 


L'evolució del c-argol de granja la representem en el gráfic 5.2. En aquest hi veiem 

l'evolució del nombre de cargols vius, del nombre de cargols morts per setmana, del pes per 

cargol i del pes per caixa per cada una de les tres ca:ixes d'aquest tipus. 

El més destacat del cargol de granja és la seva baixa mortalitat. Fins la setmana 10 ha 

estat gairebé nut. la en totes les caixes, només un mort en el primer mes. A partir d'aquí i fins 

al final, la variabilitat en la mortalitat ha augmentat una mica, entre O j 2 morts per setmana, 

llevat de la setmana 13 que és el moment de maxima mortalitat amb només 5 morts a la caixa 

1. 
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Gráfic 5.2. Evolució del número de cargols que queden vius, deis morts a la setmana, del pes per cargol i del pes 

pe! caixa de les tres caixes del caTgol de f,rranja. 
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L'evolució del pes, tant per cargol com per caixa, hi velem un comportament 

practicament identic en les tres caixes i amb una variabilitat constant que es manté fins al 

final En el cas del pes per unitat de cargol aquesta variabilitat osci1.Ia al voltant de 0,5 grams 

i en el pes per caixa ho fa al voltant de 200 grams. 

Aquest comportament tant semblant és degut a la baixa mortalitat d'aquest tipus de 

cargol. Hem de dir que si no hi hagués hagut cap mort llavors els dos grafics serien 

completament identics, llevat de l' escala. 
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5.4. CARGOL DE PORTUGAL 

En el gnHíc 5.3 representem l'evolució del nombre de cargols vlus, del nombre de 

cargols morts per setmana, de] pes per cargol i del pes per caixa de] cargol de Portugal per 

cadascuna de les seves caixes. 

Veiem que la mortalitat d'aquest tipus de cargol és forya més elevada i oscil.la entre 

10 i 25 morts fins la setmana 12 aproximadament. la setmana 13 és el moment de maxima 

mortalitat, sobretot en la caixa 1 i, a partir d'aquí fins al final, tant la mortalitat com la 

variabilitat dismÍnueixen i es sitúa entre 5 i 15 mom per setmana. Aixó també es veu reflectit 

en l'evolució del número de cargols vius i en el pes per caixa , on en les 13 primeres setrnanes 

el descens és més fort que en la resta 
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Grafic 5.3. Evolució del número de cargols que queden vius, dels morts a la setmana, del pes per cargol i del pes 

per caixa de les tres caixes de] cargo] de Portugal . 
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Si observem el grafic del pes per unitat , la variabilitat és molt més gran que en la resta 

de graflcs i, a més a més, no és constant ja que augmenta al llarg del temps; en les primeres 

setmanes passa de 0,25 grams a 0,5 grams aproximadament mentre que en les últimes 

setmanes ja és d'l gram. Cal destacar en la caixa 1 que el pes per cargol en l'última setmana 

disminueix més d' 1,5 grams. Podem dir que aquest salt és molt drastic ja que durant tot 

l'estudi el pes per individu en aquesta caixa era sempre superior al de les altres dues caixes i 

en l'última setmana ha passat a ser inferior. Pot ser degut a que la mortalitat ha afectat als 

cargols més grans. 
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5.5. CARGOL AUTOCTON 

Al grafic 5.4 hi presentem l'evolució del nombre de cargols vlus, del número de morts 

a la setmana, del pes per cargol i del pes per caixa per les tres caixes d'aquest tipus de cargol. 

El més rellevant del cargol autócton és la fOlta mortalitat que va tenir la setmana 12, 

especialment en la caixa 2 on hi va haver més de 30 morts, aixó ho notem també en la caiguda 

en picat que ens mostra e1 gnific de l'evolució deIs cargols vius en aquesta setmana. Tret 

d'aquest fet puntual, en la resta de setmanes les tres caixes presenten un comportament molt 

semblant en la mortalitat que osciLla entre els 3 i 12 morts per setmana aproximadament. Al 

tinal de l'estudi on hi queden més supervivents és en la caixa 1. 
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Grafic 5.4. Evolució del número de cargols que queden vius, deIs morts a la setmana, del pes per cargol i del pes 

per caixa de les tres caix.es del cargol autocton. 
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En l'evolució del pes per cargol cal destacar un decrement més elevat del pes en la 

primera setmana en totes tres caixes. També hi veiem un comportament una mica diferent de 

la caixa 1 alllarg del temps ja que el pes per unitat no disminueix tant depressa com en les 

altres dues caixes. En aquesta caixa el pes per individu és més gran que en les altres. 

En l'evolució del pes per caixa observe m un comportament molt semblant entre les 

tres repliques tot i que la caixa 1 pesa més que les altres, cosa que és normal perque, com hem 

dit anteriorment, el pes per unitat en aquesta caixa és més elevat. 
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5.6. CARGOL GROS GRIS ARGELIA 

L'evolució del cargol gros gris argelia la representem en el gráfic 5.5. En aquest hi 

veiem l'evolució de] número de cargo]s vius, de] número de cargols morts a la setmana, del 

pes per cargol i del pes per caixa de cada una de les tres caixes d'aquest tipus. 
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El més destacat que observem en aquest gratic és que la variabilitat entre les tres 

caixes és molt petita i tenen sempre el mateix comportament al llarg del temps, llevat en el 

pes per unitat on la variabilitat augmenta considerablement a partir de la setmana 12, passa de 

ser de 0,2 grams al principi a 2 grams al final aproximadament. En aquesta mateixa setmana 

podem veure que la mortalitat augmenta en picat, al voltant de 100 morts per caixa, la qual 

cosa ens pot fer pensar que té relació amb la pudor que van causar els cargols introduIts dies 

abans, els quals no tenien res a veure amb el nostre estudi i per tant, no en treiem els morts, 

com ja comentem a les incidencies. 

Cal dir també que en aquest tipus de cargol, al final de l'estudi queden pocs 

supervivents en les tres caixes, que la mortalitat oscil.la entre 10 i 30, tret de la setmana 12, i 

que el pes per individu augmenta en la caixa 1, es manté estable en la caixa 3 i disminueix en 

la caixa 2. 
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El comportament del cargol bober és pn\cticament paral.lel en les tres repliques. 

Observem en el gráfic, que tant en l'evolució deIs cargols vius com en l'evolució deIs cargols 

morts, hi ha un canvi accentuat en la setmana 12 que correspon a la setmana de maxima 

mortalitat, aproximadament 20 en la caixa 3. Tret d'aquesta setmana, el número de morts esta 

entre 2 i 8. La setmana 12 és, com hem dit en el tipus anterior, la més problematica en quant a 

l'estudi de les variables d'interés, dones els cargols es van morir amb més quantitat que al 

I1arg de l' estudi, ja que aquella setmana la camera feia molta pudor i possiblement es 

contaminé s una mica i fés maximixar la mortalitat deIs nostres cargols. 

En l' evo lució del pes per unitat, veiem els mateixos canvis en les tres caixes alllarg de 

tot l' estudi, excepte en la setmana 20 on en la caixa 1 disminueix el pes, mentre que en les 

altres dues augmenta.També hem de considerar una variabilitat entre les repliques més gran 

que en els altres grafics. 

Cal destacar-hi el descens i l'augment accentuat del pes en la primera i setena setmana, 

respectivament en cada una de les tres caixes. 
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CAPITOL 5: ANAL/SI DESCRIPT/U DE LA DIFERENCIA ENTRE T/PUS DE CARGOLS PFC 

5.8. CARGOL VINYALA 

L' evolució del cargol de vinyala la representem en el gnific 5.7. Hi veiem revolució 

del nombre de cargols vius, del nombre de cargols morts a la setmana, del pes per cargol i del 

pes per caixa per cada setmana 

Veiem c1arament que el cargol de vinyala té un comportament moh més variable en la 


seva mortalitat que la resta. Destaquem les setmanes 12 i 13 com el moment de maxima 


mortalitat que és de 14 morts en la caixa 1. Les lO primeres setmanes el número de morts 


osciLla entre O i 10 , de la 13 a la 20 entre 1 i 4 morts i a partir d'aquí fins al final es sÜúa un 


altre cop entre O i 10. Aquest fet també l'observem en el gnmc de revolució del cargols vius. 
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Gnific 5.7. Evolució del número de cargols que queden vius, deIs morts a la setmana, del pes per cargol i del pes 

per caixa de les tres caixes del cargol de vinyala. 
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CAPITOL 5: ANAL/SI DESCRIPTlU DE LA DIFERENCIA ENTRE TIPUS DE CARGOLS PFC 

En l'evolució del pes per cargol, el més destacable és l'augment del pes en la primera 

setmana en les tres caixes i també el comportament diferent de la caixa 1 respecte de les altres 

dues en les setmanes 10 i 11. En aquestes dues setmanes, en la caixa 1, el seu pes primer 

baixa 0,1 grams i després augmenta 0,3 de cop, situant-se per sobre del pes de les altres 

caixes. Aquesta diferencia en el pes sembla poc significant, pero és important respecte el pes 

habitual que segueixen totes les caixes. 

Per últim, el mateix augment que es produeix a la setmana 11, veiem com decrementa 

en la última setmana de l' estudi. 
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CAPITOL 5: ANAL/SI DESCRIPTlU DE LA DIFERENCIA ENTRE TIPUS DE CARGOLS PFC 

5.9. RESUM 


Alllarg d'aquest capítol hem trobat tres patrons diferents en el comportament dins de 

cada tipus de cargol. 

En primer lloc hem vist que el cargol de granja operculat 8 setmanes és diferent de tots 

els altres; la seva variabilitat és molt elevada degut a un comportament molt diferent d'una de 

les seves caíxes. En aquesta caixa hi ha hagut sempre molts més morts que en les altres i la 

mortalitat ha afectat als cargols més petits, cosa que ha fet que el pes per cargol en aquesta 

caixa augmenti al llarg del temps. També podem veure que la mortalitat ha sigut molt més 

elevada en les primeres 10 setmanes d'estudi en els set tipus de cargols. 

Un segon patró el marquen els cargols de granja, l'autocton, els del nord i els vinyala. 

De tots ells, el que ha tingut menys mortalitat és el de granja i els que més són els del nord i 

els vinyala. En tots quatre veiem un comportament del pes per cargol i del pes per caixa en les 

tres caixes molt semblant. També hem vist que aquests dos gril.fics són més iguals quan menys 

mortalitat té un tipus de cargol. Per tant, podem dir que tot i tenir diferent nombre de morts, 

l'evolució d'aquests tipus és molt semblant; el que canvia són els valors absoluts i no el 

comportament. 

Per últim tenim els cargols de Portugal i el gros gris argeliil. que són els que han tingut 

més mortalitat de tots. Pero el que més els distingeix deIs altres és una variabilitat molt més 

gran en l' evolució del pes per cargol. En el de Portugal, al llarg de tot l'estudi, hem observat 

un comportament variable i for~a diferent en la caixa 1 i en el gros gris argeliil. hem vist una 

evolució de les tres caixes molt semblant fins a la setmana 12, pero a partir d'aquí fins al final 

el pes per cargol ha estat molt diferent en les tres. 

Per acabar cal remarcar que una característica comuna que hem observat en tots els 

(tipus, llevat del cargol de granja operculat 8 setmanes és que a la setmana del dia 17-0 1-200 1 

hi va haver la mortalitat més elevada de tot l'estudi. 
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CAPITOL 6: ANAL/SI DESCRIPT/U DE LA DIFERENCIA ENTRE TIPUS DE CARGOLS PFC 


CAPÍTOL6: 


ANÁLISI DESCRIPTIU DE LA 


DIFERENCIA ENTRE TIPUS DE 


CARGOLS 


6.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest capítol fem una comparació entre els diferents tipus de cargols segons les 

nostres variables d'interés que són el número de cargols vius, el número de cargols morts 

aquella setmana, el pes per cargo. i el pes per caixa. El número de cargols vius i el número 

de cargols morts corresponen a la secció 6.2 d'aquest capítol, el pes per cargo! correspon a la 

secció 6.3 i el pes per caixa a la secció 6.4. Cal comentar també que a la secció 6.2, on 

estudiem el número de cargols vius i el número de cargols, observem l'evolució de la 

proporció de cargols morts per setmana, tot i que en el capítol9 s'explica més detalladament. 

Tal i com deiem en el capítol anterior, tots els tipus comencen amb el mateix nombre 

de cargols vius, 500 per les tres caixes de cada tipus. Per tant, la comparació entre els set tipus 

ens fa veure que és el que passa cada setmana de r estudi, ens permet saber si el nombre de 

eargols vius és gran o no, ja que sense comparar -ho amb altres tipus podem arribar a 

conclusions equívoques. Podríem pensar, per exemple, que la setmana 12 va perjudicar for~a 

en general a tots els tipus i en realitat i al comparant-Ios conjuntament veure que només surten 
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CAPITOL 6: ANAL/SI DESCRIPTIU DE LA DIFERENCIA ENTRE T/PUS DE CARGOLS PFC 

peIjudicats tres tipus de tots ells. És només un exemple per veure que aquest capítol ens ajuda 

a veure I'evolució conjunta al Ilarg de I'estudi. D'altre banda, hem estudiat paral.lelament la 

mortalitat. En aquest cas, tots els tipus comencen amb un valor nul de morts, com és lógic en 

la setmana °encara no ro havia cap cargol mort. 

Per fer l'estudí de la comparacíó entre els típus de cargols en funció del seu pes per 

cargol i pes per caixa, hem seguit el mateix procediment que en el capítol anterior, pero 

utilitzant els pesos relatius al pes de la setmana 0, ja que si no fos així no es veuria amb 

claredat la comparacíó entre els tipus, dones terum el tipus gros gris argelia que té un pes per 

cargol i un pes per caixa aproximadament el doble de la resta de tipus. Tot i així, en aquest .. 
capítoI hem fet un gnmc sense pesos relatius per tal de demostrar que és milIor treballar amb 

aquests. El pes relatiu es calcula de la següent manera: 

di'" pes per cargol de la setmana í essímaPes relattu e a setmana l-esslma = ---------------t • 

pes per cargo! de la setmana ° 
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CAPITOL 6: ANAuSI DESCRIPTlU DE LA DIFERENCIA ENTRE TlPUS DE CARGOLS PFC 

6.2. NÚMERO DE CARGOLS VIUS 1 NÚMERO DE 

CARGOLS QUE MORENA LA SETMANA 

Al principi de l'estudi tenim tres caixes de cada tipus de cargol i per cada una de les 

caixes tenim 500 cargols. El grmc 6.1 ens mostra 1 'evolució de la mi~ana del cargo]s vius per 

cada tipus i per cada setmana. Aixó pennet veure la diferencia de cargols que queden cada 

setmana entre els tipus. 

Observem que al final de ]'estudi el cargol de granja té el major nombre de cargols 

vius, ja que gairebé té el mateix nombre que la primera setmana. A continuació, els cargols 

més resistents són els de vinyala i el cargol del nord, que acaben practicament amb el mateix 

número de cargols vius. El cargol autócton acaba amb gairebé 400 cargo]s vius. D'altra 

banda, el cargo] de granja operculat 8 setmanes j el cargo] de portugal acaben amb entre 200 i 

250 cargols vius, respectivament. Per últirn, el cargol h'TOS gris argelia acaba només amb 100 

cargols vius. 
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CAPITOL 6: ANAuSI DESCRIPT/U DE LA DIFERENCIA ENTRE TlPUS DE CARGOLS PFC 

Cal destacar que en la setmana 12 un descens més gran que en la resta de setmanes en 

tots els tipus de cargols. Creíem que aixo és degut a la pudor que feía la camera aquella 

setmana, dones van ser introdlÜts cargols que no eren del nostre estudi una setmana abans, 

com ja comentem a les incidencies. Tot i així, els més perjudicats per aquest fet són els 

cargols de vinyala ja que el descens és molt més brusc que la resta. A partir d' aquesta setmana 

12 es van retimr e1s eargo1s introduHs que feíen tanta pudor, per aixo no es toma a observar 

cap altre canví bruse a111arg de la resta de setmanes. 

El grme 6.2 mostra l'evolucíó de la mj~ana del nombre de cargols morts cada 

setmana, és a dir, representem e1s deerements del grme 6.1. EJ més destacat ho veiem a la 

setmana 12, que ha estat el moment de mmma mortalitat en tots els tipus, especialment en el 

eargol gros gris argelici que arriba a una mi1jana de 100 morts. Aquesta setmana 12 és la que 

ja s'ha eomentat anteríonnent on ereiem que la mortalítat va ser provocada per una forta 

pudor d'altres cargols que no eren del nostre estudio 
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GrMic 6.2. Evolució del número de cargols morts per caixa cada setmana. 
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CAPITOL 6: ANAuSI DESCRIPTlU DE LA DIFERENCIA ENTRE TlPUS DE CARGOLS PFC 

A les primeres setmanes veiem una mortalitat molt més elevada en els tipus gros gris 

argelia, granja i portugal, i en les últimes setmanes aquesta mortalitat s'aproxima més a la 

resta deIs tipus tot i que c.ontinua sent més gran. Tot í aixo hem de pensar que aquesta segueix 

sent elevada si tenim en compte que el número de cargols a les úJtimes setmanes és més petit 

Aixo ho podem veure en el grmc 6.3 on representem la probabilitat de morir cada setmana, és 

a dir, el número de cargols morts respecte el nombre de cargols \lius que queden a la setmana 

anterior. La proporció de cargols morts per setul1ma es calcula d'aquesta manera: 

., d 1 . , . núm. de mOl1s setmana i - essima
ProporcJO e morts a a setrnana l-eSSl1ua = -------------- 

. 	 sup ervivenls setmana (i -1) - essima 

PROPORCIÓ DE LA MORTS PER SETMANA 
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Gnlfic 6.3 Evolució de la proporció de cargols morts per caixa i per setmana. 
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En el gnlfic 6.3 veiem que l'evolució de la mortalitat respecte els supervivents es 

manté estable al llarg de l'estudi excepte a la setmana 12 on en tots els tipus de cargols 

augmenta els número de cargols morts, sobretot en el cargol gros gris argelia que té una 

probabilitat de morir aproximadament del 36%. També observem un comportament alterat a 

partir de la setmana 12 del cargol de granja operculat 8 setmanes. 

Si comparem els grwcs 6.2 i 6.3, veiem en el primer grafic que el número de morts va 

disminuint al llarg del temps a excepció de la setmana 12 i, en canvi, en el grafic de la 

proporció de morts per setmana es manté més estable. Aixó és degut, com ja hem dit abans, a 

que en el primer grafic no tenim en compte el número de supervivents que queden. En el 

capitol 5 ja podiem haver representat els morts per setmana en proporció, peró no ho hem fet 

per no allargar el capitol repetint el mateix tema que expliquem aquí. 

A continuació, en la taula 6.1, veiem les proporcions de morts per setmana amb les 

corresponents desviacions típiques per cada tipus de cargol en tot l' estudio 

Tipus de cargo! I Morts per setmana Desviació típica 

gr.op.8 seto 
granja 
Portugal 
autócton 
gros gris argel 
del nord 
vinyala 

4,470% 
0,054% 
3,870% 
1,282% 
6,110% 
0,837% 
0,690% 

2,474% 
0,082% 
1,860% 
0,960% 
6,487% 
0,633% 
0,558% 

Taula 6.1. Proporció del número de cargols morts per setmana i la seva desviació típica per cada tipos de cargo!. 

56 



CAPITOL 6: ANAuSI DESCRIPTlU DE LA DIFERENCIA ENTRE TlPUS DE CARGOLS PFC 

6.3. PES PER CARGOL 


El primer que observem en la figura 6.4 sobre l'evolució del pes per cargol és un 

augment exagerat en ]a primera setmana del pes de] cargol de vinyala i un augrnent a] llarg de 

tot l'estudi en el pes del cargol de granja operculat 8 setrnanes. Podem pensar que el 

comportament del pes d'aquest tipus de cargol és degut a la caixa 3,ja que la seva evo lució és 

totalment diferent a les altres dues caixes. Aixo ho hem vist en el capítol anterior, en el gnlfic 

4.2, on estudÍ<lvem la varjabibtat dintre el tipus de granja operculat 8 setmanes. En la caixa 3 

s'hj observa un augment del pes per cargol molt fort mentre que en les altres dues ca1xes el 

pes per cargol és constant alllarg de tot l'estudi. Per aixo també representem l'evolució del 

pes per cargol seose terur en compte aquesta caixa en el grafic 6.5. 

En la resta de tipus el pes segueix practicament el mateix comportament fios al final, 

pero a partir de la setmana 12 la variabilitat entre els tipus augmenta lleugerament 
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Gn'ific 6.4. Evolució del pes per cargol relatiu al pes per cargoJ de la setmana O de tots els tipus de cargols al 

lJarg de J'estudi. 
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En el gnmc 6.5, veiem que, a diferencia del grmc 6.4 on representava el pes per 

cargol tenint en compte totes les caÍxes de tots els tipus, el cargol de granja operculat 8 

setmanes ja no presenta la mateixa tendencia creixent en el pes per cargol relatiu, sinó que 

aquest s'estabi1itza i es comporta d'una manera alllarg de] temps molt semblant al cargo] de 

vinyala. Si considerem la caixa 3 d'aquest tipus vejem que el pes per cargol al final de 1 'estudi 

és molt més elevat que a l'inici, en canvi. si no considerem aquesta caixa, el pes per cargol 

disminueix de la mateixa manera que la resta deIs tipus. 

PES PER CARGOL SENSE LA CAJXA 3 DEL 

CARGOL DE GRANJA OPERCULAT 8 SETMANES 
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Gráfic 6.5. Evoluc.ió del pes per cargol relatru al pes per cargol d.e la setmana O de tots els tipus de cargols al 

llarg de l'estudi sense tenir en compte la caixa 3 del cargol de granja operculat 8 setmanes. 
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Hem de tenír en compte que el cargol gros gris argelía pesa aproxidament el doble que 

els altres tipus, pero aixo no es veu en e] grafic 6.4, dones hem representat el pes per cargo] 

rea1tiu al pes de la setmana O, i per tant, e] que ens mostra el grafic és la variació del pes que 

tenen els cargols cada setmana. De totes maneres fem en el gn:lfic 6.6 la representacíó del pes 

real deIs cargols per veure la diferencia que hi ha entre el cargol gros gris argelia i la resta. 

EVOLUCIÓ DEL PES REAL 
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Gnrnc 6.6. Evolució del pes per cargo] absolut per setmana de tots els tipus al Uarg de] 'estudi. 

En el gnifíc 6.6 observem que el cargol gros gris argelía, com ja hem dit, queda molt 

diferenciat de la resta en quant al seu pes per cargoL Aixó fa que els 6 tipus restants quedin 

massa junts i no poguem apreóar bé les diferenóes que h:i puguin haver-hi entre e1ls. És per 

aixo que és millor treballar amb pesos relatius i no amb pesos absoluts, per tant, per estudiar 

bé aquesta variable fem servir les dades representades en el grafíc 6.4 i no les del 6.6. 
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6.4. PES PER CAIXA 


La figura 6.7 moma l'evolució del pes per caixa relatiu al pes de la setmana O. Com 

en els gn'tfics anteriors, veiem que a la setmana 12m ha un canvi brusc en el pes, ja que va ser 

una setmana amb molta mortalitat i per tant, és lógic que hí h~oi una merma de pes important. 

Cal destacar que la mitjana del pes de les caixes del cargol de vinyala augmenta 

considerablement en la primera setmana i després s'estabilitza j untament amb els altres. 

Al llarg de l'estudi la variabilitat entre les mitjanes dels pesos de les caixes entre els 

tipus augmenta, cosa que és normal ja que l'evolució de la morta1itat dins de cada tipus és 

ctiferent. Ca] destacar que el cargol gros gris argelia té una forta perdua de pes en ]a mitjana de 

les seves caixes perque és el cargol que ha tingut més mortalitat. 
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Gnllic 6.7. Evolució del pes per caixa relatiu al pes de ]a caixa a la setmana O de tots els tipus all1arg de l'estudio 
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També hem de dir que si no fós per la caixa 3 del cargol de granja operculat 8 

setmanes, tal com hem vist en el capítol 4 posslblement el pes per caixa d'aquest tipus no 

disminuiría tant al llarg del temps, ja que per cuJpa d ~aquesta caixa, on hi ha molta més 

mortalitat que en les altres, el pes per caixa disminueix molt. Així dones realitzem el ,gnifíc 

6.8 per veure el comportament d'aquest tipus de cargol sense la caixa 3. 

Com ja hem vist en l'apartat anterior, on parlavem del pes per cargol, és millor 

treballar amb els pesos relatius a la setmana 0, ja que es veuen més c1ares les diferencies entre 

els tipus i per tant en aquest cas ja no realitzem el gni.:fic del pes per caixa abso]ut. 

PES PER CAIXA SENSE LA CAJXA 3 DEL 

CARGOL DE GRANJA OPERCULAT 8 SETMANES 
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Gnllc 6.8. Evolució del pes per caixa reJatiu al pes per caixa de la setmana O de tots els tipus allJarg de l'estudi 

sense tenir en compte la caixa 3 del cargol de granja operculat 8 setmanes. 

En el grafíc 6.8, on hi ha representats els pesos per caixa relatius al pes de la setmana ° 
sense la caixa 3 del cargol de granja opercuJat 8 setmanes, podem veure que el pes d' aquest 

tipus de carg01 no ha dismÍnui't tant al llarg del temps com en el grafic 6.7. En aquest cas el 

pes per caixa ha evolucionat gairebé de la mateixa manera que en el cargol autOcton. De totes 

maneres, tot i tenir un pes més elevat, no ha superat el pes de cap dels tipus que pesaven més 

que e11 tenÍnt en compte les tres caixes de cada tipus. 
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6.5. RESUM 


Alllarg d'aquest capitol i referint-nos a la variable número de cargols vius, hem pogut 

trobar tres grups ben diferenciats. EIs cargols amb menys mortalitat i amb gran diferencia 

sobre la resta, són els cargols de granja. Seguidament hi trobem els vinyala, els del nord i 

l'autócton que han arribat al final de l'estudi amb al voltant de 400 cargols vius. La resta de 

tipus, gros gris argeliil, Portugal i cargol de granja operculat 8 setmanes, han tingut molta més 

mortalitat al llarg de les 24 setmanes, el gros gris argeliil és el que ha acabat amb menys 

cargols vius, al voltant de 100 cargols. Hem vist també que el número de cargols morts per 

setmana en cada tipus va disminuint alllarg del temps, cosa óbvia perque cada vegada tenim 

menys individus, peró la proporció de cargols morts per setmana es manté constant en tot 

. l'estudio En el capítol següent veurem si la proporció de morts per setmana és igual o no entre 

els set tipus. 

En la variable pes per cargol relatiu al pes per cargol de la setmana O, el més 

destacable que hem observat ha estat l'augment de pes del cargol vinyala en la primera 

setmana i l'augment de pes del cargol de granja operculat 8 setmanes alllarg de tot l'estudi, 

degut a la gran mortalitat deIs cargols més petits en la caixa 3 com ja hem comentat. En 

general, i deixant de banda aquests dos fets, tenim que els cargols que han perdut menys pes 

són el gros gris argelia, el de Portugal i el vinyala, amb un comportament for~a semblant en el 

transcurs del temps. 1 els cargols que han perdut més pes són els de granja, l'autócton i el del 

nord. 

L'evolució del pes per caixa relatiu al pes per caixa de la setmana O és para1.lela a la 

variable número de cargols vius, ja que és lógic que un tipus que té molta mortalitat, o sigui 

menys cargols vius, també acabi tenint un pes per caixa més petit. 

Per tant, veiem que els cargols amb més nombre de cargols morts són els que menys 

pes han perdut, tret deIs vinyala, i que els que han arribat amb més número de cargols vius al 

final de l'estudi són els que més pes han perdut. És a dir, la mortalitat ha afectat als cargols 

més petits. 
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CAPÍTOL 7: 


COMPARACIÓ DE MITJANES 


En els dos capítols anteriors hem fet un analisi descriptiu de la variabilitat dins de cada 

tipus de cargol i de les diferencies entre els tipus de cargols. En aquest capítol explicarem els 

métodes necessaris per veure si les diferencies observades són significatives o no. Aixó ens 

servira pels capítols posteriors on comparem els diferents tipus de cargols en termes de la seva 

supervivencia, del pes per individu i del pes per caixa. 

Per realitzar aquestes comparacions entre els set tipus de cargols farem la comparació 

de les mitjanes de cadascuna de les variables d'interés per cada tipus de cargol: 

Ro: 1l1=1l2=1l3=1l4=lls=J.!.6=1l7 

H1: :3 i, j I Ilft:llj 

on Ili és la mitjana del número de cargols supervivents en el capítol 8, la mitjana de la 

proporció de cargols morts per setmana en el capítol 9, la mitjana del pes per cargol relatiu al 

pes per cargol de la setmana O en el capítol 10 i la mitjana del pes per caixa relatiu al pes per 

caixa de la setmana O en el capítol 11. 

Per explicar la teoria farem servir com a exemple la variable nombre de cargols 

supervivents. 
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7.1. COMPARACIÓ PARAMETRICA DE LA F DE 

FISHER 

Suposem que el número de cargols supervivents deis 7 tipus de cargols segueix una 

distribució normal, és a dir, Yij ~ N (¡.ti, 0'2), on i és el tipus de cargol ij un cargol del tipus i

essim. Suposem també que les variances de cada tipus de cargol són iguals. 

7.1.1. VARIABILITAT DINS DE CADA TIPlJS 

La variabilitat del número de cargols supervivents dins de cada tipus de cargol es pot 

estimar a través de: 

, on y¡ és la mitjana del número de cargols 

supervivents del tipus j. 

Si la hipótesi de variancia constant és certa, llavors té sentit promitjar ponderadament 

S 2 S2 S2 S2 S2 S2'S2"d fi'1, 2, 3, 4, 5, 6 1 7, 1 e InIr: 

k ((n -1)*S2\ SQ.L 1 1 j:= __R_, on k és el nombre de tipus de cargols que tenim. 
j=! n¡-k N-k 
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7.1.2. V ARIABILITAT ENTRE TIPUS 

Suposem que la distribució de la mitjana del número de supervivents deIs 7 tipus de 

2 

cargols segueix la distribució y¡ "" N (Ili ,~). Sota la igualtat de mitjanes, les Ili són totes 
ni 

iguals i la variabilitat entre tipus és: 

on y 
N 

A la practica es comparen la ST2 i la SR2
• Si són semblants, és a dir, si el seu quocient 

s'acosta a 1, aleshores no podem rebutjar la hipótesi nul.la, en canvi si el quocient és molt 

gran no tindrem evidencies per acceptar la hipótesi nu1.la. Si les hipótesis de normalitat i de 

variancia constant són certes aleshores l'estadístic que utilitzem per decidir si rebutjem o no la 

hipótesi nu1.la és: 

= F (k-l, N-k) Sota la hipótesi nul.la. ---"
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7.2. METODE DE DUNNETT DE COMPARACIONS 

, 

MULTIPLES 

En cas de rebutjar la hipótesi nul.la d'igualtat de mitjanes, voldrem saber si hi ha 

diferencies entre el cargol de granja i els altres tipus de cargol ja que el cargol de granja, com 

ja ho hem dit anterionnent, és d'interes per la granja CAL JEP, S.L. Per fer aixó utilitzarem el 

test de Dunnettja que ens compara totes les mitjanes amb una en concret, que com acabem de 

dir, en el nostre cas és la mitjana del cargol de granja. 

Així dones, aquest metode ens fa k-l comparacions de cada tipus amb un tipus control. 

Aquestes comparacions es fan calculant els k-l intervals de confianya de la següent manera: 

Si aquest interval inclou el O llavors no rebutjarem la Ro : J.li =J.lc. És a dir, no tindrem 

evidencies per dir que la mitjana del tipus de cargol i-essim és igual que la mitjana del cargol 

control, que en el nostre cas és el cargol de granja. 

Aquestes T Dunnett estan triades de manera que la probabilitat de rebutjar una o més de 

les k-l comparacions amb el control sigui a 0.05. Per tant la prova d'hipótesi es fa amb una 

confianya del 95%. 
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7.3. COMPARACIÓ NO PARAMETRlCA 

(KRUSKAL-WALLIS) 

El metode de Kruskal-Wallis és un test no parametric. Un test parametric implica que 

la població segueix una certa distribució, la més habitual és la distribució normal, en canvi un 

test no parametric no ho implica. 

L'avantage que tenen els testos no parametrics és que, com que no s'assumeixen les 

hipótesis de normalitat i variancies constants, el test és molt més robust ja que de vegades 

s'assumeixen aquestes hipótesis sense ser certes. És a dir, si es violen les hipótesis en un test 

panlmetric els resultats els quals arribem no són tant fiables com els resultats a que s'arriben 

utilitzant els tests no parametrics. 

Les hipótesis que ens contrasta els test de Kruskal-Wallis són: 

lIo: m¡=m2=m3=m4=m5=ffi6=m7 

H¡: "3 i, ji m¡:;t:mj 

on mi és la mediana deis supervivents de les tres repliques del cargol i-essim. 

Aquest test és una alternativa a la comparacíó de mitjanes que hem fet anteriorment 

amb la F de Fisher, ja que la mediana és més robusta que la mitjana i per tant, si tenim alguna 

observació amb molta influencia, amb la mediana no ens afectara en els resultats. 

L'estadístic que utilitza Kruskal-Wallis és 

on R¡ és el rang de les tres caixes del cargol i-essim i on R és la mitjana deIs rangs de 

tots els tipus de cargols. Rebutjarem la igualtat de mitjanes si aquest estadístic ens dona un 

valor que ens deixa una probabilitat més petita que 0.05 en la distribució de la xL]. Per tant 

realitzem el test amb una confian'ta del 95%. 
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, 
CAPITOL 8: 


, 
COMPARACIO DEL NOMBRE DE 


SUPE RVIVENTS 


8.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest capítol es compara el número de cargols que estan vius de cada un deIs set 

tipus de cargols en les diferents etapes de l'estudi. Concretament es fa la comparació al final 

de les dues primeres setmanes, al final de les quatre primeres setmanes, al final de les vuit 

primeres setmanes i al final de tot l'estudio Es dóna més emfasi a la comparació per a les 

primeres setmanes, ja que segons l'especialista és el perrode on els cargols poden presentar 

més alteracions ja que s'han d'acostumar a les condicions de la camera. 

Per tant, la nostra variable resposta en aquest capitol és el número de supervivents i 

per comparar els individus supervivents entre els set tipus de cargol, realitzem una prova on la 

hipótesi nul.la ens afirma que el valor esperat deIs cargols supervivents és igual per tots els 

tipus. També hi representem els diferents intervals de confian~a per la mitjana de supervivents 

de cada tipus per tal de tenir una idea visual de com és d'igual o diferent la supervivencia 

entre tipus. 

En cas de trobar diferencies significatives, per evitar caure a la trampa de detectar 

diferencies que no ho són per culpa de fer moltes proves simultanies, farem servir el metode 

de Dunnett per comparar tots els tipus de cargols amb I'Helix Aspersa de granja. Aixó ho fem 
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per l'interes que té la granja CAL JEP S.L. en veure com són les diferencies entre els seus 

cargols i tots els altres. 

A continuació, en la taula 8.1 ensenyem les dades del número de supervivents de cada 

tipus de cargol al final de la segona setmana. 

granja operculat granja Portugal autócton gros gris bober vinyala 

caixa 1 494 500 462 495 467 496 496 

caixa 2 487 500 474 496 474 492 488 

caixa 3 439 500 469 491 471 494 488 

Taula 8. L Número de supervivents per caixa i per tipus al final de la segona setmana de l'estudi 

Observant la taula 8.1 veiem a simple vista que el millor cargol és el de granja, ja que 

al final de la segona setmana encara no ha tingut cap cargol mort en cap de les seves 

caixes. Veiem també que fins en aquest moment, els cargols amb menys supervivents són el de 

granja operculat 8 setmanes, el de Portugal i el gros gris argelia. 
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8.2. COMPARACIÓ DEL NOMBRE DE 

SUPERVIVENTS A LA SEGONA SETMANA 

Per observar si hi ha diferencies significatives entre el número de cargols supervivents 

deIs diferents tipus al final de les dues primeres setmanes, fem la comparació parametrica de 

mitjanes tal i com hem descrit en el capítol 7. Aquesta prova compara la variabilitat dintre de 

cada tipus amb la variabilitat entre els tipus fent servir la F de Fisher. Si no hi ha diferencia 

entre ells, les dues variabilitats s'assemblen i el valor de F osciIJa al voltant de 1 seguint una 

distribució F de Fisher. EIs resultats els mostrem en el quadre 8.1. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for supersse 
Source DF SS MS F P 
tipp 6 3108 518 3,71 0,020 
Error 14 1955 140 
Total 20 5063 

Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 

Level N Mean stDev ----+---------+---------+---------+-
1 3 473,33 29,94 (-------*------) 
2 3 500,00 0,00 (------*------) 
3 3 468,33 6,03 (------*------) 
4 3 494,00 2,65 (------*------) 
5 3 470,67 3,51 (------*-------) 
6 3 494,00 2,00 (------*------) 
7 3 490,67 4,62 (------*-------) 

----+---------+---------+---------+--
Pooled StDev 11,82 460 480 500 520 

Quadre 8.1. Comparació de les miljanes del número de cargols supervivents a la segona setmana fent servir el 

Test de Fisher. 

En el quadre 8.1 veiem que hem de rebutjar la hipótesi d'igualtat de mitjanes, ja que el 

valor de l'estadístic és 3.71 que és més gran que el percentil del 95% de la F6•14 que val 2.85. 

En concret el p_valor de la prova val 0.020. Per tant, tenim evidencies de que alguna de les 

mitjanes és diferent. 

Si observem els intervals de confianya, veiem dos grups clarament diferenciats. En el 

primer grup, el de menys supervivents, hi tenim el cargol de granja operculat 8 setmanes (1), 
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el de Portugal (3) i el gros gris argelia (5). En el segon grup, el de més supervivents hi tenim 

els tipus: el de granja (2), l'autócton (4), el del nord (6) i el vinyala (7). 

Dins de cada grup el comportament deis supervivents entre els tipus és similar, ja que 

els seus intervals de confian~a es solapen. En el primer grup el nombre de supervivents esta 

entre 450 i 490 cargols, mentre que en el segon grup la supervivencia oscil.la entre uns 475 i 

uns 500 cargols. 

Cal destacar la gran variabilitat del cargol de granja operculat 8 setmanes (1). Aixó és 

degut a la caixa 3 en la qual hi ha una mortalitat molt més alta que en les altres. 

A continuació, en el quadre 8.2, fem servir el metode de Dunnett per veure quins tipus 

de cargols es distingeixen del cargol de granja (2). 

Dunnett's intervals for treatment mean minus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0114 

Critical value = 2,91 

Control level (2 ) of tipp 

Level Lower Center Upper ----+---------+---------+---------+
1 -54,77 -26,67 1,43 (----------*-----------) 
3 -59,77 -31,67 -3,57 (----------*-----------) 
4 -34,10 -6,00 22,10 (-----------*----------) 
5 -57,43 -29,33 -1,23 (----------*-----------) 
6 -34,10 -6,00 22,10 (-----------*----------) 
7 -37,43 -9,33 18,77 (----------*-----------) 

----+---------+---------+---------+
-50 -25 O 25 

Quadre 8.2. Comparació del número de supervivents del cargol de granja amb el número de supervivents deIs 


altres tipus de cargol fent servir el Test de Dunnett. 


Mirant el quadre 8.2. podem dir que a la setmana 2 els únics cargols significativament 

diferents deIs de granja són el de Portugal (3) i el gros gris argelia (5), ja que són els únics que 

. no contenen el O en els seus intervals de confian~a. Cal destacar que el cargol de granja 

operculat 8 setmanes (1) no és diferent del de granja per molt poco Creiem que el seu interval 

de confian~a estaria molt més aprop del O si haguéssim calculat la mitjana amb només dues 
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repliques sense utilitzar el valor de la caixa 3 que sempre ha tingut un comportament diferent 

que les altres. 

També podem veure que, al final d' aquest perlo de, els cargols més semblants als de 

granja en quan al número de supervivents són l'autócton (4) i el del nord (6), ja que la 

diferencia de mitjanes deIs seus supervivents amb els de granja és practicament O. 

Al grillc 8.1 hi presentem els residus del número de supervivents al final de la segona 

setmana per cada tipus de cargol. 

GRÁFIC DELS RESIDUS PER CADA TIPUS 

tipus 

7 •• • 

6 • • • 
I 

5 •
I 

• 

4 • .. 
3 

2 
t• 

• 
I I I I I 

• • 
I 

-30 -20 -10 o 10 20 

residus 

Gnlfic 8.1.Residus de la comparació de mitjanes deIs cargoIs vius a la segona setmana. 

El primer que s'observa en el grafic 8.1 és que els residus de les caixes del cargol de 

granja són tots O degut a que fins aquesta setmana encara no hi ha hagut cap mort en aquest 

tipus de cargol i per tant, continuem tenint 500 cargols en cada caixa. El més destacat és el 

.residu gran en valor absolut d'una de les caixes del cargol de granja operculat 8 setmanes (1), 

concretament la caixa 3. És un punt amb molta influencia i aixó fa que, tal com hem vist en 

els capitols 4 i 5, la variabilitat dins d'aquest tipus de cargol sigui molt gran i la mortalitat 
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augmenti molt per culpa de la caixa 3. Per la resta deis tipus el comportament deis residus és 

similar, ja que tots són més petits que lOen valor absoluto 

A continuació, farem la mateixa comparació de mitjanes que s'ha fet en el quadre 8.1, 

peró aquesta vegada no tindrem en compte la caixa 3 del cargol de granja operculat 8 

setmanes perque, com acabem de veure, és un punt amb molta influencia. EIs resultats els 

mostrem en el quadre 8.3. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for super2se 
Source DF ss MS F P 
tipo 6 2709,7 451,6 31,48 0,000 
Error 13 186,5 14,3 
Total 19 2896,2 

Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 

Level N Mean StDev ----+---------+---------+---------+-
1 2 490,50 4,95 (----*----) 
2 3 500,00 0,00 (---*---) 
3 3 468,33 6,03 (---*--- ) 

4 3 494,00 2,65 (---*---) 
5 3 470,67 3,51 (---*---) 
6 3 494,00 2,00 (---*---) 
7 3 490,67 4,62 (---*---) 

----+---------+---------+---------+--
Pooled StDev = 3,79 468 480 492 504 

Quadre 8.3. Comparació de les mitjanes del número de cargols supervivents a la segona setmana fent servir el 

Test de Físher sense tenir en compte la caixa 3 del cargol de granja operculat 8 setmanes. 

En aquest cas, tal com es veu en el quadre 8.3, també rebutgem la hipótesi d'igualtat 

de mitjanes, ja que el valor de l'estadístic F és 31.48, que és molt més gran que el 95 percentil 

de la distribució F6,14 que val 2.85. Peró ara veiem que la desviació típica del cargol de granja 

operculat 8 setmanes (1) és molt més petita i més semblant a la deis altres tipus. Les coses han 

canviat perque aquest tipus de cargol abans tenia un comportament molt semblant als cargols 

de Portugal (3) i gros gris argelia (5), en canvi ara s'assembla més a la resta de cargols. 

Notem també que els interval de confianya són més petits que els del quadre 8.1 on 

teniem en compte la caixa 3. Aixó és degut a que la variabilitat estimada a dins de cada tipus 

ha baixat de 140 a 14.3. En aquest cas les diferencies són més significatives. 
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El test de Dunnett del quadre 8.4 ens mostra quins típus de cargoIs són diferents deIs 

cargols de granja. Aquesta vegada l'hem realitzat sense tenir en compte la caixa 3 del cargol 

de granja operculat 8 setmanes (1). Recordem que amb el test de Dunnett del quadre 8.2 el 

cargol de granja operculat 8 setmanes era igual que el de granja, peró per poc, ja que el seu 

intervaI de confianva contenía el Oper molt poco 

Dunnett's intervals for treatment mean minus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0113 

Critical value = 2,95 

Control = level (2) of 

Level Lower Center Upper ----+---------+---------+---------+--
1 -19,699 -9,500 0,699 (-------*--------) 
3 -40,789 -31,667 -22,545 (-------*------) 
4 -15,122 -6,000 3,122 (-------*-------) 
5 -38,455 -29,333 -20,211 (-------*------) 
6 -15,122 -6,000 3,122 (-------*-------) 
7 18,455 -9,333 0,211 (------*-------) 

----+---------+---------+---------+--
-36 -24 -12 O 

Quadre 8.4. Comparació del número de supervivents del cargol de granja amb el número de supervivents de la 

resta de tipus fent servir el Test de Dunnett, sense fer servir la caixa 3 del cargol de granja operculat 8 setmanes. 

En el quadre 8.4 veiem que, sense tenir en compte la caixa 3 del cargol de granja 

operculat 8 setmanes, en la segona setmana els cargols que tenen una mortalitat diferent que 

el cargol de granja són clarament el de Portugal (3) i el gros gris argelia (5). Observem també 

que el cargol de vinyala (7) és diferent per molt poc, cosa que no veiem abans i que el de 

granja operculat 8 setmanes (1) continua sent igual que el de granja també per molt poco 

A continuació, en el quadre 8.5, fem el test de Kruskal-Wallis que ens compara les 

medianes del número de cargols supervivents deIs set tipus de cargols. Aquest test el fem 

perque la mediana és una mesura més robusta que la mitjana i d'aquesta manera podem agafar 

totes les repliques del cargol de granja operculat 8 setmanes, ja que en aquest cas la caixa 3 no 

. tindra tanta influencia com pel test de Fisher. 
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Kruskal-Wallis Test 

Kruskal-Wallis Test on supersse 

N Median Ave Rank Z 
1 3 487,0 7,5 -1,06 
2 3 500,0 20,0 2,71 
3 3 469,0 4,2 -2,06 
4 3 495,0 14,3 1,01 
5 3 471,0 4,8 1,86 
6 3 494,0 14,2 0,95 
7 3 488,0 12,0 0,30 
Overall 21 11,0 

H = 15,59 DF 6 P 0,016 

H = 15,71 DF 6 P 0,015 (adjusted for ties) 


Quadre 8.5. Comparació de les medianes del nombre de cargols supervivents a la segona setmana 

fent servir el metode de Kruscal-Wallis. 

Podem veure en el quadre 8.5 que en aquest cas també rebutjem la hipótesi d'igualtat 

de medianes, ja que el p_valor de 0.016 és més petit que 0.05. Quan hem fet la comparació de 

mitjanes en el quadre 8.1, el p_ valor obtingut era 0.020, per tant, molt semblant a l'obtingut al 

fer la comparació de medianes. És a dir, tot i ser més robust, la probabilitat de rebutjar una 

hipótesi nul.la que és certa és molt semblant que en el test de mitjanes. 
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8.3. COMPARACIÓ DEL NOMBKE DE 

SUPERVIVENTS A LA QUARTA SETMANA 

Per observar si hi ha diferencies significatives entre el número de cargols supervivents 

deIs diferents al final de les quatre primeres setmanes, realitzem el quadre 8.6. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for supersse 
Source DF ss MS 
tipp 6 20522 3420 
Error 14 10899 779 
Total 20 31422 

Level N Mean StDev 
1 3 424,67 72,50 
2 3 499,67 0,58 
3 3 437,00 5,57 
4 3 482,00 2,65 
5 3 416,67 10,97 
6 3 488,67 2,08 
7 3 477,67 5,51 

Pooled StDev = 27,90 

F P 

4,39 0,011 


Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 
----+---------+---------+---------+-

(------*------) 
(------*------) 

(------*------) 
(------*------) 

(------*------) 
(------*------) 

(------*-----) 
----+---------+---------+---------+-

400 450 500 550 

Quadre 8.6. Comparaci6 del número de cargols supervivents entre els set tipus de cargols al final de la quarta 

setmana fent servir el Test de Fisher. 

En el quadre 8.6 hi veiem que, al final de les quatre primeres setmanes, també hem de 

rebutjar la hipótesi nul.la, ja que el valor de l'estadístic F és 4.39, que és més gran que el 

percentil 95 per la F6,14. El p_valor de la prova és de 0.011, més petit que 0.05. Per tant, 

podem dir que alguna de les mitjanes és diferent. 

Si observem els intervals de confian~a, tomem a veure els dos grups que veiem al final 

de les dues primeres setmanes. En el primer grup, amb menys supervivents, hi tomem a trobar 

els cargols de granja operculat 8 setmanes (1), el de Portugal (3) i el gros gris argelia (5). En 

.el segon grup, amb més supervivents hi tomem a trobar de granja (2), l'autócton (4), el del 

nord (6) i el vinyala (7). 
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Dins de cada un deis dos grups el comportament del número de cargols supervivents 

entre els tipus és similar, ja que els seus intervals de confian~a es solapen. En aquest cas, en el 

primer grup el número de supervivents esta entre 395 i 475 cargols i en canvi en el segon grup 

el número de supervivents oscil.1a entre 450 i 500 cargols. 

A continuació, en el quadre 8.7, fem el test de Dunnett per veure si hi ha diferencies 

entre el cargol de granja (2) i la resta de cargols. 

Dunnett's intervals for treatment mean minus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0114 

Critical value = 2,91 

Control level (2) of tipp 

Level Lower Center Upper -----+---------+---------+---------+ 
1 -141,35 -75,00 -8,65 (-----------*----------) 
3 -129,02 -62,67 3,69 (-----------*----------) 
4 -84,02 17,67 48,69 ( ----------) 
5 -149,35 -83,00 -16,65 (----------*----------) 
6 -77,35 11,00 55,35 (----------*----------) 
7 -88,35 -22,00 44,35 (----------*----------) 

-----+---------+---------+---------+ 
-120 -60 O 60 

Quadre 8.7. Comparació del número de supervivents del cargol de granja amb el número de supervivents de la 

resta de tipus al final de la quarta setmana fent servir el Test de Dunnett. 

Mirant el quadre 8.7 podem dir que els únics cargols significativament diferents deis 

de granja són el de granja operculat 8 setmanes (1) i el gros gris argelia (5), ja que són els 

únics pels que els seus intervals de confian~a no contenen el O. La diferencia de les seves 

mitjanes i les mitjanes deIs de granja és significativament diferent de O. Si comparem aquests 

resultats amb els obtinguts per les dues primeres setmanes, observem que ja no hi ha 

diferencies significatives entre el cargol de Portugal i el de granja, pero en aquest peñode 

obtenim diferencies amb el cargol de granja operculat 8 setmanes. 
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En aquest cas podem veure que, al final de les quatre setmanes, els cargols més 

semblants al de granja pel que fa a la supervivencia son els del nord (6), ja que la diferencia 

de mitjanes deIs seus supervivents amb els de granja és pnicticament O. En les dues primeres 

setmanes observavem que l'autócton també era semblant al cargol de granja. 

8.4. COMPARACIÓ DEL NOMBRE DE 

SUPERVIVENTS A LA VUITENA SETMANA 

Per observar si hi ha diferencies significatives entre els diferents tipus segons el seu 

número de supervivents al final de les vuit primeres setmanes, fem el següent quadre 8.8. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for superset 
Source DF ss MS F P 
tipp 6 90709 15118 5,08 0,006 
Error 14 41633 2974 
Total 20 132342 

Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 

Level N Mean StDev -----+---------+---------+---------+
1 3 341,33 142,59 (------*------) 
2 3 499,67 0,58 (------*------) 
3 3 368,00 12,12 (------*------) 
4 3 458,33 7,51 (------*------) 
5 3 327,00 14,00 (------*-----) 
6 3 472,33 4,93 (------*------) 
7 3 466,33 7,77 (------*-----) 

-----+---------+---------+---------+-
Pooled StDev = 54,53 300 400 500 600 

Quadre 8.8. Comparació del número de supervivents al final de la vuitena setmana fent servir el Test de Fisher. 

En el quadre 8.8 veiem que, al final de les vuit primeres setmanes, també hem de 

rebutjar la hipótesi nul.la, ja que el valor de l'estadística F és de 5.08 i el p_valor és 

pntcticament O. Per tant, podem dir que alguna o algunes de les mitjanes son diferents. 

Si observem els intervals de confianya, tornem a veure els dos grups que veiem al final 

de les dues primeres setmanes i de les quatre primeres setmanes. En el primer grup, el de 
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menys supervivents, hi tornem a trobar els cargols de granja operculat 8 setmanes (1), el de 

Portugal (3) i el gros gris argelia (5). En el segon grup, el de més supervivents hi tornem a 

trobar els de granja (2), l'autócton (4), el del nord (6) i el vinyala (7). 

Dins de cada grup el comportament deIs supervivents entre els tipus és igual, ja que els 

seus intervals de confian~a es solapen. En aquest cas, en el primer grup el nombre de cargols 

supervivents és d'entre 275 i 450 cargols, mentre que en el segon grup el número de 

supervivents osciLla entre 400 i 500 cargols aproximadament. 

Un cop vistes aquestes diferencies, comparem el cargol de granja amb tots els altres, ja 

que aquest és el tipus de cargol de més interes. EIs resultats els mostrem en el quadre 8.9. 

Dunnett's intervals for treatment mean minus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0114 

Critical value = 2,91 

Control level (2) of tipp 

Level Lower Center Upper ------+---------+---------+--------+ 
1 -288,02 -158,33 -28,65 (----------*----------) 
3 -261,35 -131,67 -1,98 (----------*----------) 
4 -171,02 -41,33 88,35 (----------*---------) 
5 -302,35 -172,67 -42,98 (----------*---------) 
6 157,02 -27,33 102,35 (----------*----------) 
7 -163,02 -33,33 96,35 (----------*----------) 

-240 -120 o 120 

Quadre 8.9. Comparació del número de supervivents del cargol de granja amb el número de supervivents de la 

resta de cargols fent servir el Test de Dunnett 

Podem veure en el final d'aquest peñode, que els únics cargols significativament 

diferents del cargol de granja són el cargol de granja operculat 8 setmanes (1), el de Portugal 

(3) i el gros gris argelia (5). En quant al nombre de cargols que sobreviuen deIs altres tipus no 

són significativament diferents del cargol de granja, ja que el seu interval de confian~a per la 

diferencia corresponent no conté el O. 
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8.5. COMPARACIÓ 	 DELS SUPERVIVENTS AL 

FINAL DE L'ESTUDI 

Per observar si hi ha diferencies significatives entre els diferents tipus segons el 

número de supervivents al final de l'estudi, realitzem la comparacíó de mitjanes del quadre 

8.10. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for superset 
Source DF ss MS F P 
tipp 6 370702 61784 11,98 0,000 
Error 14 72203 5157 
Total 20 442905 

Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 

Level N Mean StDev ----------+---------+---------+-----
1 3 238,33 184,25 (-----*----) 
2 3 493,33 4,04 (-----*----) 
3 3 186,33 26,35 (-----*----) 
4 3 361,67 35,92 (-----*----) 
5 3 96,00 3,61 (-----*-----) 
6 3 405,00 10,00 (----*-----) 
7 3 420,33 6,43 (----*-----) 

----------+---------+---------+------
Pooled StDev = 71,81 160 320 480 

Quadre 8.10. Comparació del número de supervivents entre els set tipus de cargols al fmal de l'estudi fent servir 

el Test de Fisller. 

En el quadre 8.10 veiem que, al final de l'estudi, també hem de rebutjar la hipótesi 

d'igualtat de mitjanes, encara amb més raó, ja que el valor de l'estadístic F val 11.98 i ~s molt 

més gran que el percentil95 de F6,14 que val 2.85, i el p_valor és O. Per tant, podemdír quehi 

ha diferencies significatives entre els tipus de cargols en quan a la supervivencia. 

Si observem els intervals de confianca, tornem a veure els dos grups que veiem al final 

. de les dues ~rjmef~' rtmanes, de les quatre primeres setmanes i de les vuit primeres 

setmanes. En el primer. grup, el de menys supe:rviYents, hi tornem a trobar els cargols de 

granja operculat 8 setmanes (1), el de Portugal (3) i el gros gris argeliil (5). En el segon grup, 
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el de més supervivents hi tomem a trobar els de granja (2), l'autócton (4), el del nord (6) i el 

vinyala (7). 

En aquest cas dins de cada grup el comportament del número de supervivents no és 

tant semblant com en les setmanes anteriors. En el primer grup el tipus que té menys cargols 

vius és el gros gris argeliit, es distancien for~a deIs de Portugal i deIs de granja operculats 8 

setmanes. EIs supervivents d'aquest primer grup es situen entre aproximadament 10 i 320 

cargols. En el segon grup el cargol de granja (2) és el que té més cargols vius i el número de 

supervivents en tot el grup osci1.la entre 300 i 500. 

Un cop vistes aquestes diferencies, comparem el cargol de granja amb tots els altres. 

EIs resultats els mostrem en el quadre 8.11. 

Dunnett's intervals for treatment mean minus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0114 

Critical value = 2,91 

Control level (2) of tipp 

Level Lower Center Upper ---------+---------+---------+-----
1 -425,78 -255,00 -84,22 (-------*--------) 
3 -477,78 -307,00 -136,22 (--------*-------) 
4 -302,45 -131,67 39,12 (-------*--------) 
5 -568,12 -397,33 -226,55 (-------*--------) 
6 -259,12 -88,33 82,45 (--------*-------) 
7 -243,78 -73,00 97,78 (-------*--------) 

---------+---------+---------+-----
-400 -200 -o 

Quadre 8.11. Comparació del número de supervivents del cargol de granja amb el número de supervivents de la 

resta de tipus al final de l'estudi fent servir el Test de Dtmnett. 

Al final de l'estudi, els únics cargols que s'han comportat igual que el cargol de granja 

en quant al número de supervivents, són el cargol autócton (4), el del nord (6) i el vinyala (7). 

Tots els altfes tipus tenen una mitjana de supervivents significativament difefent a la del 

cargol de granja al final de l'estudi, ja que els seus intervals de confian~a no contenen el O. 
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8.6.RESUM 

En aquest capítol hem vist les diferencies entre els set tipus en quan al número de 

supervivents en les dues primeres setmanes de l' estudi, en les quatre primeres setmanes, en 

les vUit primeres setmanes i al final de l'estudi. 

Hem comprobat que a mida que passa el temps les diferencies entre els tipus són més 

grans i que el comportament deIs cargols vius divideix a tots els tipus en dos grups, en un 

primer hi trobem al cargol de granja operculat 8 setmanes, al cargol de Portugal i al gros gris 

argelia. En el segon grup hi trobem al cargol de granja, al cargol autócton, al cargol del nord o 

haber i per últim, al vinyala. 

Com és d'interés per CAL JEP, S.L., hem comparat el cargol de granja amb la resta i 

hem trobat que en quasi tot l'estudi hi ha tres tipus significativament diferents al cargol de 

granja i són el cargol de granja operculat 8 setmanes, el cargol de Portugal i el gros gris 

argelia. Hem de recordar que el cargol de granja operculat 8 setmanes l'hem considerat 

diferent al cargol de granja per culpa de la caixa 3, on s'han mort molts més cargols alllarg de 

l'estudi si la comparem amb les aItres dues caixes d'aquest tipus. Aixó ho hem pogut veure 

gracies als residus on demostren que aquesta caixa 3 s' allunya de la resta. 
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CAPÍTOL 9: 


PROPORCIÓ DE MORTS 


9.1. INTRODUCCIÓ 

En el capítol 6 hem vist graficament la proporció de morts per setmana i el número de 

morts per setmana, que no era res més que els decrements del grafic del número de cargols 

vius per setrnana. En aquest capítolla variable resposta és la proporció de morts per setmana 

i la comparem pels set tipus de cargols que tenim. 

En el número de morts per setmana sabiem que a mesura que passa el temps cada 

vegada es moririen menys cargols abans d'analitzar-ho, ja que cada vegada en quedaven 

menys a les caixes, o sigui, el número de morts en aquest cas depenia de la setmana anterior. 

La variable que comparem en aquest capitol és diferent, perque la proporció de morts té en 

compte quants cargols vius queden a la caixa la setmana anterior i per tant, la proporció de 

cargols que es moren cada setmana és independent de les setmanes anteriors. 

És per aixó que en el capitol 8 quan comparavem el número de morts, ho feiem en un 

moment concret, ho hem fet al final de la segona setmana, al final de la quarta setmana, al 

final de la vuitena setmana, al final de la setmana 12 i al final de l'estudi. En aquest cas té 

sentit fer la comparació de la proporció de morts per setmana de tot l'estudi, perque com 

acabem de dir, les proporcions són independents. 
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A continuació, en la taula 9.1 hi represente m totes les dades de la proporció de morts 

per setmana per cada tipus durant tot l'estudi. A cada cel.1a hi tenim la mitjana de la proporció 

de morts per setmana de les tres caixes. 

SET GRANJAOP. GRANJA PORTUGAL AUTOCTON GROS GRIS DEL NORD VINYALA 

O 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
1 1,93% 0% 2,80% 0,47% 2,27% 0,67% 1,53% 
2 3,53% 0% 3,64% 0,73% 3,68% 0,54% 0,34% 
3 4,30% 0% 3,96% 1,01% 5,81 % 0,74% 1,29% 
4 6,87% 0,07% 2,74% 1,43% 6,02% 0,34% 1,38% 
5 6,60% .. 0% 3,44% 1,66% 7,27% 1,02% 0,77% 
6 7,60% 0% 4,27% 1,33% 6,21% 1,24% 0,77% 
7 6,17% 0% 5,690/0 0,93% 4,34% 0,56% 0,28% 
8 6,09% 0% 3,42% 1,08% 5,68% 0,56% 0,57% 
9 5,89% 0% 2,90% 0,95% 4,31% 0,71 % 0,29% 

10 4,71% 0% 3,83% 1,69% 3,95% 0,36% 0,43% 
11 5,12% 0,13% 5,07% 1,36% 3,75% 0,71% 1,64% 
12 4,01% 0% 3,97% 5,25% 35,43% 3,24% 2,20% 
13 2,63% 0,33% 11,06% 0,64% 10,01% 0,37% 0,68% 
14 5,22% 0,07% 3,81% 1,51 % 4,72% 0,45% 0,38% 
15 5,06% 0,07% 3,77% 2,16% 8,49% 1,27% 0,53% 
16 8% 0,13% 3,27% 1,95% 7,50% 1,29% 0,23% 
17 2% 0,13% 4,03% 0,76% 5,39% 0,54% 0,54% 
18 3,06% 0% 2,49% 1,33% 2,58% 0,46% 0,30% 
19 4,46% 0,07% 3,33% 0,88% 2,94% 0,15% 0,23% 
20 5,96% 0% 3,15% 1,08% 4,89% 1,24% 0,39% 
21 0,98% 0,07% 4,33% 0,55% 4,95% 0,94% 0% 
22 1,77% 0% 5,52% 1,52% 1,80% 1,04% 1,07% 
23 9,61% 0,07% 3,63% 1,05% 4% 1,52% 1,09% 
24 0,19% 0,20% 2,65% 0,75% 6,74% 0,98% 0,32% 

El calcul d'aquestes proporcions l'hem efectuat de la següent manera: 

mím. de morts setmana i - essima * 
Proporció de morts a la setmana i-essima 100 

sup ervivents setmana (i - 1) - essima 
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9.2. COMPARACIÓ DE LA PROPORCIÓ DE 

MORTS PER SETMANA 

Per observar si hi ha diferencies significatives entre els diferents tipus de cargols 

segons la proporció de morts per setmana alllarg de tot l'estudi, realitzem la comparació de 

mitjanes de les proporcions del quadre 9.1. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for MITJANAP 
Source DF SS MS 
TIPUS 6 0,080733 0,013455 
Error 168 0,127911 0,000761 
Total 174 0,208644 

Level N Mean StDev 
1 25 0,04470 0,02474 
2 25 0,00054 0,00082 
3 25 0,03870 0,01860 
4 25 0,01282 0,00960 
5 25 0,06110 0,06487 
6 25 0,00837 0,00633 
7 25 0,00690 0,00558 

Pooled StDev = 0,02759 

F P 

17,67 0,000 


Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 
-----+---------+---------+---------+

(---*---) 

(---*----) 


(---*----) 

(---*--- ) 

(---*----) 
(---*----) 

(----*---) 
-----+---------+---------+---------+

0,000 0,025 0,050 0,075 

Quadre 9.1. Compamci6 de les proporcions de cargols morts per setmana al llarg de tot l'estndí fent servir el 

Test de Fisher. 

En el quadre 9.1 velem que hem de rebutjar la hipótesi nul.la d'igualtat de 

proporcions, ja que el valor de l'estadístic F és 17.67 i, per tant, molt més gran que el 

percentil 95 de la distribució F6,168. Per tant, podem dir que hi ha diferencies significatives 

entre els tipus de cargols en quan a la proporció de morts per setmana. 

S'observen dos grups diferenciats en quan als intervals de confianya, com s'ha vist en 

els anteriors quadres, pero en aquest cas parlem de morts i no de supervivents, per tant els 

grups estan intercanviats. En el primer grup, que és el que té menys proporció de morts, hi 

trobem el cargol de granja (2), l'autócton (4), el del nord (6) i el vinyala (7). En el segon grup, 

que és el que té més proporció de morts, hi trobem el cargol de granja operculat 8 setmanes 

(1), el de Portugal (3) i el gros gris argelia (5). 
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La proporció de morts del primer grup es troba entre un O i un 2%, proporció baixa, 

sobretot la del cargol de granja (2), que és el que s'aproxima més a O. La del segon grup es 

troba entre un 3 i un 6%, on el tipus que té la proporció més gran és el gros gris argeliil (5) 

amb un 6%. 

Un cop vistes aquestes diferencies, a continuació, comparem el cargol de granja amb 

tots els altres. EIs resultats els mostrem en el quadre 9.2. 

Dunnett's intervals for treatment mean rninus control mean 

Farnily error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0103 

Critical value 2,59 

Control level (2 ) of TIPUS 

Level Lower Center Upper ------+---------+---------+---------+
1 0,02392 0,04416 0,06440 (-------*-------) 
3 0,01793 0,03817 0,05841 (-------*-------1, , 
4 -0,00795 0,01229 0,03253 (-------*-------) 
5 0,04032 0,06056 0,08080 {-------*-------) 
6 -0,01241 0,00783 0,02807 {-------*-------) 
7 -0,01388 0,00636 0,02660 (--------*-------) 

------+---------+---------+---------+
0,000 0,025 0,050 0,075 

Quadre 9.2. Comparació de la proporció de morts per setmana del cargol de granja amb la proporció de morts 

per setmana de la resta de tipus alllarg de tot l'estudi fent servir el Test de Dunnett. 

En quan a la proporció de morts per setmana, els únics cargols que s'han comportat 

igual que el cargol de granja, són el cargol autócton (4), el del nord (6) i el vinyala (7). Tots 

els altres tipus tenen una proporció significativament diferent a la del car~ol de ~anja, ja 9ue 

els seus intervals de confian~a no contenen el O. 
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CAPÍTOL 10: 

, 

COMPARACIO DEL 


PES PER CARGOL 


10.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest capítol es compara el pes per cargol relatiu al pes de la setmana O entre els 

set tipus de cargols en diferents etapes de l' estudi. Concretament es fa la comparació al final 

de les dues primeres setmanes, al final de les quatre primeres setmanes, al final de les vuit 

primeres setmanes i al final de tot l' estudi. Com hem fet amb el número de supervivents es 

dona més ernfasi en les dues primeres setmanes. 

Per tant, la nostra variable resposta en aquest capitol és el pes per cargol relanu al pes 

de la setmana O. Per comparar aquests pesos entre els set tipus de cargol, realitzem una prova 

on la hipótesi nu1.la ens afirma que el valor esperat del pes relatiu al pes de la setmana O dels 

cargols és igual per tots els tipus. També hi representem els diferents intervals de confian~a 

per la mitjana del pes relatiu de cada tipus per tal de tenir una idea visual de com és d'igual o 

diferent el pes per cargol entre tipus. 

Recordem que aquestes comparacions les hem vist en la secció 6.2 en forma de grwc. 

El més destacable que hi hem observat ha estat l'augment de pes del cargol vinyala en la 

primera setmana i l'augment de pes del cargol de granja operculat 8 setmanes alllarg de tot 

l'estudi, degut a la gran mortalitat dels cargols més petits en la caixa 3, com ja hem anat 

comentant. En general, i deixant de banda aquests dos fets, tenim que els cargols que han 
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perdut menys pes són el gros gris argelia, el de Portugal i el vinyala, amb un comportament 

for~ semblant en el transcurs del temps. 1 els cargols que han perdut més pes són els de 

granja, l'autOcton i el del nord. 

En aquest capítol analitzarem si les diferencies gratiques que hem trobat en el pes per 

cargol del capítol 6 són o no significatives. Per fer-ho utilitzarem el test de la F de Fisher i 

farem servir el metode de Dunnett per comparar tots els tipus de cargols amb l'Helix Aspersa 

de granja. Aixo ho fem per l'interes que té la granja CAL JEP S.L en veure com són les 

diferencies entre els seus cargols i tots els altres. 

A continua ció, en la toola 10.1 ensenyem les dades del pes per cargol relatiu al pes de 

la setmana O de cada tipus de cargol i per cada caixa al final de la segona setmana. 

granja operculat granja Portugal autOcton gros gris bober vinyala 

caixa 1 96.95% 96.41% 103.45% 93.19% 98.9% 93.69% 97.21% 

caixa2 97.18% 96.88% 99.55% 93.48% 97.81% 93.98% 97.46% 

caixa 3 100.1% 97.08% 98.21% 94.42% 97.63% 94.94% 97.99% 

Taula 10.1. Pes per cargol relatiu al pes del cargol a la setmana O per caixa i per tipus al :final de la segona 

setmana de I'estudi en percentatge. 

Recordem que que el caIcul del pes per cargol relatiu l'hem efectuat de la següent 

manera: 

pes per cargol de la setmana i - essima
Pes relatiu de la setmana i-essima 

pes per cargol de la setmana O 
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10.2. COMPARACIÓ DEL PES PER CARGOL A 

LA SEGONA SETMANA 

Per observar si hi ha diferencies significatives entre els diferents tipus segons el pes 

per unitat de cargol relatiu al pes del cargol a la setmana O al final de les dues primeres 

setmanes, realitzem el quadre 10.1. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for pesunise 
Source DF SS MS F P 
tipp 6 0,009922 0,001654 9,57 0,000 
Error 14 0,002419 0,000173 
Total 20 0,012341 

Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 

Level N Mean StDev ----+---------+---------+---------+-
1 3 0,9808 0,0176 (----*----) 
2 3 0,9679 0,0034 (-----*----) 
3 3 1,0041 0,0272 (-----*----) 
4 3 0,9370 0,0065 (----*-----) 
5 3 0,9812 0,0069 (----*----) 
6 3 0,9421 0,0066 (----*----) 
7 3 0,9756 0,0040 (----*-----) 

----+---------+---------+---------+-
L-_______________~__~_____________________________ _ __~Pooled StDev = 0,0131 0,930 0,960 0,990 1,020 

Quadre 10.1. Comparació de les mitjanes a la segona setmana del pes per cargol relatiu al pes del cargol a la 

setmana O fent servir el Test de FiSher. 

En el quadre 10.1 veiem que hem de rebutjar la hipótesi d'igualtat de mitjanes, ja que 

el valor de l'estadístic F és 9.57 que és més gran que el percentil del 95% de la F6,14 , que val 

2.85 i deixa una area de 0.05 a la dreta. En concret el p_valor de la prova val 0.020. Per tant, 

tenim evidencies de que alguna de les mitjanes és diferent. 

Si observem els intervals de confian.ya, podem distingir tres grups. En un primer grup, 

on el pes per cargol és més petít perque ha disminuít més, hi trobem l' autócton (4) i el del 

nord (6), on el pes relatiu ha passat de 1 gr. a oscil.lar entre 0,920 gr. i 0,955 gr. En un segon 

grup, hi trobem els cargols següents: el de granja operculat 8 setmanes (1), el de granja (2), el 
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gros gris argeliiL (5) i el vinyala (7), on el pes relatiu osciLla entre 0,950 gr. i 1,000 gr. 1 per 

últim en un tercer grup veiem el cargol de Portugal (3) on el pes relatiu oscilJa entre 0,990 gr. 

i 1,020 gr. 

Un cop vistes aquestes diferencies, a continuació, fem servir el metode de Dunnett per 

veure quin tipus de cargol es distingeix del cargol de granja (2). EIs resultats els mostrem en 

el quadre 10.2. 

Dunnett's intervals for treatment mean minus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0114 

Critical value = 2,91 

Control level (2) of tipp 

Level Lower Center Upper --------+---------+---------+--------
1 -0,01836 0,01290 0,04416 (--------*--------) 
3 0,00493 0,03619 0,06745 (--------*--------) 
4 0,06215 -0,03089 0,00037 (--------*--------) 
5 -0,01797 0,01329 0,04455 (--------* 
6 -0,05708 -0,02582 0,00543 (--------*--------) 
7 -0,02359 0,00767 0,03893 (--------*--------) 

--------+---------+---------+--------
-0,035 0,000 0,035 

Quadre 10.2. Comparaci6 del pes per cargol relatiu al pes del cargol a la setmana O del cargol de granja amb el 

pes per cargol relatiu de la resta de tipus fent servir el Test de Dunnett. 

Mirant el quadre 10.2. podem dir que tots els cargols són significativament iguals que 

els de granja exepte els de Portugal, ja que el seu interval de confianya no conten el O. 

També veiem clarament que, al final de les dues primeres setmanes, els cargols amb un 

comportament més igual que el de granja pel que fa el pes relatiu són els vinyala (7) i el gros 

gris argeliiL (5). 

Amb el griLfic 10.1 observem els residus del pes per cargol relatiu al final de la segona 

setmana per cada tipus de cargo!. 
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GRÁFIC DELS RESIDUS PER CADA TIPUS 

tipus 

7 

6 

5 

4 

3 • 

2 • •• 

I 
• •

I I I 
•
I I 

~,02 ~,01 0,00 0,01 0.G2 0,03 

res idus 

Gnlfic 10.1. Residus de la comparació de mitjanes del pes per cargol relatiu al pes per cargol de la 

setmana Oa la segODa setmana. 

El més destacat són els residus grans d'una de les caixes del cargol de granja operculat 

8 setmanes (1), concretament la caixa 3, i del cargol de portugal (3), concretament la caixa 1. 

Aixó fa que la variabilitat dins d'aquests tipus sigui molt més gran que en els altres tal i com 

s'ha vist en el capitol 5 i com es veu en el quadre 10.1. En la resta de tipus la desviació típica 

és més petita i per tant, els residus estan més aprop del 0, la qual cosa vol dir que el valor 

observat s' aproxima bastant al valor esperat. Podem veure que els residus més petits són els 

del cargol de granja (2) i els del vinyala (7). 

Per tant, tomare m a fer la comparació de mitjanes sense tenir en compte la caixa 3 del 

cargol de granja operculat 8 setmanes i la caixa 1 del cargol de Portugal, ja que són punts amb 

molta influencia i aixó afecta a la mitjana que és una mesura poc robusta. En el quadre 10.3 

fem aquesta comparació. 
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One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for pesu2sen 
Source DF ss MS 
tip 6 0,0062750 0,0010458 
Error 12 0,0004121 0,0000343 
Total 18 0,0066872 

Level N Mean StDev 
1 2 0,97069 0,00169 
2 3 0,96791 0,00343 
3 2 0,98887 0,00944 
4 3 0,93702 0,00645 
5 3 0,98120 0,00688 
6 3 0,94209 0,00658 
7 3 0,97558 0,00400 

Pooled StDev = 0,00586 

F P 

30,45 0,000 


Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 
------+---------+---------+---------+ 

(---*----) 
(---*--- ) 

(---*----) 
(---*--) 

(---*--) 
(---*---) 

(---*--) 
------+---------+---------+---------+ 

0,940 0,960 0,980 1,000 

Quadre 10.3. Comparació de les miganes del pes per cargol relatiu al pes del cargol a la setmana O fent servir el 

Test de Fisher, sense tenir en compte la caixa 3 del cargol de granja operculat 8 setmanes i la caixa 1 del cargol 

de Portugal. 

En el quadre 10.3 veiem molt més c1arament que abans que hem de rebutjar la hipótesi 

nul.la, ja que el valor de l'estadístic F és 30.45, que és molt més gran que el 95 percentil de la 

distribució F6,14 que val 2.85 i el p _valor de la prova val O. Per tant, tenim evidencies cIares 

de que alguna de les mitjanes és diferent. Comparant els intervals de confian~a amb els del 

quadre 10.1, o sigui amb els que tenien en compte totes les repliques del cargol de granja 

operculat 8 setmanes i del cargol de Portugal, podem veure que tenim els mateixos grups, 

pero aquesta vegada estan més ben diferenciats, ja que, en aquest cas, les desviacions típiques 

d'aquests dos tipns de cargols ~ p.etites que abans i més semblants a la resta de tipus. 

A continuació, torne m a realitzar el test de Dunnett en aquest nou cas per veure si 

canvien els resultats. Recordem del cas anterior, en el que teniem en compte totes les 

repliques, que l'únic cargol diferent del de granja en quant a pes per unitat en aquesta segona 

. setmana era el cargol de Portugal. EIs nous resultats els mostrem en el quadre 10.4. 
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Dunnett's intervals for treatment mean minus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0112 

Critical value 2,99 

Control level (2) of tip 

Level Lower Center Upper ---------+---------+---------+-----
1 -0,013229 0,002781 0,018790 (-----*------) 
3 0,004950 0,020959 0,036968 (-----*------) 
4 -0,045207 -0,030888 -0,016568 (-----*---- ) 

5 -0,001032 0,013287 0,027606 (----* 
6 -0,040144 -0,025825 -0,011506 (-----*----) 
7 -0,006647 0,007672 0,021991 (-----*-----) 

---------+---------+---------+-----
-0,025 0,000 0,025 

Quadre lOA. Comparació del pes per cargol relatiu al pes del cargol de la setmana O del cargol de granja amb el 

pes per cargol relatiu de la resta de tipus fent servir el Test de Dunnett, sense tenir en compte la caixa 3 del 

cargol de granja operculat 8 setmanes i la caixa 1 del cargol de Portugal. 

En aquest cas, el quadre 10.4 ens mostra resultats for~a diferents. Podem veure que a 

més a més del cargol de Portugal (3), també són diferents del cargol de granja el cargol 

autócton (4) i el cargol del nord (6) en quant a pes per unitat relatiu al pes de la setmana O. Cal 

dir també que el cargol més semblant és el de granja operculat 8 setmanes (1) que té un 

interval de confian~a molt centrat en el O. Recordem que en el cas anterior el tipus de cargol 

més semblant al de granja era el vinyala (7). 

A continuació, igual que en el capítol anterior, fem el test de Kruskal-Wallis que ens 

compara els set tipus de cargols peró per medianes. Aquest test el fem perque, com ja hem dit, 

la mediana és una mesura molt més robusta que la mitjana i d'aquesta manera podem agafar 

totes les repliques del cargol de granja operculat 8 setmanes i totes les del cargol de Portugal 

(3), ja que en aquest cas no tindrem punts influents. Aquest test el trobem en el quadre lO. 5. 
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Kruskal-Wallis Test 

Kruskal-Wallis Test on pesunise 

tipp 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Overall 

N 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

21 

Median 
0,9719 
0,9688 
0,9955 
0,9348 
0,9782 
0,9399 
0,9747 

Ave Rank 
13,3 

8,3 
19,0 
2,7 

15,7 
4,3 

13,7 
11,0 

Z 
0,70 

-0,80 
2,41 

-2,51 
1,41 

-2,01 
0,80 

H = 17,09 DF = 6 P = 0,009 

Quadre 10.5. Comparació de les medianes del pes per cargol relatiu al pes del cargol a la setrnana O a la segona 

setmana fent servir el mcetode de Kruscal-Wallis. 

En el quadre 10.5 podem veure que en aquest eas també rebutjem la hipótesi d'igualtat 

de medianes, ja que el p_valor és pnlctieament O i molt més petit que 0.05. Veiem dones que 

és molt semblant als resultats obtinguts en la eomparaeió de mitjanes del quadre 10.1. Per 

tant, tot i que aquest test és més robust, la probabilitat de rebutjar una hipótesi nul.la que és 

eerta és molt semblant que en el test de Fisher. 
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10.3. COMPARACIÓ DEL PES PER CARGOL A 

LA QUARTA SETMANA 

Per observar si hi ha diferencies significatives entre els diferents tipus, segons el pes 

per unitat en percentatge o relatiu al pes de la setmana O, al final de les quatre primeres 

setmanes, realitzem el quadre 10.6. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for pesunise 
Source DF ss MS F P 
tipp 6 0,009654 0,001609 5,02 0,006 
Error 14 0,004483 0,000320 
Total 20 0,014137 

Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 

Level N Mean StDev ----------+---------+---------+-----
1 3 0,9745 0,0344 (-----*------) 
2 3 0,9603 0,0025 (-----*------) 
3 3 1,0025 0,0289 ( *------) 
4 3 0,9405 0,0098 (------*-----) 
5 3 0,9756 0,0054 (------*-----) 
6 3 0,9348 0,0089 (-----*-----) 
7 3 0,9741 0,0041 (-----*------) 

----------+---------+---------+------
Pooled StDev 0,0179 0,945 0,980 1,015 

Quadre 10.6. Comparació de les mitjanes del pes per cargol relatiu al pes del cargol a la setmana O al final de la 

quarta setmana fent servir el Test de Fisher. 

En el quadre 10.6 veiem que, al final d'aquest per'iode, també hem de rebutjar la 

hipótesi nul.la, ja que el valor de l'estadístic F és 5.02, que és més gran que el percentil 95 

per la F6,14 i el p _valor és practicament nul i per tant, més petit que 0.05. Doncs tornem a 

tenir evidencies per dir que hi ha diferencies entre els tipus en quant al pes per cargol relatiu 

en el primer mes. 

Observant els intervals de confian'(a veiem que tenim uns resultats molt semblants als 

del perlode anterior (quadre 10.1). Hi tornem a trobar els mateixos grups que abans, peró ara 

no hi ha tanta diferencia entre grups. En el primer grup, on el pes per cargol és més petit, hi 

trobem l'autócton (4) i el del nord (6), on el pes en percentatge oscil.la entre 0,90 gr. i 0,960 
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gr. En el segon grup, igual que abans hi trobem els cargols de granja operculat 8 setmanes (1), 

el de granja (2), el gros gris argelia (5) i el vinyala (7), on el pes relatiu osciUa aquesta 

vegada entre 0,950 gr. i 0,990 gr. 1 per últim tenim el cargol de Portugal (3) on el seu pes 

relatiu va de 0,980 gr. a 1,10 gr. aproximadament. 

A continuació realitzem el test de Dunnett per veure si hi ha diferencies entre el cargol 

de granja (2) amb la resta. Els resultats els mostrem en el quadre 10.7. 

Dunnett's intervals for treatment mean rninus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0114 

Critical value 2,91 

Control level (2) of tipp 

Level Lower Center Upper ----+---------+---------+---------+--
1 -0,02834 0,01422 0,05677 (--------*-------) 
3 -0,00040 0,04216 0,08471 (-------*--------) 
4 -0,06241 0,01985 0,02270 ) 

5 -0,02731 0,01525 0,05780 (-------*--------) 
6 -0,06807 0,02552 0,01704 (--------*-------) 
7 -0,02877 0,01378 0,05634 (--------*-------) 

----+---------+---------+---------+--
-0,050 0,000 0,050 0,100 

Quadre 10.7. Comparació del pes per cargol relatiu al pes del cargol a la setmana O del cargol de granja amb el 

pes per cargol relatiu de la resta de tipos fent servir el Test de Dmmett. 

Segons el quadre 10.7 podem dir que tots els cargols són significativament iguals que 

els de granja, ja que tots els intervals de confianya conten el O. També veiem c1arament que, 

al final d'aquest primer mes, el pes relatiu deIs cargols vinyala (7) i el gros gris argelia (5) són 

els més semblants als de granja. 
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10.4. 	 COMPARACIÓ DEL PES PER CARGOL A 

LA VUITENA SETMANA 

Per comparar el pes per unitat al final deIs dos primers mesos entre els diferents tipus 

de cargols, fem el test del quadre 10.8. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for pesunise 
Source DF ss MS F P 
tipp 6 0,01997 0,00333 3,25 0,033 
Error 14 0,01436 0,00103 
Total 20 0,03432 

Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 

Level N Mean StDev -----+---------+---------+---------+
1 3 1,0129 0,0702 (-------*-------) 
2 3 0,9525 0,0008 (------*-------) 
3 3 0,9978 0,0437 (-------*------) 
4 3 0,9340 0,0133 (-------*-------J 
5 3 0,9637 0,0084 (-------*-------J 
6 3 0,9184 0,0068 (-------*-------J 
7 3 0,9654 0,0067 (-------*-------J 

-----+---------+---------+---------+-
Pooled StDev = 0,0320 0,900 0,950 1,000 1,050 

Quadre 10.8. Comparaci6 de les mitjanes del pes per cargol relatiu al pes del cargol a la setmana O al final de la 

vuiutena setmana fent servir el Test de Fisher. 

En els resultats del quadre 10.8. veiem que, al final deIs dos primers mesos, també 

hem de rebutjar la igualtat de mitjanes, ja que el valor de l'estadístic F és 3.25 i el p_ valor és 

més petit que 0.05. Cal dir que a mesura que passa el temps l'estadístic F es fa més petit, aixo 

vol dir que, tot i continuar tenint evidencia per dir que hi ha diferencies entre els tipus en 

quant al pes per cargol relatiu, aquestes diferencies cada vegada sOn més petites. O sigui, el 

pes per unitat en percentatge cada vegada és més semblant entre els diferents tipus de cargols. 

Així dones, en aquest cas els intervals de confianc;a ja no mostren grups clarament 

diferenciats, ja que estan més junts i per tant, son més semblants entre ells. El pesos per unitat 

relatius més semblants sOn entre els cargols de granja (2), gros gris argelia (5) i vinyala (7) 

que estan compresos entre 0,925 gr. i 1,000 gr. aproximadament. Cal destacar el cargol de 
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granja operculat 8 setmanes (I) i el cargol de Portugal (3), el primer perque ha augmentat el 

seu pes per unitat en un 1.3% en mitjana aproximadament i el segon perque pnicticament 

manté el seu pes. Per últim dir que, al final d' aquest perlode els cargols que han perdut més 

pes són l'autócton (4) i el del nord (6). 

A continuació realitzem el test de Dunnett per comparar el cargol de granja amb tots 

els altres. EIs resultats els mostrem en el quadre 10.9. 

Dunnett's intervals for treatment mean rninus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0114 

Critical value = 2,91 

Control level (2 ) of tipp 

Level Lower Center Upper ------+---------+---------+--------+ 
1 0,01569 0,06046 0,13661 (----------*---------) 
3 -0,03084 0,04532 0,12147 (---------*----------) 
4 -0,09467 -0,01852 0,05763 (----------*----------) 
5 -0,06494 0,01121 0,08737 (----------*---------) 
6 -0,11027 -0,03412 0,04203 (----------*----------) 
7 0,06325 0,01291 0,08906 (----------*----------) 

------+---------+---------+--------+ 
-0,070 0,000 0,070 0,140 

Quadre 10.9. Comparació del pes per cargol relatiu al pes del cargol a la setmana O del cargol de granja amb el 

pes per cargol relatiu de la resta de tipus fent servir el Test de Dunnett. 

Al final de les primeres vuit setmanes podem veure en el quadre 10.9 que el pes per 

unitat del cargol de granja és igual que tots els altres tipus de cargol perque tots contenen el O 

en el seu interval de confiaya. És a dir, el fet de rebutjar la hipótesi nula no ha estat perque hi 

hagin diferencies entre el cargol de granja i els altres, sinó perque és entre els altres que hi ha 

diferencies. EIs cargols més semblants als de granja, en quant a pes per unitat relatiu, 

continuen sent els vinyala (7) i el gros gris argelia (5). 
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10.5. 	 COMPARACIÓ DEL PES PER CARGOL AL 

FINAL DE L 'ESTUDI 

Per observar si hi ha diferencies significatives entre els diferents tipus, segons el pes 

per unitat relatiu al pes de la setmana 0, al final de l' estudi, fem el test del quadre 10.10. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for pesunise 
Source DF SS MS F P 
tipp 6 0,1236 0,0206 1,68 0,199 
Error 14 0,1719 0,0123 
Total 20 0,2954 

Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 

Level N Mean StDev --+---------+---------+---------+---
1 3 1,1234 0,2835 (--------*--------) 
2 3 0,9178 0,0008 (--------*--------) 
3 3 0,9588 0,0332 (--------*--------) 
4 3 0,9038 0,0187 (--------*--------) 
5 3 0,9882 0,0609 (--------*--------) 
6 3 0,8670 0,0155 (--------*--------) 
7 3 0,9501 0,0127 (--------*--------) 

--+---------+---------+---------+----
Pooled StDev = 0,1108 0,75 0,90 1,05 1,20 

Quadre 10.10. Comparació de les mitjanes de] pes per cargo] relatin a1 pes del cargol a la setmaua O a1 final de 

l'estudi fent servir el Test de Fisher. 

En aquest cas els resultats al final de l' estudi ens mostren que no tenim evidencies per 

rebutjar la igualtat de mitjanes, perque el valor de l'estadístic F val 1.68, és més petit que el 

percentil 95 de F6,14 que val 2.85 i el p _valor és més gran que 0.05. Per tant, al final de les 24 

setmanes d'estudi podem dir amb una confianya del 95% que el comportament deIs pes per 

cargol relatiu al pes per cargol de la setmana °és igual per tots els tipus de cargols. 

Tot i no ser significatiu, si mirem els intervals de confianya del quadre 10.10, podem 

veure que el deIs de granja operculat 8 setmanes (1) esta separat de la resta. La seva mitjana 

esta situada en 1,1234 gr., la qual cosa significa que al final de l'estudi aquest tipus de cargol 

ha incrementat el seu pes en 0,1234 gr. La resta d'intervals estan solapats i podem veure en 
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les mitjanes de pesos relatius que estan molt a prop d' 1 gr. tates. Per tant, padem dir que el 

pes per cargo! pnicticament s'ha mantingut. 

En aquest cas no ens fa falta realitzar el test de Dunnett per veure si existeixen 

diferencies significatives entre els cargols de granja i la resta perque, com acabem de veure, 

no hem rebutjat la hipótesi nula i per tant, ja sabem que no hi ha diferencies en cap tipus de 

cargol. 

10.6. RESUM 

En aquest capítol hem vist les diferencies entre els tipus de cargols en quan al seu pes 

per cargol a les dues primeres setmanes de l'estudi, a les quatre primeres setmanes, a les vuit 

primeres setmanes i al final de l' estudio 

S'ha de tenir en compte que s'ha treballat amb el pes per cargo1 re1atiu al pes per 

cargol de la setmana Oja que es veuen més dares i més precises les possibles diferencies entre 

els tipus. 

En aquest cas s'ha demostrat que a mida que va passant les diferencies son més petites 

fins a arribar al final de l'estudi on acceptem la igualtat entre tots els tipus. Ocórrer tot el 

contrari que en el capítol anterior quant parlavem de supervivents. 

S'ha comparat el cargol de granja amb la resta de cargols i hem vist que tots els tipus 

es comporten igual que aquest tipus, per tant, no hi ha cap evidencia per diferenciar uns i 

altres quan es parlí de pes per cargol. 
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CAPÍTOL 11: 


COMP ARACIÓ DEL PES PER CAlXA 


, 
11.1. INTRODUCCIO 

En aquest capítol es compara el pes per caixa relatiu al pes per caixa de la setmana O 

entre els set tipus de cargols en diferents etapes de l'estudi. Com en els dos capítols anteriors, 

es fa la comparació al final de les dues primeres setmanes, al final de les quatre primeres 

setmanes, al final de les vuit primeres setmanes i al final de tot l' estudi. Igual que hem fet en 

el número de cargols supervivents i amb el pes per cargol relatiu es dóna més emfasi en les 

dues primeres setmanes. 

Per tant, en aquest capítol la nostra variable resposta és el pes per caixa relatiu alpes 

per caixa de la setmana O. Per comparar els pesos entre els diferents tipus de cargols, 

realitzem una prova d'hipótesi on la hipótesi nuI.la ens diu que la mitjana del pes relatiu al 

pes de la setmana O deIs cargols és la mateixa per tots els tipus. També hi representem els 

diferents interval de confianl(a per la mitjana del pes per caixa relatiu de cada tipus per tal de 

tenir una idea visual de com és d' igualo diferent el pes entre tipus. 

En la secció 6.3 ja haviem vist aquestes comparacions en forma de grmc. Haviem vist 

que l'evolució del pes per caixa relatiu al pes per caixa de la setmana O és paral.lela a la 

variable supervivents, ja que és lógic que un tipus que té molta mortalitat també acabi tenint 

. un pes per caixa més petit. 

En aquest capítol veurem si les diferencies grafiques que hem trobat en el pes per 

I caixa del capítol 6 són significatives o no. Per fer-ho utilitzarem el test de la F de Fisher i 
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farem servir el metode de Dunnett per comparar tots els tipus de cargols amb el cargol de 

granja. 

Tot seguit, en la taula 11.1 ensenyem les dades del pes per caixa relatiu al pes de la 

caixa a la setmana Ode cada tipus de cargol i per cada caixa al final de la segona setmana. 

granja operculat granja Portugal autócton gros gris bober vinyala 

caixa 1 95.8% 96.41% 95.59% 92.27% 92.38% 92.96% 96.48% 

caixa 2 94.67% 96.88% 94.39% 92.74% 92.74% 92.49% 95.14% 

caixa 3 87.89% 87.08% 92.13% 92.74% 91.97% 93.81% 95.65% 

Taula 11.1. Pes per caixa relatiu al pes de la caixa a la setmana O per caixa i per tipus al fmal de la segona 

setmana de l'estudi en percentatge. 

Recordem que que el cidcul del pes per caixa relatiu l'hem efectuat de la segiient 

manera: 

· di'" pes per caixa de la setmana i - essima
Pes re latlU e a setmana l-eSSlma = -=-.......:.----...-------~. 

pes per caixa de la setmana O 
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11.2. 	 COMPARAC¡Ó DEL PES PER CAIXA A LA 

SEGONA SETMANA 

Per observar si hi ha diferencies significatives entre els diferents tipus segons el pes 

per caixa relatiu al pes per caixa de la setmana O al final de les dues primeres setmanes, 

realitzem el següent quadre 11.1. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis ot Variance tor pescaixa 
Source DF SS MS 
tipp 6 0,005322 0,000887 
Error 14 0,004518 0,000323 
Total 20 0,009840 

Level N Mean StDev 
1 3 0,92789 0,04275 
2 3 0,96791 0,00343 
3 3 0,94038 0,01758 
4 3 0,92587 0,00271 
5 3 0,92365 0,00382 
6 3 0,93086 0,00673 
7 3 0,95741 0,00654 

Pooled StDev 0,01796 

F P 

2,75 0,056 


Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 
----------+---------+---------+-----

(--------*--------) 
(--------*--------) 

(--------*--------) 
(--------*--------) 
(-------*--------) 

(--------*--------) 
(--------*--------) 

----------+---------+---------+-----
0,925 0,950 0,975 

Quadre l L l. Comparació de les IIÚtjanes del pes per caixa relatiu al pes per caixa a la setmana O a la segona 

setmana fent servir el Test de Fisher. 

En els resultats del quadre 11.1 veiem que la prava d'hipótesi ens diu que hauriem 

d'acceptar la igualtat de mitjanes, ja que el valor de l'estadístic F és de 2.75 i per tant, és més 

petit que 2.85, valor corresponent al percentil del 95% de la F6,14, i el p_valor és 0.056, 

superior a 0.05. Peró veiem que aquest valor esta molt allímit de la zona de rebuig i per tant, 

no podem estar segurs de que els pesos per caixa siguin iguals entre tots els tipus de cargols 

en les dues primeres setmanes. 

Si mirem el quadre 11.1 observem que els intervals de confianva del cargol de granja 

(2) i del cargol de vinyala (7) estan separats de la resta de tipus i aixó és el que fa dubtar a 
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l'hora de rebutjar o no la hipotesi nuLla. Aquests dos tipus de cargols són els que menys pes 

per caixa han perdut en aquestes dues primeres setmanes. 

Com ja hem dit, l'interval de confian~ del cargol de granja (2), esta separat de la resta 

de tipus i per tant fem el test de Dunnett per veure si realment hi ha diferencies amb els altres 

tipus. Els resultats els mostrem en el quadre 11.2. 

Dunnett's intervals for treatment mean minus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0114 

Critical value 2,91 

Control = level (2) of tipp 

Level Lower Center Upper -----+---------+---------+---------+-
1 -0,08274 -0,04002 0,00269 (------------*-----------) 
3 -0,07025 -0,02753 0,01519 (-----------*-----------) 
4 -0,08476 -0,04204 0,00068 (-----------*-----------) 
5 -0,08698 -0,04426 -0,00154 (-----------*------------) 
6 -0,07977 -0,03705 0,00567 (-----------*------------) 
7 -0,05322 -0,01050 0,03222 (-----------*-----------)

-----+---------+---------+--------+-
-0,070 -0,035 0,000 0,035 

Quadre 11.2. Comparnció del pes per caixa relatiu al pes per caixa a la setmana Odel cargol de grnnja amb el pes 

per caixa relatiu de la resta de tipus fent seIVir el Test de Dunnett 

Malgrat que abans hem acceptat dubtosament la hipótesi nuI.la, en realitzar aquest test 

de Dunnett, en el quadre 11.2, veiem que el cargol gros gris argelia (5) és diferent del cargol 

de granja en quant a pes per caixa relatiu. La resta de cargols no són significativament 

diferents del cargol de granja (2) i el més semblant és el vinyala (7), ja que el seu interval de 

confian~a és el més centrat en el o. 

Amb el grafic 11.1 observem els residus del pes per caixa relatiu al final de la segona 

setmana per cada tipus de cargol. 
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GRÁFIC DELS RES IDUS PER CPDA TIPUS 

tipus 

7 

6 

•! 

. . .5 
( 

:4 

3 

2 

I I I I I I I I I 
-0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 

residus 

Gcific 11. LResidus de la comparació de mitjanes del pes per caixa relatiu al pes per caixa de la setmana 

O a la segona setmana. 

El més destacat són els residus grans de les tres caixes del cargol de granja operculat 8 

setmanes (1) i del cargol de portugal (3). En la resta de tipus els residus estan més aprop del O, 

la qual cosa vol dir que el valor observat s'aproxima bastant al valor esperat. Podem veure 

que els resídus més petíts són els del cargol de granja (2), els de l'autocton (4) i els del gros 

gris argelia (5). 

Així doncs, com en els dos capítols anteriors, tomarem a fer la comparació de mitjanes 

sense tenir en compte la caixa 3 del cargol de granja operculat 8 setmanes i la caixa 1 del 

cargol de Portugal, ja que són les caixes que tenen un comportament molt diferent a la resta i 

per tant, punts amb molta influencia i aixo afecta a la mitjana que és una mesura poc robusta. 

En el quadre 11.3 fem aquesta comparació. 
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One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for pescaixa 
Source DF SS MS F P 
tip 6 0,0052737 0,0008790 18,79 0,000 
Error 12 0,0005614 0,0000468 
Total 18 0,0058351 

Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 

Level N Mean StDev ---+---------+---------+---------+--
1 2 0,95236 0,00796 (----*----) 
2 3 0,96791 0,00343 (---*---) 

3 2 0,93259 0,01595 (----*-----) 
4 3 0,92587 0,00271 (---*---) 
5 3 0,92365 0,00382 (---*---) 
6 3 0,93086 0,00673 (---*----) 
7 3 0,95741 0,00654 (----*---) 

---+---------+---------+---------+---
Pooled StDev 0,00684 0,920 0,940 0,960 0,980 

Quadre 11.3. Comparnció de les mitjanes del pes per caixa relatiu al pes per caixa a la setmana O fent servir el 

Test de Fisher, sense tenir en compte la caixa 3 del cargol de granja operculat 8 setmanes i la caixa 1 del cargol 

de Portugal. 

En els resultats obtinguts del quadre 11.3 veiem que, si no tenim en compte les caixes 

que ens feien créixer tant els residus, el valor de l'estadístic F ha passat de 2.75 a 18.79. O 

sigui, hem passat de no tenir evidencies significatives per rebutjar la hipótesis nul.la, cosa que 

veiem en els resultats del quadre 11.1, a rebutjar-Ia amb tota c1aredat, ja que el valor de 

}'estadístic F és 18.79, molt més gran que el valor del percentil del 95% de la F6,14 i el p _valor 

és O. 

En aquest cas, en els intervals de confianva podem observar dos grups c1arament 

diferenciats. En el primer hi tenim els cargols de Portugal (3), l'autócton (4), el gros gris 

argeliél (5) i el del nord (6) que són els que més pes per caixa han perdut fins aquesta setmana. 

Deis altres tres tipus destaquem el cargol de granja (2) com el que menys pes ha perdut. 

En el quadre 11.4 fem el test de Dunnett per aquesta situació, on comparem el pes per 

caixa deis cargols de granja amb la resta sen se tenir en compte les caixes 3 i 1 deis cargols de 

granja operculat 8 setmanes i Portugal respectivament. 
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Dunnett's intervals for treatment mean minus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0112 

Critical value = 2,99 

Control level (2) of tip 

Level Lower Center Upper -+---------+---------+---------+---
1 -0,034239 -0,015555 0,003129 (--------*---------) 
3 -0,054000 -0,035316 0,016632 ) 

4 -0,058749 -0,042037 -0,025325 (-------*-------) 
5 -0,060970 -0,044258 -0,027547 (-------*-------) 
6 -0,053763 -0,037052 -0,020340 (-------*--------) 
7 -0,027215 -0,010503 0,006208 (--------*-------) 

-+---------+---------+---------+---
-0,060 -0,040 -0,020 0,000 

Quadre 11.4. Comparnció del pes per caixa relatiu al pes per caixa de la setmana O del cargol de granja amb el 

pes per caixa relatiu de la resta de tipus fent servir el Test de Dunnett, sense tenir en compte la caixa 3 del cargol 

de granja operculat 8 setmanes i la caixa 1 del cargol de Portugal. 

EIs resultats obtinguts en el quadre 11.4 ens mostren que el cargol de vinyala (7) i el 

de granja operculat 8 setmanes (1) són els únics que contenen el O en el seu interval de 

confianya, és a dir, els únics que són igual s als de granja al final de la segona setmana en quan 

a pes per caixa relatiu, cosa que ja queda bastant clara en el One-Way del quadre 11.3. 

Recordem que els resultats del test de Dunnett tenint en compte totes les repliques ens 

mostraven que l'únic cargol diferent al de granja era el gros gris argelia (5), o sigui resultats 

molt diferents que en aquest cas on també hi ha diferencies amb el de Portugal (3), l'autocton 

(4) i el del nord (6). 

A continuació, com en els dos capítols anteriors, realitzem el test de Kruskal-Wallis 

que ens compara els pesos per caixa deIs set tipus de cargols pero per medianes. En aquest 

test tenim en compte totes les repliques perque, com ja hem dit, la mediana és una mesura 

, molt més robusta que la mitjana i no es veu afectada pels punts amb forta influencia de les 

caixes 3 i 1 deIs cargols de granja operculat 8 setmanes i deIs de Portugal. Aquest test el 

trobem en el quadre 11.5. 
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Kruskal-Wallis Test 

Kruskal-Wallis Test on pescaixa 

tip 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Overall 

N 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

19 

Median 
0,9524 
0,9688 
0,9326 
0,9274 
0,9238 
0,9296 
0,9565 

Ave Rank 
13,5 
17,7 
6,5 
6,0 
3,7 
8,0 

14,7 
10,0 

Z 
0,93 
2,57 

-0,93 
-1,34 
-2,12 
-0,67 

1,57 

H = 14,87 DF = 6 P = 0,021 

Quadre 11.5. Comparació de les medianes del pes per caixa reIatiu al pes per caixa de la setmana O a la segona 

setmana fent servir el metode de Kruscal-Wallis. 

En els resultats del quadre 11.5 podem veure que en aquest cas hem de rebutjar la 

iguaItat de medianes, ja que el p_valor és més petit que 0.05. Recordem que en el test fet per 

comparació de mitjanes en el quadre 1 1.1 arribavem a conclusions diferents, ja que no teniem 

prou evidencia per rebutjar la hipótesi nuLla. 
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, 
11.3. 	 COMPARACIO DEL PES PER CAlXA A LA 

QUARTA SETMANA 

Per observar si hi ha diferencies significatives entre els diferents tipus, segons el pes 

per caixa relatiu al pes per caixa de la setmana 0, al final de les quatre primeres setmanes, 

realitzem el quadre 11.6. 

One-way Analysis of Varianee 

Analysis of Variance for pescaixa 
Source DF SS MS F P 
tipp 6 0,05320 0,00887 4,20 0,013 
Error 14 0,02954 0,00211 
Total 20 0,08274 

Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 

Level N Mean StDev ------+---------+---------+---------+ 
1 3 0,8248 0,1182 (------*------) 
2 3 0,9597 0,0017 (------*------) 
3 3 0,8760 0,0169 (-------*------) 
4 3 0,9066 0,0096 (------*------) 
5 3 0,8129 0,0171 (------*------) 
6 3 0,9137 0,0092 (------*------) 
7 3 0,9306 0,0069 (------*------) 

------+---------+---------+---------+ 
Pooled StDev = 0,0459 0,800 0,880 0,960 1,040 

Quadre 11.6. Compa.ració de les mitjanes del pes per caixa relatiu al pes per caixa a la setmana O al final de la 

quarta setmana fent servir el Test de Fisher. 

En el quadre 11.6. veiem que, al final d'aquest peñode, hem de rebutjar la hipótesi 

nul.la, ja que el valor de l'estadístic F val 4.20, que és més gran que el percentil del 95% de la 

F6,14, que val 2.85. El p_valor és 0.013, més petit que 0.05. Doncs tenim evidencies per dir 

que hi ha diferencies entre els tipus en quant al pes per caixa relatiu al pes de la setmana °en 

el primer mes. 

Observant els intervals de confiant;a veiem que el cargol de granja operculat 8 

setmanes (1) i el gros gris argelia (5) tenen un comportament del pes per caixa relatiu molt 
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semblant i són els que més pes han perdut en aquest per'iode. Per altra banda el cargol de 

granja és el que menys pes ha perdut. La resta deIs cargols estan enmig d'aquests dos. 

A continuació realitzem el test de Dunnett per veure si hi ha diferencies entre el cargol 

de granja (2) amb tots eIs altres. Els resultats els mostrem en el quadre 11.7. 

Dunnett's intervals for treatment mean minus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0114 

Critical value = 2,91 

Control level (2) of tipp 

Level Lower Center Upper ------+---------+---------+---------+
1 -0,24416 -0,13492 -0,02567 (----------*---------) 
3 -0,19292 -0,08368 0,02557 (----------*----------) 
4 -0,16228 -0,05304 0,05620 (----------*----------) 
5 -0,25602 -0,14678 -0,03753 (----------*----------) 
6 -0,15524 -0,04600 0,06325 (----------*----------) 
7 -0,13831 -0,02907 0,08017 (----------*----------) 

------+---------+---------+--------+
-0,20 -0,10 -0,00 0,10 

Quadre 1 L 7. Comparació del pes per caixa relatiu al pes per caixa a la setrnana O del cargol de granja amb el pes 

per caixa relatiu de la resta de tipus fent servir el Test de Dunnett. 

A partir del quadre 11.7 veiem que eIs únics cargols diferents del de granja (2) són el 

cargol de granja operculat 8 setmanes (1) i el cargol gros gris argelia (5) i, com abans el més 

semblant és el cargol de vinyala (7). La resta es comporta igual al final del primer mes. 
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11.4. 	 COMPARACIÓ DEL PES PER CAIX4 A LA 

VUITENA SETMANA 

Per comparar el pes per caixa en percentatge o relatiu al pes de la setmana O al final 

deIs dos primers mesos entre els diferents tipus de cargols, realitzem el test del quadre 11.8. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for pescaixa 
Source DF ss MS 
tipp 6 0,26665 0,04444 
Error 14 0,12937 0,00924 
Total 20 0,39602 

Level N Mean StDev 
1 3 0,6782 0,2517 
2 3 0,9518 0,0006 
3 3 0,7338 0,0105 
4 3 0,8562 0,0218 
5 3 0,6302 0,0240 
6 3 0,8676 0,0073 
7 3 0,9004 0,0116 

Pooled StDev = 0,0961 

F P 

4,81 0,007 


Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 
---------+---------+---------+------

(------*-------) 
(------*-------) 

(-------*------) 
(-------*------) 

(------*-------) 
(------*-------) 

(------*-------) 

Quadre 11.8. Comparació de les mitjanes del pes per caixa relatiu al pes per caixa a la setmana O al final de la 

vuitena setmana fent servir el Test de Fisher. 

En els resultats del quadre 11.8 veiem que, al final deIs dos primers meso s, també hem 

de rebutjar la hipotesi nul.la, ja que el valor de l'estadístic F val 4.81, que és més gran que el 

95 percentil de laF6,14 i el p_valor de 0.007 és més petit que 0.05. És a dir, amb una confianya 

del 95% podem dir que hi ha diferencies significatives entre els tipus de cargols en quant al 

pes per caixa. 

Com també passa en les dues i quatre primeres setmanes de l' estudi, els cargols de 

granja operculats 8 setmanes (1) i els de tipus gros gris argelia (5) estan distanciats de la resta, 

peró, en aquest cas, també observem que el cargol de portugal (3) comenya a comportar-se 
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igual a aquets dos. Aquests tres tipus són els que més pes per caixa han perdut en aquests dos 

mesos. 

A continuacíó realitzem el test de Dunnett per comparar el cargol de granja amb tots 

els altres. Els resultats els mostrem en el quadre 11.9. 

Dunnett's intervals for treatment mean rninus control mean 

Farnily error rate 0,0500 

Individual error rate 0,0114 


Critical value 2,91 

Control level (2) of tipp 

Level Lower Center Upper --------+---------+---------+--------
1 -0,50225 -0,27365 -0,04505 (----------*-----------) 
3 -0,44668 -0,21808 0,01052 (----------*-----------) 
4 -0,32421 -0,09561 0,13299 (----------*-----------) 
5 -0,55026 -0,32166 -0,09306 (-----------*----------) 
6 -0,31282 -0,08422 0,14438 (-----------*----------) 
7 0,28006 -0,05146 0,17714 (----------*-----------) 

___________ 

--------+---------+---------+--------
~_____________________________________-0,40 -0,20 ~__~________L- ~-0,00 

Quadre 11.9. Comparació del pes per caixa relatiu al pes per caixa de la setmana O del cargol de granja amb el 

pes per caixa relatiu de la resta de tipus fent servir el Test de Dunnett. 

A partir del quadre 11.9, tomem a veure que els únics cargols díferents del de granja 

(2) són el cargol de granja operculat 8 setmanes (1) i el cargol gros gris argelía (5) i, com 

abans el més semblant és el cargol de vinyala (7). La resta es comporta igual al final d'aquests 

dos mesos. 

112 



CAPITOL 11: COMPARA CiÓ DEL PES PER CAIXA PFC 

11.5. COMPARACIÓ DEL PES PER CAIX4 AL 

FINAL DE L 'ESTUDI 

Per observar si hi ha diferencies significatives entre els diferents tipus, segons el pes 

per caixa, al final de l'estudi, realitzem la comparació de mitjanes del quadre 11.10. 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for pescaixa 
Source DF ss MS F P 
tipp 6 1,1668 0,1945 10,91 0,000 
Error 14 0,2496 0,0178 
Total 20 1,4164 

Individual 95% CIs For Mean 
Based on Pooled StDev 

Level N Mean StDev ----------+---------+---------+-----
1 3 0,4659 0,3387 (-----*----) 
2 3 0,9057 0,0080 (----*-----) 
3 3 0,3585 0,0622 (-----*----) 
4 3 0,6546 0,0773 (-----*----) 
5 3 0,1895 0,0058 (----*-----) 

6 3 0,7021 0,0049 (----*-----) 
7 3 0,7987 0,0117 (-----*----) 

----------+---------+---------+-----
I Pooled StDev = 0,1335 0,30 0,60 0,90 

Quadre 11.10. Comparació de les mitjanes del pes per caixa relatiu al pes per caixa de la setmana O al final de 

l'estudi fent servir el Test de Fisher. 

En els resultats del quadre 11.10 veiem que, al final de l'estudi, també hem de rebutjar 

la igualtat de mitjanes, aquesta vegada amb molta seguretat, ja que el valor de l'estadístic F és 

10.91, que és molt més gran que el percentil del 95% de I'F6,14 i el p_ valor és O. És a dir, amb 

una confian~a del 95% podem dir que hi ha diferencies significatives entre els tipus de cargols 

en quant al pes per caixa relatiu. 

Podem distingir dos grups en quant als intervals de confian~a, en el primer hi tenim el 

cargols de granja operculat 8 setmanes (1), el de tipus gros gris argelia (5) i el de portugal (3), 

que són els que més pes han perdut al llarg de l'estudio 1 en un segon grup hi trobem a la resta 

de cargols, deIs quals el tipus que menys pes ha perdut és el de granja (2). 
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A continuació realitzem el test de Dunnett per veure si hi ha diferencies significatives 

entre els cargols de granja i la resta. EIs resultats els mostrem en el quadre 11.11. 

Dunnett's intervals for treatment mean minus control mean 

Family error rate 0,0500 
Individual error rate 0,0114 

Critical value = 2,91 

Control level (2 ) of tipp 

Level Lower Center Upper ----------+---------+---------+------
1 -0,7573 -0,4397 -0,1222 (--------*---------) 
3 -0,8647 -0,5472 -0,2296 (--------*--------) 
4 -0,5686 -0,2510 0,0665 (--------*--------) 
5 1,0337 -0,7162 -0,3987 (---------*--------) 
6 -0,5211 -0,2036 0,1140 (--------*--------) 
7 -0,4245 -0,1070 0,2106 (--------*--------) 

----------+---------+---------+------
-0,70 -0,35 0,0 

Quadre 11.1 1. Comparaci6 del pes per caixa realtiu al pes per caixa de la setmana O del cargol de granja amb el 

pes per caixa relatiu de la resta de tipus fent servir el Test de Dunnett 

Aquest test ens mostra darament el que hem dit abans, els cargols igual s que els de 

granja són l'autócton (4), el del nord (6) i el vinyala (7), la resta són diferents ja que no 

conttmen el O en el seu interval de confianya. Com sempre els més iguals són els vinyala (7). 

11.6. RESUM 

En aquest capítol hem vist les diferencies entre els tipus de cargols en quan al seu pes 

per caixa a les dues primeres setmanes de l'estudi, a les quatre primeres setmanes, a les vuit 

primeres setmanes i al final de l'estudi. 

S'ha de tenir en compte que s'ha treballat amb el pes per caixa relatiu al pes per caixa 

de la setmana O ja que es veuen més dares i més precises les possibles diferencies entre els 

tipus, al igual que hem fet en el capítol anterior quant parlavem de pes per cargol. 
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Com és lógic, si hem comprobat que a mida que passa el temps les diferencies entre 

els tipus són més grans en quan als cargols vius, hi ha la mateixa conclusió amb el pes per 

caixa, doncs esta relacionat, ja que quants més cargols vius hi hagi a la caixa més pesara 

aquesta. 

Com és d'interés per CAL JEP, S.L., hem comparat el cargol de granja amb la resta i 

hem trobat que en quasi tot l' estudi hi ha dos tipus significativament diferents al cargol de 

granja i són el cargol de granja operculat 8 setmanes i el gros gris argelia, i que el tipus de 

cargol més semblant al de granja és el vinyala. 
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CAPITOL 12: 


ESTUDI ECONÓMIC 


12.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest capitol arribem a un deIs objectius més importants per l'empresa BAGES 

CARGOL S.L. Comja hem dit en capítols anteriors, l'empresa vol determinar a quin preu ha 

de comprar els cargols en l'epoca d'estiu per tal de no tenir perdues economiques en cap deIs 

tipus de cargols que hem analitzat fins ara. 

Per fer aixo hem de centrar-nos una altra vegada en la variable pes per caixa relanu al 

pes per caixa de la setmana O, pero aquesta vegada en relació als preus de cada tipus de 

cargol. Com ja s'ha dit en el capitol 3 de la memoria, la variable preu ens 1 'ha facilitat 

l'empresa BAGES CARGOL S.L. cada setmana en el dia de la recollida de dades. Aquest 

preu és molt més elevat que el preu deIs cargols a l'estiu, perque en aquesta epoca que hem 

recollit les dades és temporada baixa del cargol i costen més de trobar. 

La raó per la qual fem l'estudi economÍc a través d'aquesta variable és perque inclou 

les perdues de pes, tant per pes per unitat com per mortalitat. A més a més els cargols es 

venen per quilograms i, per tant, no tindria sentit fer aquest estudi amb la variable pes per 

unitat. 

La variable pes per caixa relatiu al pes per caixa de la setmana O ja l'hem estudiat en el 

capitol 11, pero la comparavem entre els diferents tipus de cargols. En el capitol 12 

l'estudiem individualment pels set tipus. És a dir, per cada cargol i en base a les seves 
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perdues determinarem el preu a que s'ha de comprar al'estiu per no perdre-hi res i perque 

l'empresa sapiga els beneficis que en pot treure. 

12.2. CARGOL DE GRANJA OPERCULAT 8 

SETMANES 

En el capitol 11 hem vist que aquest tipus de cargol al final de l'estudi ha acabat amb 

un pes per caíxa del 46.59% del pes per caixa de la setmana O, és a dir, hi ha hagut un 

53.41% de perdues. Aquestes perdues estan calculades tenint en compte la caixa 3 i és per 

aixo que són tant grans. Recordem que aquesta caixa ha tingut sempre un comportament molt 

diferent que la resta pel que fa a la mortalitat. 

El preu d'aquest tipus de cargol en el pertode en el qual nosaltres vam recollir les 

dades era de 750 pteslkg. Per tant, el preu al quall'empresa BAGES CARGOL S.L. ha de 

comprar aquests cargols a l'estiu per tal de no perdre diners ha de ser més petit de 750 

pessetes, tenint en compte les perdues de pes del 53,41 %. 

Per tant, tenint present aquestes dades, obtenim que el preu maxim al qual s'ha de 

comprar aquest cargol a l'estiu és de 488 pessetes (2.93 euros). 

Si no tenim en compte la caixa 3 les perdues d'aquest cargol són del 33.88% respecte 

al pes per caixa al principi de l'estudi. Per tant, el preu maxim al qual s'hauria de comprar 

aquest cargol a l'estiu, en aquest cas, és de 560 pessetes (3.36 euros). 
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12.3. CARGOL DE GRANJA 

El cargol de granja al final de l'estudi ha acabat amb un pes per caixa del 90.57% del 

pes per caixa de la setmana O, és a dir, hi ha hagut un 9.43% de perdues. És el tipus de cargol 

que menys perdua de pes ha tingut. 

El preu d'aquest tipus de cargol en el penode en el qual nosaltres vam recollir les 

dades era de 750 pteslkg., el mateix preu que el cargol de granja operculat 8 setmanes. Per 

tant, el preu al quall'empresa BAGES CARGOL S.L. ha de comprar aquests cargols a l'estiu 

per tal de no perdre diners ha de ser més petit de 750 pessetes, tenint en compte les perdues 

de pes del 9.43%. 

Per tant, tenint present aquests percentatges, obtenim que el preu límit al qual s'ha de 

comprar aquest cargol a l'estiu per no tenir perdues és de 685 pessetes (4.12 euros). 

12.4. CARGOL DE PORTUGAL 

El cargol de Portugal al final de l'estudi ha acabat amb un pes per caixa del 35.85% 

del pes per caixa de la setmana O, és a dir, hi ha hagut un 64.15% de perdues. 

El preu mig de compra per part de l'empresa d'aquest tipus de cargol en el penode en 

el qual nosaltres vam recollir les dades va ser de 618 ptes/kg. Per tant, el preu al qual 

1 'empresa BAGES CARGOL S.L. ha de comprar aquests cargols a l'estiu per tal de no perdre 

diners ha de ser més petit de 618 pessetes, tenint en compte les perdues de pes del 64.15%. 

Per tant, tenint present aquests percentatges, obtenim que el preu maxim al qual s'ha 

de comprar aquest cargol a l'estiu per no tenir perdues és de 376 pessetes (2.26 euros). 
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12.5. CARGOL AUTOCTON 

Aquest tipus de cargol al final de l'estudi ha acabat amb un pes per caixa del 65.46% 

del pes per caixa de l'inici de l'estudi, és a dir, hi ha hagut un 34.54% de perdues. 

El preu mig de compra per part de l'empresa d'aquest tipus de cargol en el peri"ode en 

el qual nosaltres vam recollir les dades va ser de 680 ptes/kg. Per tant, el preu al qual 

l' empresa ha de comprar aquests cargols al'estiu per tal de no perdre diners ha de ser més 

petit de 680 pessetes, tenint en compte les perdues de pes del 34.54%. 

Per tant, tenint present aquestes dades, obtenim que el preu maxim al qual s'ha de 

comprar aquest cargol a l'estiu per no tenir perdues és de 505 pessetes (3.03 euros). 

12.6. CARGOL GROS GRIS ARGELIA 

El cargol gros gris argelia al final de l' estudi ha acabat amb un pes per caixa del 

18.95% del pes per caixa de l'inici de l'estudi, és a dir, hi ha hagut un 81.05% de perdues. 

El preu mig de compra per part de l'empresa d'aquest tipus de cargol en el peri"ode en 

el qual nosaltres vam recollir les dades va ser de 670 ptes/kg. Per tant, el preu al qual 

l'empresa ha de comprar aquests cargols al'estiu per tal de no perdre diners ha de ser més 

petit de 670 pessetes, tenint en compte les perdues de pes del 81.05%. 

Per tant, tenint present aquestes dades, obtenim que el preu maxim al qual s'ha de 

comprar aquest cargol a l'estiu per no tenir perdues és de 370 pessetes (2.22 euros). 
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12.7. CARGOL DEL NORD O BOBER 

El cargol bober al final de l'estudi ha acabat amb un pes per caixa del 70.21% del pes 

per caíxa de l'inici de l'estudi, és a dir, hi ha hagut un 29.79% de perdues. 

El preu mig de compra per part de l'empresa d'aquest tipus de cargol en el peñode en 

el qual nosaltres vam recollir les dades va ser de 890 pteslkg. Per tant, el preu al qual 

l'empresa ha de comprar aquests cargols a l'estiu per tal de no perdre diners ha de ser més 

petit de 890 pessetes, tenint en compte les perdues de pes del 29.79%. 

Per tant, tenint present aquestes dades, obtenim que el preu maxim al qual s'ha de 

comprar aquest cargol a l'estíu per no temr perdues és de 685 pessetes (4 .12 euros). 

12.8. CARGOL VINYALA 

El cargol vinyala al final de l'estudí ha acabat amb un pes per caixa del 79.87% del 

pes per caíxa de l'inici de l'estudi, és a dir, hi ha hagut un 20.13% de perdues. 

El preu mig de compra per part de l'empresa d'aquest tipus de cargo) en el peñode en 

el qual nosaltres vam recollir les dades va ser de 556 pteslkg. Per tant, el preu al qual 

l'empresa ha de comprar aquests cargols a l'estiu per tal de no perdre diners ha de ser més 

petit de 556 pessetes, temnt en compte les perdues de pes del 20.13%. 

Per tant, tenint present aquestes dades, obtenim que el preu maxim al qual s'ha de 

comprar aquest cargol a l'estíu per no tenir perdues és de 462 pessetes (2.78 euros). 
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12.9.~ RESUM 

Per concloure aquest capitol fem una taula resum on indiquem el preu de compra deIs 

cargols per part de la fabrica BAGES CARGOL S.L durant l'estudi, les perdues de pes i el 

preu maxim de compra a l'estiu per cadascun deIs tipus de cargols. 

TIPUSDE 

CARGOLS 

PREUDE 

COMPRA A 

VHIVERN 

PERDUES DE PES 

EN 

PERCENTATGE 

PREU MAXIM DE 

COMPRA A 

VESTIU 

granja operculat 8 set. 750 ptes 53.41% 488 ptes 

granja opero 8 seto 

sense la caixa 3 

750 ptes 33.88% 560 ptes 

granja 750 ptes 9.43% 685 ptes 

.Portugal 618 ptes 64.15% 376 ptes 

autócíon 680 ptes 34.54% 505 ptes 

gros gris argelia 670 ptes 81.05% 370 ptes 

del nord o bober 890 ptes 29.7<)0/0 685 ptes 

I vinyala 556 ptes 20.13% 462 ptes 

Taula 12.1. Resum de l'estudi económic deIs set tipus de cargols. 

El més destacat, com ja hem dit i podem veure en aquesta taula, és el comportament 

del pes del cargol gros gris argelia amb la maxima perdua i la del cargol de granja amb la 

mínima. També cal destacar el cargol de granja operculat 8 setmanes que, depenent de si 

tenim en compte la caixa 3 o no la tenim en compte, tenim diferents percentatges en la perdua 

de pes. 

Pert tant, en el perlode de l'estiu, els cargols més cars són el de granja, juntament amb 

el cargol bober amb un preu de 685 pessetes i el més barat és el gros gris argelia per culpa de 

les perdues de pes tan elevades amb un preu de 370 pessetes. 
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CAPÍTOL 13: 


CONCLUSIONS 


En aquest capítol fem un resum de tot allo que ens hem trobat alllarg de tot l'estudi. 

En primer lIoc hem vist que el cargol de granja operculat 8 setmanes és diferent de tots 

els altres, la seva variabilitat és molt més elevada degut a un comportament molt diferent 

d 'una de les seves caixes, la caixa 3. En aquesta caixa hi ha hagut sempre molts més morts 

que en les altres i la mortalitat ha afectat als cargols més petits, aixo ha fet que el pes per 

cargol en aquesta caixa augmenti al llarg del temps. També hem vist que la mortalitat ha sigut 

molt més elevada per culpa de la caixa 3. 

EIs cargols de granja, l'autocton, els del nord i els vinyala han tingut menys mortalitat, 

sobretot el cargol de granja. En tots quatre veiem un comportament del pes per cargol i del 

pes per caixa en les tres caixes molt semblant. També hem vist que aquests dos grafics són 

més iguals quan menys mortalitat té un tipus de cargol. Per tant, podem dir que tot i tenir 

diferent número de morts, l'evolució d'aquests tipus és molt semblant, el que canvia és 

l' escala i no el comportament. 

Per últim tenim els cargols de Portugal i el gros gris argelia que són els que han tingut 

més mortalitat de tots. Pero el que més eIs distingeix deIs altres és una variabilitat molt més 

gran en l'evolució del pes per cargol. En el de Portugal, alllarg de tot l'estudi, hem observat 

un comportament variable i fon;a diferent en la caixa 1 i en el gros gris argeIia hem vist una 

evo lució de les tres caixes molt sembIant fins a la setmana 12, pero a partir d'aquí fins al final 

el pes per cargol ha estat molt diferent en les tres. 

122 



CAPITOL 13: CONCLUSIONS PFC 

Hem vist també que el número de cargols morts per setmana en cada tipus va 

disminuint al Ilarg del temps, cosa obvia perque cada vegada tenim menys individus, pero la 
~ 

proporció de cargols morts per setmana es manté constant en tot l'estudio 

Cal destacar una característica comuna que hem observat en tots els tipus, llevat del 

cargol de granja operculat 8 setmanes. Hem vist que a la setmana corresponent al dia 17-01

2001 és on hi va haver la mortalitat més elevada de tot l'estudi, suposem que va ser per culpa 

de la pudor que van desprendre uns cargols que van ser introdui1s a la camera unes setmanes 

abans i que no formaven part del nostre estudi, tal i com hem explicat en l'apartat 

d'incidencies del capítol4. 

En la variable pes per cargol relatiu al pes per cargol de la setmana O, el més 

destacable que hem observat ha estat l'augment de pes del cargol vinyala en la primera 

setmana i l'augment de pes del cargol de granja operculat 8 setmanes alllarg de tot l'estudi, 

degut a la gran mortalitat deIs cargols més petits en la caixa 3 com ja hem comentat En 

general, i deixant de banda aquests dos fets, tenim que els cargols que han perdut menys pes 

són el gros gris argelia, el de Portugal i el vinyala, amb un comportament for~a semblant en el 

transcurs del temps. I els cargols que han perdut més pes per unitat són els de granja, 

l' autocton i el del nord. 

L'evolució del pes per caixa relatiu al pes per caixa de la setmana O és paral.1ela a la 

variable supervivents, ja que és logic que un tipus que té molta mortalitat, o sigui menys 

supervivents, també acabi tenint un pes per caixa més petit 

Per tant, hem vist que els cargols amb més nombre de morts són els que menys pes 

han perdut, tret deIs vinyala, i que els que han arribat amb més supervivents al final de 

}'estudi són els que més pes han perdut. És a dir, la mortalitat ha afectat als cargols més petits. 

Hem comprobat que a mida que passa el temps les diferencies entre els tipus són més 

grans en quan a la supervivencia i al pes per caixa, en canvi quan parlem de pes per cargol 

passa a l'inrevés, aquestes diferencies es fan cada cop més petites, arribant al final de l'estudi 

a no ser significatives. 

123 



CAPITOL 13: CONCLUSIONS PFC 

Com és d'interés per CAL JEP, S.L., hem comparat el cargol de granja amb la resta i 

hem trobat que en quasi tot l'estudi hi ha tres tipus significativament diferents al cargol de 
~ 

granja en quan a la supervivencia i són el cargol de granja operculat 8 setmanes, el cargol de 

Portugal i el gros gris argelia. 

Si parlem de pes per cargol hem vist que tots els tipus es comporten igual que el cargol 

de granja, ja que en aquesta variable hem arribat a la conclusió al final de l'estudi, que tots els 

tipus són iguals entre ells. Com hem dit anteriorment, a mida que passa el temps les 

diferencies entre els tipus, en quan al pes per cargol, són més petites. 

En la variable pes per caixa, hem vist que hi ha dos tipus significativament diferents 

al cargol de granja i són el cargol de granja operculat 8 setmanes i el gros gris argelia, i que el 

tipus de cargol més semblant al de granja és el vinyala. 

Per últim, tenint en compte totes aquestes perdues, hem fet un estudi económic per 

l'interes de la FÁBRICA BAGES CARGOL S.L. En aquí hem determinat els preus a que 

s'han de comprar cadascun deIs tipus de els cargols a l'estiu per tal que l'empresa no tingui 

perdues económiques. Un cop fet aixó hem vist que els cargols més cars al'estiu són el de 

granja i el cargol bober, i el cargol més económic en aquesta epoca és el gros gris argeIia que 

és el que més perdues de pes ha tingut. 
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