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1. Anàlisis del sector 

 

1.1. Introducció: El sector del vacum de carn 

 

El sector de la ramaderia del vacum de carn és un dels més complexos dins dels 

mercats agraris. Aquesta complexitat és deguda a l’existència de diversos sistemes de 

producció, no només diferent entre països sinó dins del mateix país. Per regular aquest 

sector existeixen tot un seguit d’instruments i subvencions directes que alguna d’elles 

pertorba el correcte funcionament del mercat.  

 

Aquest sector des de fa anys i sobretot des de la malaltia de les vaques boges, ha anat 

perdent la confiança dels consumidors. Aquesta crisi pot provocar que aquest 

producte en transformi cap a un sector en que no es busqui la quantitat sinó la 

qualitat. Per tant passarà de ser un producte que ara per ara tothom el pot consumir, a 

ser un producte amb un valor afegit i amb una sèrie de característiques de qualitat 

diferents al producte actual.  

 

El cens boví mundial l’any 2009 segons la FAO és trobava en 1.380 milions de caps. 

Aquests caps estaven repartits sobretot a Àsia, Amèrica del Sud i Àfrica on hi havia el 

75% d’aquest cens. Pel que fa a Europa, només hi ha el 8% del efectius mundials. Pel 

que fa a les produccions de carn, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud produeixen 

aproximadament el 50% de la carn, Europa no arriba al 20% tot i que és el continent on 

es produeix més llet amb el 35% de la producció mundial.  

 

El cens Europeu (Europa dels 27) del bestiar boví està als 89 milions de caps. El 

principal país d’Europa en quan a caps de vaques de cria és França amb 4 milions de 

vaques i seguit d’Espanya amb 2 milions (Eurostat, 2009) 
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1.2 El sector de vacum a Espanya 

 

Fins l’any 1999 en que s’arribava a les 678 milions de tones de carn, la producció ha 

disminuït degut tal com dèiem abans a la crisi de les vaques boges.  

 

La producció en les explotacions dedicades a aquest sector és diferent a la producció 

en els altres indrets d’Europa. Les condicions climatològiques que limiten l’abundància 

de farratge per l’alimentació directe del ramat, fa que la producció es tingui en dos 

explotacions separades i localitzades en diferents indrets.  

 

El sector d’engreix d’Espanya és un sector molt competitiu en costos i modernització. 

L’enquesta d’Estructures Agràries de l’INE recull que a Espanya hi ha 4.600 

explotacions d’engreix de les quals 200 tenen  una dimensió econòmica superior a les 

40 UDE i unes 80 superen les 1.000 places. Les explotacions es situen en punts com 

Catalunya, Aragó, Castella i Lleó, Extremadura i Galícia on hi ha el 76% del cens de 

vedells d’engreix (MARM, 2009). A Catalunya on hi ha el 22 % del cens total,  les 

explotacions es situen sobretot a la Plana de Vic i de Lleida i l’Empordà on hi ha el 52% 

del cens (DARP, 2009) 

 

El sector de cria d’Espanya és molt ampli. Els vedells que es subministren per les 

granges d’engreix poden tenir dues procedències diferents, de les explotacions de 

vaques de llet o de vaques d’aptitud càrnica. Actualment  a Espanya  hi ha 

aproximadament 3 milions de vaques, 1,6 milions que es munyen i 1.4 milions que no 

(MARM, 2009) 

 

La localització de les granges de vaques de llet es situen en llocs diferents que les 

vaques de cria. Les explotacions lleteres es situen a la cornisa cantàbrica on hi ha el 

55% de les explotacions i on es produeix el 40% de la llet d’Espanya. Aquestes 

explotacions són més petites amb molt pocs caps per granja. Pel que fa a Catalunya hi 

ha al voltant del 3% de les explotacions i produeixen el 9% de la llet (MARM, 2009). Es 

situen sobretot a la Plana de Vic i de Lleida i a l’Empordà on hi ha el 40% de les 

empreses (DARP, 2009).   
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Pel que fa a les explotacions de vaques de cria, que són vaques de races d’aptituds 

càrniques i destinades a la producció de vedells que desprès es portaran a les 

explotacions d’engreix. Es localitzen sobretot al centre de la península com Castella i 

Lleó i Extremadura on hi ha al voltant del 40% del cens. Aquests animals a diferència 

de les vaques de llet no estan estabulades i estan en camps de pastura durant tot l’any 

però degut a les limitacions climatològiques és necessari complementar l’alimentació 

amb pinsos. També en alguns llocs , les vaques a l’estiu es poden pujar a la muntanya 

on hi ha abundant menjar i a l’hivern a les zones baixes i més càlides. A Catalunya les 

explotacions de vaques de carn representen un 3% del cens espanyol i es situen 

sobretot al Pirineu i Prepirineu on hi ha el 72% del cens (DARP, 2009) 

 

Tal com hem pogut veure, les explotacions de vaques de carn estan molt lligades a la 

terra ja que majoritàriament les vaques estan de forma extensiva sense cap sistema 

d’estabulació. En canvi les explotacions de vaques de llet i d’engreix de vedells tenen 

sistemes més intensius on pràcticament el 100% del temps que estan en producció 

estan estabulats.  

 

1.3  Anàlisis i evolució de la producció de carn de boví 

 

Com podem veure en el gràfic següent de la producció de carn mundial a l’any 2009, la 

carn més produïda és la carn de porc amb un 37,5% seguida de la carn de porc amb un 

32,4% i la carn de vacu amb un 22,1%. Per tant la major part de la producció de carn es 

centra amb aquests tres productes. La resta de carn com la de oví, conill... són 

pràcticament insignificants.  
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Figura 1.1. : Repartiment de la producció de carn al món any 2009 (Font: Faostat 

2011). 

 

Un cop sabem la producció mundial de la carn de vacu respecte la carn total podem 

analitzar la producció de carn de boví.  

Hem analitzat el numero d’animals sacrificats des del 1991 fins al 2009. Tal com podem 

veure en el següent gràfic, els animals sacrificats el 1995 va arribar a un mínim històric 

però es va recuperar fins el 2003 en que es van arribar a sacrificar 2.732 milions 

d’animals i actualment es veu com els caps sacrificats està en descens. Es poden 

classificar en vedelles, braves, vaques i toros i han anat variant bastant depenent del 

total de caps sacrificats tot i que en alguns casos ha variat per si sol.  

 

 

Figura 1.2. : Evolució dels animals bovins sacrificats fins l’any 2009 (Font: MARM 2010). 
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L’evolució dels pesos mitjos de canal dels animals sacrificats ha tendit a augmentar 

gradualment en totes les categories. En el cas de les vedelles han augmentat uns 100 

kg i en canvi en les altres categories només han augmentat uns 20 kg. Al sacrificar els 

animals amb més quilos de canal, el descens dels animals sacrificats no ha provocat 

una baixada sobtada de la producció de carn de vacu.  

 

En aquesta gràfica tenim l’evolució del cens en milers de caps i podem veure que ha 

anat augmentat amb alguna petita fluctuació fins arribar al 2004 als 6.500 mil animals. 

A partir d’aquí ha anat disminuint fins arribar als 6000 mil al 2009.  

 

 

Figura 1.3. : Evolució dels caps de animals bovins fins l’any 2009 (Font: MARM 2010). 

 

A continuació veurem com es reparteix la producció segons les comunitats autònomes. 

Les principals productores són Catalunya, Castella i Lleó i Galícia que es reparteixen 

més del 50 % dels animals sacrificats. Els pesos de les canals són diferents a cada 

comunitat autònoma i també varia el percentatge de caps sacrificats de cada categoria 

respecte el total de caps a cada comunitat autònoma.  
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 Taula 1.1. : Anàlisis autonòmic dels animals sacrificats i pes canal mitjà segons 

categories a l’any 2009  (Font: MARM 2010). 

Comunidades

Autónomas Terneras Novillas Vacas Toros Total Terneras Novillas Vacas Toros

Galicia 235.268 32.596 87.021 34.848 389.733 191,5 233,4 273,8 269,8

Principado de Asturias 37.011 12.230 21.061 23.683 93.985 208,2 220,0 258,8 327,5

Cantabria 11.416 7.776 17.249 3.561 40.002 200,3 248,5 312,2 293,7

País Vasco 8.860 30.015 15.236 19.061 73.172 247,3 258,8 322,5 319,6

C. Foral de Navarra 2.047 9.374 2.892 12.041 26.354 269,7 257,9 329,9 325,9

La Rioja 9.925 26 746 2.113 12.810 267,0 312,2 336,1 307,2

Aragón 2.098 36.546 549 61.840 101.033 172,8 251,5 291,5 306,7

Cataluña 152.393 109.534 18.375 193.522 473.824 221,1 223,7 301,3 272,1

Baleares (Islas) 6.721 1.287 2.096 2.328 12.432 231,9 216,7 267,5 263,3

Castilla y León 62.546 107.538 80.392 168.304 418.780 212,2 233,0 267,6 295,3

C. de Madrid 6.495 65.517 5.911 52.072 129.995 300,8 260,3 240,3 335,6

Castilla-La Mancha 11.015 15.431 19.746 120.295 166.487 280,0 256,1 305,5 307,5

C. Valenciana 28.797 27.046 6.916 45.876 108.635 213,5 278,2 294,4 329,1

Región de Murcia 44.754 – – – 44.754 320,8 – – – 

Extremadura 28.732 16.311 11.253 35.411 91.707 201,3 240,4 252,7 297,0

Andalucía 41.656 27.259 21.230 25.022 115.167 239,6 244,7 283,7 293,6

Canarias 372 1.878 1.526 3.949 7.725 163,9 234,7 324,1 274,0

ESPAÑA 690.106 500.364 312.199 803.926 2.306.595 218,4 241,9 279,9 297,7

(*) Hasta el año 2008 la denominación TERNERAS se refiere a animales <170 kgs canal, y a partir de 2009 pasa a ser TERNERAS + BOVINO JOVEN (<12 meses de edad)

 Hasta el año 2008 la denominación NOVILLAS se refiere a hembras no paridas >170 kgs canal, y a partir de 2009 pasa a ser hembras no paridas >12 meses de edad

    Hasta el año 2008 la denominación TOROS se refiere a machos >170 kgs canal, y a partir de 2009 pasa a ser machos >12 meses de edad y bueyes.

EFECTIVOS Y PRODUCCIONES GANADERAS

CARNE DE BOVINO: Análisis autonómico de animales sacrificados y peso canal medio según categorías, 2009

Número de animales sacrificados Peso canal medio (kilogramos)

 

 

1.4 Anàlisis dels preus percebuts pel productor 

 

En el següent gràfic mostrem l’evolució dels preus percebuts pels productors. Els preus 

han anat evolucionant amb alguna fluctuació important com en el cas del 2001 que va 

arribar a un mínim històric. Aquest mínim és degut a la crisi de les vaques boges ja que 

va baixar molt el seu consum per la por del consumidor. Una altre de les dades 

importants és que el preu de totes les categories han anat variant de la mateixa 

manera tot i estar a uns preus diferents. Es paga molt més bé un quilo en viu d’una 

vedella que un quilo de toro.  
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Figura 1.4. : Evolució dels preus percebuts pels productors per les diferents categories 

fins l’any 2009 (Font: MARM 2010). 

 

1.5 Anàlisis del comerç exterior 

 

En la taula següent podem veure l’evolució de les importacions i exportacions 

d’Espanya dels anys 2007, 2008 i 2009. També tenim les diferents maneres que es pot 

comercialitzar la carn de boví i les quantitats de producte exportat o importat. Veiem 

que majoritàriament es comercialitza carn fresca i que l’any 2007 va ser un any amb 

més importacions que exportacions. En canvi l’any 2008 va haver-hi un balanç positiu 

però l’any 2009 Espanya va tornar a ser deficitària amb carn bovina.  
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Taula 1.2. : Evolució del comerç de carn fins l’any 2009  (Font: Duanes Espanyoles). 
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2. Sistemes de producció 

 

2.1 Introducció sistemes de producció  

 

L’engreix de vedells a Espanya comença el 1960 degut a l’excés de cereals que es 

produïen i també varen anar sorgint alguna fàbrica de pinso que va anar activant i 

desenvolupant aquet sector. 

 

En els últims anys ha aparegut la necessitat de reflexionar sobre els sistemes d’engreix 

dels vedells. Actualment però sobretot antigament els animals del sector boví 

s’engreixaven amb palla i amb concentrat industrial. Degut a l’augment dels preus de 

les matèries primeres com el blat de moro i els cereals en general ha fet reflexionar als 

agricultors a l’hora de decidir l’alimentació que portaran a terme a la seva granja. 

 

En l’actualitat hi ha multitud de sistemes diferents d’engreix tot i que hi ha tres 

sistemes de sobresurten pels rendiments econòmics.  

 

El sistema d’engreix més tradicional és el sistema extensiu que consisteix en la pastura. 

Aquest sistema tal com es pot imaginar consisteix en deixar els vedells, un cop 

deslletats de les mares, en prats per aconseguir una carn de primera qualitat. Aquests 

animals només s’alimenten de l’herba que es mengen directament del prat amb algun 

farratge conservat i amb un ajuda de vitamines, minerals i aigua. Aquest és el sistema 

més econòmic tot i que és el que s’aconsegueixen rendiments en canal més baixos ja 

que l’herba sense cap mena de concentrat és molt poc energètica, els vedells creixen 

més lentament i no posen tan de greix. Aquests animals poden arribar a tenir un 

creixement de 0,7 kg engreixats/dia. Una tècnica que utilitzen aquests ramaders és 

donar un complement amb concentrat per millorar el rendiment en canal i en 

conseqüència augmentar la rendibilitat econòmica. Actualment hi ha molt poques 

explotacions que es dediquin a l’engreix dels animals utilitzant aquest sistema. 

Normalment en races de vaques de carn aquesta tècnica s’utilitza fins que es deslleten 

els vedells, aproximadament quan tenen 6 mesos de vida. Un cop deslletats s’utilitza el 
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sistema de pinso i palla o actualment està agafant cada vegada més força l’engreix 

amb ensitjats.  

 

En els dos sistemes següents, els orígens dels vedells pot ser variat. En les races de boví 

de carn tal com hem dit abans el vedell esta amb la mare fins als sis mesos 

aproximadament i desprès és engreixat amb un dels dos sistemes que descriurem. 

Però en boví de llet, els animals que no es quedin a l’explotació per reposició també 

s’engreixen i arriben a les naus d’engreix amb poques setmanes de vida. Podem dir 

que els mamonts són els que tenen entre 7 i 21 dies, els deslletats que tenen de 6 a 10 

setmanes i els pasters que són els deslletats a 6 mesos en les vaques de cria. Tots 

aquests tenen un sistema d’engreix diferent, utilitzant lactoremplaçants, pinsos pre-

stareter fins a tenir una edat suficient per entrar a la granja d’engreix.  

 

Tal com dèiem abans, un altre sistema important en l’engreix de vedells és l’engreix 

amb pinso i palla. Actualment és el sistema més utilitzat en tot Espanya ja que és el 

més pràctic i pràcticament es pot automatitzar per tal de necessitar la mínima mà 

d’obra. L’alimentació és bàsicament concentrat i es va variant la composició a mesura 

que l’animal va creixent. A més a més es complementa amb palla per efecte fibra i 

evitar malalties com el timpanisme o altres malalties degudes a l’alt contingut 

energètic del concentrat. Els vedells engreixats amb aquest sistema poden arribar als 

500 kg a l’any de vida amb un guany mig diari aproximat de 1,4 kg/dia i per tant és el 

sistema que els animals tenen més bons rendiments en canal. D’aquest sistema en 

podem dir sistema d’engreix intensiu.  

 

El sistema semi-extensiu es pot diversificar tan com es vulgui depenent del producte 

que es té a l’explotació tot i que tots tenen el mateix objectiu. Un dels principals 

problemes de l’engreix intensiu és que es depèn molt dels preus dels cereals i 

actualment els preus són molt alts. Com a alternativa els grangers han anat canviant-se 

a sistemes semi-extensius per poder abaratir els costos ja que gran part de la 

producció del farratge es pot aconseguir directament a la pròpia explotació sense 

haver de comprar els cereals. L’alimentació es principalment farratge ensitjat amb una 

aportació de concentrat per augmentar la composició energètica de la ració. Aquests 
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animals no tenen uns rendiments en canal tan elevats com els engreixats amb pinso i 

palla i que poden arribar a 1,1 kg engreixats/dia. En l’apartat següent ens centrarem 

sobretot en aquests sistema d’engreix.  

 

Però no només l’alimentació és la principal responsable dels rendiments i dels 

creixements. Un dels aspectes més importants en l’engreix són les races dels animals. 

Per tant no tindran el mateix rendiment un vedell Frisó amb una aptitud més làctica 

que un Charolais o un Blau Bleu Belga que són races dedicades a la producció de carn.  

 

Per últim podem mencionar l’engreix de vedells en ecològic. Com ja sabem els 

productes ecològics tenen uns valors afegits que hi ha una part de la població que esta 

disposada a pagar. Aquests preus són deguts als elevats costos de producció i també 

amb la menor producció que poden arribar els animals amb producció ecològica. Els 

sistemes d’engreix en producció ecològica són els mateixos que en convencional tot i 

que l’alimentació és molt més cara ja que han de ser lliures de substancies químiques. 

Cada vegada hi ha més carn de boví ecològica ja que pot ser una alternativa a la crisi 

del sector boví i poder aconseguir un producte més selecte, amb una qualitat que part 

de la població està buscant per aconseguir una alimentació més saludable i contribuir 

en preservar el medi ambient.  

  

2.2 Canal, carn i àcids grassos 

 

Comparant les canals i les carns dels animals alimentats a base d’ensitjats amb la dels 

animals alimentats amb pinso i palla, s’observa que el sistema d’alimentació no afecta 

les proporcions davanteres, posteriors, carn, os... Els animals engreixats amb pinso 

presenten més quantitat de greix a la canal. Tampoc hi ha diferència en la conformació 

de la canal, ni amb les pèrdues d’aigua, pressió, pH, la tendresa...  Les carns 

alimentades amb pinso tenien més grassa i més grassa intramuscular. 

 

Pel que fa als àcids grassos saturats (AGS), els animals alimentats amb pinso 

presentaven un major contingut d’aquests àcids mentre que els animals alimentats 

amb ensitjat tenien uns nivells més alts amb àcids grassos poliinsaturats (AGP). La 
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millor relació AGP/AGS està en els animals amb una alimentació basada en els 

ensitjats. Des d’un punt de vista diatètic, la major relació AGP/AGS indica una carn 

menys perjudicial per la salut. Entre els àcids grassos poliinsaturats, les dietes amb 

ensitjats, augmentava el nivell àcids omega-3 i la dieta amb pinso augmentava els àcids 

omega-6. 

 

En la taula següent tenim l’anàlisi de la grassa intramuscular de 4 vedells engreixats 

amb en ensitjat de blat de moro.  Els quatre vedells provenen d’explotacions del 

Gironès. Les tres primeres són engreixades amb ensitjat de blat de moro i pinso 

mentre que la quarta amb el 100 per cent d’ensitjat de blat de moro. 
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Taula 2.1. : Grassa intramuscular (%) composició en àcids grassos. (Universitat de 

Saragossa) 
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3. Alimentació amb ensitjat 

 

3.1 Objectius alimentació amb ensitjat 

 

Tal com hem explicat anteriorment l’alimentació amb ensitjat és una alternativa a la 

pujada del preu dels cereals que es fan servir en l’engreix del sistema intensiu (pinso i 

palla. L’objectiu principal d’aquestes granges és aconseguir un ració el més econòmica 

possible aprofitant els recursos i farratges de la pròpia explotació. Per tant es poden 

trobar infinitat de racions diferents depenent del la regió i també de l’objectiu 

productiu que es vulgui.  

 

Un altre dels motius de la utilització d’ensitjats de farratge en l’alimentació de vedells, 

és la gran capacitat de producció dels cultius com per exemple el blat de moro. A més 

a més de tenir una gran facilitat d’ensitjar i també una elevada qualitat. A més del blat 

de moro també es poden utilitzar altres cultius com el Sorgo o Pasto del Sudan. Les 

seves produccions són més baixes que el blat e moro però són més resistents al fred i 

menys exigents al fred. El seu valor nutritiu es entre un 20 i un 30% mes baix que el 

blat de moro.  

 

Per poder tenir un sistema de producció eficient no només es necessari tenir una bona 

producció sinó que també s’ha de saber el moment que s’ha d’aprofitar per tenir un 

aliment de molt bona qualitat. A més a més també s’ha de saber el tipus de carn que 

es vol obtenir per poder formular l’alimentació amb la quantitat justa de cada 

complement.  

 

3.2  Ensitjat de Blat de moro 

 

En els últims anys, al nord de la península, s’ha incrementat el cultiu de blat de moro i 

el seu aprofitament com a ensitjat per utilitzar-lo per l’engreix de vedells. A Europa ja 

es una pràctica habitual des de ja fa molts anys.  
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La planta de blat de moro es diferent de les plantes pratenques pels següents motius: 

 La digestibilitat de la planta entera es constant entre l’estat de gra lletós i la 

maduresa. Això es degut a que a mesura que s’acosta a la maduresa, l’espiga 

del blat de moro augmenta de dimensions, compensant la caiguda de 

digestibilitat de la les fulles i la tronca.  

 

 A mesura que la planta madura, després de la floració, el sucre que es forma a 

les fulles es transfereix a l’espiga i s’emmagatzema en forma de midó als grans.  

 

La fermentació dels ensitjats en la majoria dels casos te les següents característiques: 

 La completa fermentació dels sucres solubles produeix entre 4,5 i 5% d’àcid 

làctic, 0.5-1% d’àcid acètic, 1.3% d’etanol produït pels llevats i un 0,2% d’àcid 

butíric.  

 

 Es produeix una caiguda ràpida del pH menor a 4,2, que fa que no s’observin 

bactèries i en poques ocasions hi haurà àcid butíric.  

 

 No hi ha canvis durant la fermentació en el contingut de midó.  

 

 La presència elevada de nitrogen  soluble, entre un 26 i un 47% del nitrogen 

total, indica que es produirà una degradació important de la fracció proteica de 

la planta a aminoàcids lliures.  

 

 Un nivell baix de nitrogen amoniacal (sobre el 9% del total), indica que la ràpida 

caiguda de pH redueix l’activitat proteolítica-clostrídica a nivells molt baixos.  

 

Podem dir doncs, que el procés d’ensitjar esta associat a una sèrie de canvis que van 

en detriment del seu valor nutritiu, com la degradació de la proteïna a nitrogen no 

proteic.  
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La ingestió es pot millorar restringint la fermentació, ensitjant quan el contingut de 

matèria seca es major, per tant aprofitant la planta a un estadi més de maduresa. 

S’aconsella ensitjar quan el blat de moro te un contingut de matèria seca entre 30 i 

35%. Si s’ensitja abans es tenen pèrdues per lixiviació d’entre el 5 i el 8% de matèria 

seca. En l’estat de maduresa fisiològica, quan els grans tenen entre un 62 i 65% de 

matèria seca, la planta entera en te entre 32 i 35%.  

 

La ingestió voluntària d’ensitjat de blat de moro es superior al de l’herba i pot variar 

entre un 1,5 i 2,2% del pes viu de l’animal. S’ha demostrat que el consum d’ensitjat 

augmenta amb el contingut de matèria seca. Es pot dir per tant, que el contingut 

d’energia neta augmenta a mesura que la planta madura degut a l’augment de midó al 

gra.  

 

Tal com hem dit abans l’alimentació principal són els farratges ensitjats. El principal 

component de les formulacions és l’ensitjat de blat de moro pel seu alt nivell energètic 

i el seu alt contingut de matèria seca. En la majoria d’explotacions l’alimentació 

consisteix amb una barreja d’ensitjat de blat de moro amb un complement proteic. El 

concentrat proteic normalment és de soja o gira-sol. També s’ha de complementar 

amb nitrogen, minerals i vitamines.  

 

En la taula següent tenim alguns dels valors nutricionals més importants. Veiem que 

quan puja el contingut de matèria seca l’energia de l’ensitjat és major, igual que les 

UFC. Per tant per aconseguir un producte de bona qualitat s’ha de ensitjar en un 

contingut elevat de matèria seca.  

 

Taula 3.1. : Valors nutricionals del blat de moro ensitjat  (Font: FEDNA 2004). 

Matèria Seca

EM (Mcal/kgMS) 

(segons NRC)

UFC (segons 

INRA)

Degradabilitat 

del N (%)

Digestibilitat intestinal 

PB indegradable (%)

<20 2,38 2,38 68 70

20-25 2,43 2,43 68 70

25-30 2,54 2,54 68 70

30-35 2,58 2,58 68 70

>35 2,6 2,6 68 70  
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3.2. Ensitjat de raigràs 

 

El raigràs és un farratge que pot ser anual o plurianual. Es cultiva majoritàriament en 

secà i es localitza especialment al nord de la península com Astúries, Cantabria, Galicia 

i Catalunya. Aquest cultiu es pot consumir en verd, en sec o ensitjat. El cultiu de raigràs 

es una alternativa a la producció de blat de moro on les condicions meteorològiques 

són desfavorables. En les zones favorables a la producció del blat de moro, com que el 

blat de moro és un cultiu d’estiu i el raigràs d’hivern es poden cultivar els dos.  

 

L’ensitjat de raigràs es bona ja que te un alt contingut de sucres i un poder tampó baix. 

El problema principal del raigràs és el seu alt contingut d’aigua, pel que cal 

prefenificar-lo abans d’ensitjar fins a un contingut superior al 30% de matèria seca. 

 

En la taula següent tenim alguns valor importants del raigràs, com l’energia 

metabolitzable, les UFC, la degradaibilitat del nitrogen i la digestibilitat intestinal de la 

proteïna bruta. Veiem que els valors disminueixen a mesura que la qualitat del 

producte baixa. A mesura que disminueix el valor relatiu del farratge (VRF) baixa el 

contingut d’energia, la proteïna... Per tant per aconseguir un producte ensitjat de bona 

qualitat s’ha de collir en el moment adequat per aconseguir una bona alimentació dels 

animals.  

 

Taula 3.2. : Valors nutricionals del raigràs ensitjat  (Font: FEDNA 2004). 

VRF
EM (Mcal/kgMS) 

(segons NRC)

UFC (segons 

INRA)

Degradabilitat 

del N (%)

Digestibilitat intestinal 

PB indegradable (%)

Excel·lent (<151) 2,74 0,93 80 65

Primera (125-151) 2,41 0,77 75 60

Segona (103-124) 2,33 0,68 65 55

Tercera (87-102) 2,22 0,59 65 55

Quarta (75-86) 2,1 0,52 65 55  
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4. Recomanacions de FEDNA 

 

4.1 Normativa FEDNA 

 

La Fundació Espanyola pel desenvolupament de la nutrició animal (FEDNA) és una 

fundació sense ànim de lucre i el seu objectiu tal com el nom indica, és el 

desenvolupament de la nutrició i la difusió dels coneixements de caràcter científic 

sobre els nous avanços en aquest àmbit. En aquesta fundació hi ha un seguit de 

normes per poder formular les racions exactes per aconseguir una bona alimentació 

dels animals.   

En el cas d’engreix de vedells les recomanacions fan especial èmfasis en el els apartats 

d’energia, proteïna, hidrats de carboni, minerals i vitamines. Aquestes recomanacions 

en la majoria de casos poden ser inferiors o superiors depenent de les condicions de 

maneig, estat de salut ... dels animals i matèries primeres.  

 

FEDNA calcula les necessitats pel sistema intensiu d’engreix de vedells (pinso i palla). 

Per calcular les necessitats nutricionals fa servir els diferents paràmetres: 

 

Les necessitats d’energia: Es calculen en funció del pes viu final corregit (PVFC) i el pes 

viu de referencia per un determinat nivell de greix. Les necessitats d’energia les 

calcularem en unitats d’energia metabolitzable (EM, Mcal/kg matèria fresca; NRC, 

1996, 2000), que engloba les necessitats de manteniment i les de creixement. 

Normalment veurem que les necessitats d’energia es troben amb UFC, això es degut a 

l’ús freqüent de les unitats del sistema Francès. Una formulació en excés d’energia pot 

provocar acidosis, intoxicació per excés de CNF i timpanisme. Una de les maneres que 

proposa per augmentar l’energia sense tenir problemes d’acidosis és incorporar 

grasses vegetals.  

 

Les necessitats proteiques es calculen a partir de la proteïna absorbible, 

metabolitzable (MP) o digestible (PDI). La proteïna metabolitzable és la que és 

absorbida en l’intestí, i és la suma de l’aportada per la proteïna microbiana i la ingerida 
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en l’aliment no degradada en el rumen. Igual que en l’energia es poden trobar les 

unitats en els dos sistemes i també es poden trobar amb concentració de proteïna 

bruta en el pinso.  

 

Les necessitats de minerals i vitamines. Aquestes necessitats són poc conegudes. Les 

recomanacions són superiors a les necessitats calculades. Es posen per excés ja que és 

una mesura de seguretat per les variacions en les concentracions dels ingredients. En 

microminerals i vitamines es posa un corrector vitamínic mineral amb una 

concentració també més elevada.  

 

Totes les següents recomanacions es calculen en unitats/dia i s’han de transformar a 

unitats/kg de concentrat.  
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Taula 3.3. : Ingestió i recomanacions de concentració energètica i proteica per vedells 

segons la raça, pes, sexe i velocitat de creixement. (Font: FEDNA 2008). 
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4.2  Càlcul de les necessitats diàries d’energia i proteïna 

 

Aquí podem veure les equacions per poder calcular les necessitats diàries d’energia i 

de proteïna i també la concentració que ha de tenir la ració en unitats/kg d’aliment. A 

partir d’aquí es pot formular racions tan de sistemes intensius com extensius passant 

pels semi-extensius. 

 

Càlcul de les necessitats diaries d'energia

Necessitats energia de Manteniment

Enm= 0,08 Mcal/kg * PV^0,75

Km = 69,4%

Emm=Enm/km

Necessitats energia de creixement

Enc= 0,0635*PVVEQ^0,75*GMDVC^1,097

Kc=46,4%

Emc=Enc/kc

EM=Emm+Emc

EM/kg ingestio

UFC/Kg MF=0,4515*EM-0,2811  

Càlcul  necessitats proteiques diaries

Necessitats proteiques de manteniment

MPmanteniment=3,8*PVC^0,75

Necessitats proteiques de creixement

NPcreixement=GMDC*(268-(29,4*(Enc/GMDC)))

PVCEQ

MPcreixement=NPcreixement/Eficacia

Necessitats de proteina metabolitzable total

MP=MP maneteniment + MP creixement

MP = MP (g/dia)/kg ingestio

Neccesitats de proteina bruta 

PB=MP/K  
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Llegenda de les abreviatures de les formules anteriors: 

 

 GMD = Guany Mig Diari (kg/dia). 

 GMDC = Guany Mig Diari corregit després d’una nit en dejú (menjar i beguda) = 

0.96 x GMD. 

 GMDVC = Guany Mig Diari Vuit Diari, sense contingut digestiu i després d’una 

nit en dejú = 0.956 x GMDC. 

 EM = Energia Metabolitzable total (manteniment i creixement). 

 EMm = Energia Metabolitzable per al manteniment. 

 EMc = Energia Metabolitzable per al creixement. 

 ENc = Energia Neta per al creixement o energia retinguda. 

 ENm = Energia Neta per al manteniment. 

 Kc = Eficiència de transformació d’energia metabolitzable a energia neta de 

creixement. 

 Km = Eficiència de transformació  d’energia metabolitzable a energia neta de 

manteniment.  

 MP = Proteïna Metabolitzable. 

 NP = Proteïna Neta. 

 PRE = Pes viu de Referencia per un determinat nivell d’engreixament.  

 Vedelles independentment de les races: 416 Kg. 

 Mascle de raça Frisona: 400 Kg. 

 Mascle creuats i de races Montbeliard, Parda Alpina, Charolais, Limousin i 

Asturiana: 384 kg. 

 Mascle de raça Fleckvieh: 416 Kg. 

 PV = Pes Viu (Kg). 

 PVC = Pes Viu Corregit després d’una nit en dejú (menjar i beguda) = 0.96 x PV. 

 PVCEQ = Pes Viu Corregit Equivalent, en el NRC 1984 equivalent a un mascle 

castrat de mida mitja, i és un valor de referència = (PVC x PRE / PVFC ). 

 PVFC =Pes Viu Final Esperat per arribar al nivell d’engreixament desitjat. 

 En el cas d’animals que consumeixin elevats quantitats de concentrat es 

resten 35 Kg. (PVFC = (Pes sacrifici * 0.96) – 35 kg). 
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 PVV = Pes Viu Vuit, es a dir, sense contingut digestiu = 0.891 x PVC 

 PVVEQ = Pes Viu Vuit Equivalent, en el NRC equivalent a un mascle castrat de 

mida mitjà sense contingut digestiu, i és un valor de referencia = (PVC * PRE / 

PVFC) * 0.891. 
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5. Introducció assaig 

 

Aquest treball es va dur a terme a La Carrera d’en Bas S.L. És una explotació 

agropecuària de la Vall d’en Bas que es dedica a l’engreix de vedells de races càrniques 

de les seves pròpies vaques i també de vaques d’explotacions de la zona. A més a més 

aquesta explotació es dedica a l’agricultura extensiva sobretot al cultiu de blat de moro 

i raigràs. Durant l’any s’engreixen uns 350 vedells dels quals  100 provenen de les seves 

pròpies vaques i a més a més disposen de 200 ha de terreny entre bosc i camps per 

poder proporcionar l’aliment necessari tant a les vaques com als vedells. 

Durant els últims anys l’empresa ha tingut que vendre gran part de la seva producció a 

altres agricultors de la zona per l’excés de producció. Tot i vendre gran part de la 

producció de farratges, alguns anys ha sobrat menjar. Per aquest motiu i sobretot per 

l’augment dels preus de les matèries primeres que formen part dels pinsos 

concentrats, s’ha plantejat aquest estudi.  

L’alimentació d’aquesta explotació bàsicament es basava amb els farratges produïts a 

la pròpia explotació amb un concentrat comercial. I la intenció és anar augmentant el 

percentatge d’aliment cultivat a la pròpia finca, per poder assegurar la qualitat del 

producte obtingut i poder tenir la traçabilitat completa del producte final.  
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6. Objectius assaig 

 

El principal objectiu d’aquest treball és abaratir els costos en alimentació en una granja 

d’engreix de vedells estudiant econòmicament els resultats obtinguts. Abans de fer 

aquest estudi l’alimentació d’aquesta granja es basava en una ració d’ensitjat de blat 

de moro i pinso ad libitum. Veient que els preus del pinso estaven pujant d’una 

manera desorbitada es va fer aquest control per poder disminuir el pinso i per tant els 

costos de la ració. Per tant en aquest treball s’ha controlat la diferència entre 

l’alimentació antiga (ensitjat de blat de moro i pinso) i l’alimentació basada en el 

mateix principi però incorporant ensitjat de raigràs i disminuït la quantitat de pinso.  
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7. Material i mètodes 

 

7.1 Material animal 

 

Per fer aquest estudi s’han utilitzat 48 vedells i 48 vedelles de diferents races càrniques 

i dividides en 4 lots per sexe, femelles grans i petites ració control, mascles grans i 

petits ració control, mascles grans i petits nova ració i femelles grans i petites nova 

ració. La ració control consistia en ensitjat de blat de moro i pinso i la nova ració en 

raigràs, blat de moro i menys pinso.  

 

Tan els vedells com les vedelles que s’han fet servir per aquest estudi eren de diferents 

races i sobretot animals creuats. Hi havia gran diversitat de mares però els toros 

sobretot eren Limousins i Charolais ja que són els que tenen una aptitud càrnica millor. 

També hi havia algun vedell pur de la raça Bruna dels Pirineus i algun Blonde. Es varen 

entrar amb una edat mitjana de 7 mesos tot i que hi havia gran diversitat d’edats. Es 

van dividir en cada alimentació els animals més grans amb els més petits segons el pes 

d’entrada. Durant l’estudi es varen anar pesant a l’inici i durant cada mes fins al dia 

que cada animal sortia cap a l’escorxador.  

 

Taula 7.1. : Edat i pes inici engreix dels mascles i vedelles. 

 

Edat inici engreix (dies) Pes inici engreix Edat inici engreix (dies) Pes inici engerix

Mascles Mascles Vedelles Vedelles

Lot 1 196,83 207,33 185,50 231,33

Lot 2 210,25 279,33 239,92 292,00

Lot 3 206,42 205,17 246,42 229,08

Lot 4 220,33 286,17 288,17 290,58  

 

7.2 Alimentació 

 

El sistema de distribució i barreja era UNIFEED Samurai 2 de la marca Juscafresa. 

L’alimentació control consistia en un 78,5 % d’ensitjat de blat de moro i la resta pinso. 

En canvi en la nova alimentació els percentatges eren un 75% d’ensitjat de blat de 

moro, un 8% d’ensitjat de raigràs i un 18% de pinso. En les dues alimentacions el pinso 
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era el mateix per facilitar la feina en la granja. Normalment cada dos dies es feien les 

alimentacions amb el carro UNIFEED i es repartien controlant el pes de la quantitat 

d’aliment que es deixava a cada lot. El pinso utilitzat es també es fa formula una nova 

composició per tal d’adaptar l’alimentació a la nova incorporació de farratges i també 

per agilitzar el dia a dia ja que, a l’empresa només hi havia una sitja pel pinso. La 

composició del pinso utilitzat  per l’assaig és el la següent: 

 

Taula 7.2. : Composició del pinso utilitzat en l’assaig. 

Composició Pinso %

Blat de moro 57,31   

Farina de soja 44% 33,33   

Gluten Feed 2,78    

Fosfat bicalcic 1,00    

Carbonat de calc 1,17    

Sal pinso 0,39    

Bicarbonat sòdic 1,00    

Vitafac vedells a.p 0,3% 0,28    

Magnapac (sabó càlcic 85%) 2,75     

 

El raigràs i el blat de moro s’obté directament de la pròpia explotació. El blat de moro 

és un cultiu d’estiu i s’ensitja ens unes sitges amb trinxera. Pel que fa al cultiu de 

raigràs també és cultiva en la pròpia finca i es fan bales embolicades que tenen una 

qualitat més elevada que l’ensitjat de raigràs dins d’una sitja.  Aquí tenim els anàlisis 

dels nutrients tan de l’ensitjat de blat de moro i raigràs fet per la casa comercial de 

llavors PIONEER. Aquests anàlisis són fets durant l’assaig per tant, es van utilitzar 

exactament aquests ensitjats. 
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Taula 7.3. : Composició del ensitjat de blat de moro ( PIONEER). 

 

 

Taula 7.4. : Composició nutritiva del ensitjat de raigràs ( PIONEER). 
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A continuació tenim les taules de la composició nutritiva de l’ensitjat de blat de moro i 

també la taula d’ensitjat de raigràs. Aquestes dades estan extretes de FEDNA i les 

dades en el cas del blat de moro depenen del contingut de matèria seca, en canvi en el 

cas del raigràs depenen del valor relatiu del farratge (VRF) 

 

Taula 7.5. : Composició nutritiva del ensitjat de blat de moro ( FEDNA). 

Ensitjat Matèria Seca pH Cendres PB NH4 EE FB FND FAD LAD Midó

<20 3,8 6,4 9,37 0,89 4,54 28,21 55,22 32,58 4,12 10,5

20-25 3,73 6,26 9,2 0,25 4,35 27,13 52,38 30,29 3,74 12,63

25-30 3,76 5,43 8,28 0,21 4,4 23,17 47,63 26,17 3,28 24,33

30-35 3,8 4,94 7,62 0,23 4,2 20,98 44,53 23,94 3,22 28,23

>35 3,89 4,8 7,58 0,23 3,76 19,71 41,38 22,66 3,21 33,3

Ensitjat 

blat de 

moro 

 

 

Taula 7.6. : Composició nutritiva del ensitjat de raigràs ( FEDNA). 

Ensitjat VRF pH Humitat Cendres PB EE FB FND FAD LAD

Excel·lent (<151) 4,3 72,5 14 18,2 6,8 21,3 39,3 24,3 2,8

Primera (125-151) 4,4 71,9 12,8 12,8 6,3 25,4 45,9 29,1 2,9

Segona (103-124) 4,3 71,2 11,4 11,4 5,9 29,3 52,1 32,8 3,6

Tercera (87-102) 4 73,7 10,9 10,9 5,6 32,7 58,3 37,3 4,41

Quarta (75-86) 4 77,8 10,7 10,7 4,87 35,4 63,9 42 5,11

Raigràs

 

 

Veiem que l’ensitjat de blat de moro utilitzat en l’assaig està entre 30 i 35% de matèria 

seca. Per tant podem dir que era un ensitjat de bona qualitat ja que es va collir en el 

amb un gra bastant madur. Pel que fa al raigràs tenim que esta molt per sobre en 

quantitat de matèria seca però mirant el contingut de proteïna bruta tenim que esta 

entre primera i excel·lent.  

 

S’ha formulat el pinso ad hoc. La formulació de l’alimentació es va fer seguint la 

normativa FEDNA per a remugants i amb les taules que proporciona la pròpia 

associació s’ha construït un full de càlcul Excel amb el qual es pot anar canviant de 

matèria prima per aconseguir una formulació correcte. Per elaborar aquest full Excel es 

varen fer servir les taules de la composició dels nutrients  de FEDNA. Es va crear una 

base de dades que quan es triava l’ingredient que es volia posar sortia tota la seva 

composició. A més a més es podien seleccionar varis ingredients i el percentatge sobre 

el total que volies. Per tant es pot modificar fins arribar a una formulació optima.  
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Per formular la nova ració es va tenir en compte l’alimentació antiga, és dir, un cop 

dissenyada la fulla de càlcul, es van entrar les dades de l’alimentació que es feia fins el 

moment (alimentació control). Un cop es va saber la composició en energia, proteïna, 

fibra... es va formular la nova ració baixant la quantitat de concentrat i posant com a 

nou ingredient l’ensitjat de raigràs. Es va anar ajustant la formula fins arribar a una 

composició semblant a l’alimentació antiga. Com que no es volia variar molt la 

producció respecte a l’alimentació control, es va dissenyar una nova alimentació 

respectant els objectius del treball. Per tant, una alimentació amb una producció 

semblant a la producció control i utilitzant ensitjat de raigràs i reduint el preu per quilo 

d’aliment.  

 

Engreix vedells
Valors expresats sobre Materia Fresca

Materia Primera concentrat% aliment Materia fresca % Humitat Materia Fresca ENL Kcal/kg UFL (UFL/Kg) FAD (%) FND (%) FB (%)

3 10,4 0 0 0 0 0 0

2 12,8 0 0 0 0 0 0

8 12,5 0 0 0 0 0 0

8 12,5 0 0 0 0 0 0

8 12,5 0 0 0 0 0 0

10 14 0 0 0 0 0 0

8 12,5 0 0 0 0 0 0

8 12,5 0 0 0 0 0 0

8 12,5 0 0 0 0 0 0

8 12,5 0 0 0 0 0 0

8 12,5 0 0 0 0 0 0

3 10,4 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0

Valors expresats sobre Materia seca

Farratges %  aliment materia fresca % Humitat Materia seca ENL Kcal/kg UFL (UFL/Kg) FAD (%) FND (%) FB (%)

1 0 80 0 0 0 0 0 0

1 0 80 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0

Total formula % de cada aliment ENL UFL ADF NDF FB

0 0 0 0 0 0 0  

Figura 7.1. : Fulla de càlcul per formular una alimentació de vedells d’engreix. 

 

L’objectiu de l’assaig no és científic sinó abaratir els costos en una explotació real amb 

totes les variables inherents a aquestes explotacions. Per tant els resultats són 

aplicables a questa explotació concreta. També fruit d’aquest treball final de carrera 

queda una metodologia i unes eines informàtiques vàlides per continuar fent proves i 

canvis en les dietes sense haver de contractar un tècnic de fora.  
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Un cop formulada l’alimentació es va portar a un laboratori que analitzessin la seva 

composició. Es varen analitzar les diferents alimentacions, tan la control com la nova 

alimentació amb ensitjat de raigràs. Tal com podem veure, la nova ració, pel sol fet 

d’incrementar el percentatge de farratge, ha augmentat el percentatge d’humitat, 

fibra i cendres. Per tant els animals, tal com veurem en l’apartat de consums, menjaran 

més aliment que els animals de la ració control. La nova ració es un 8% més humida, 

amb un 1 % menys de proteïna bruta i amb un 7% més de fibra. El pH es manté dins de 

la neutralitat tot i que augmenta de 7,4 a 7,9. 
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Figura 7.2. : Anàlisis de les dos alimentacions utilitzades en l’assaig.  
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Figura 7.3. : Fotos assaig: Nau engreix, bascula, 2 lots de vedells, 2 lots de vedelles, 

ensitjat de blat de moro i ensitjat de raigràs. 
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Figura 7.4. : Fotos assaig: Canal davantera mascle, canal posterior mascle, canal 

posterior vedella, entrecots vedella.  
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7.3 Mètode 

 

Les dades obtingudes en aquest assaig són les següents: 

 Preu de compra dels vedells ja que la gran majoria dels vedells de l’assaig 

provenen de explotacions veïnes.  

 Pes a l’inici de l’assaig i pesos de cada mes. Aquests pesos s’aconseguien amb 

una bascula instal·lada a l’explotació en  la qual es pesava cada vedell 

individualment. 

 Pes al final de l’engreix. Els animals es pesaven just abans d’entrar al camió que 

els portava a l’escorxador. Amb els pesos de cada més i del final de l’engreix 

hem pogut calcular el guany mig diari (kg/dia) i el creixement total. 

 

GMD=Guany de pes/dies=kg/dia 

 

 Pes de les canals. L’escorxador també ens ha proporcionat els pesos de les 

canals de cadascun dels animals sacrificats i ens ha servit per poder calcular el 

rendiment en canal. L’escorxador també ha classificat la qualitat de la canal 

amb el sistema EUROP.  

 Els quilos d’aliment que se’ls ha repartit cada dia a cada lot. Amb aquestes 

dades obtingudes amb el propi carro UNIFEED hem pogut obtenir els quilos 

consumits cada dia per cada lot i animal i també el seu índex de conversió. 

 

∑(Kg aliment deixat per dia)/nº de dies*nº de vedells)=kg aliment/vedell i dia. 

 

IC = kg aliment ingerit/kg creixement (per dia) 

 

 Finalment amb els preus de cada alimentació i els preus de les canals hem fet 

un estudi econòmic de les dues racions per separat.  
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8. Resultats i discussió 

 

Un cop realitzat l’estudi seguint la metodologia anterior ja es poden analitzar els 

resultats obtinguts. Abans de descriure els resultats s’haurien d’aclarir alguns aspectes 

de l’estudi que poden ser importants a l’hora d’analitzar els resultats. 

 

 Un d’ells és que l’estudi ha estat realitzat en una explotació agrària i no en un 

centre d’investigació, i per tant el control de variables externes pot no ser tan 

acurat. .   

 També s’ha de dir que els animals no eren tots de les mateixes races càrniques, 

per tant la genètica de cada un era diferents, tot i això a l’hora de fer els lots 

també es va intentar barrejar una mica les diferents races per poder tenir uns 

resultats mitjos de cada lot més correctes.  

 Un altre aspecte important és que els animals de cada lot no s’han sacrificat 

tots en el mateix moment ja que l’empresa ven els animals a petites 

carnisseries i per tant cada setmana ha de proporcionar-los el producte. Per 

tant, un cop els animals han arribat al pes apte per la comercialització s’han 

anat traient de mica en mica primer dels lots 2 i 4 que eren els animals que 

varen entrar amb un pes més elevat i a continuació es varen anar traient dels 

lots 1 i 3 fins acabar amb tots. En tot cas, una setmana es treien els animals 

d’un lot i la setmana següent de l’altre lot.  

 Per acabar, algun dels animals sobretot en els lots dels mascles es varen vendre 

abans d’acabar l’engreix per toros de reposició. Ja que l’empresa també es 

dedica a la venta d’aquests vedells i els clients escolleixen el que volen 

comprar. També es varen treure tres animals de l’estudi per problemes 

sanitaris i finalment es varen treure 8 vedells 4 de cadascun dels  lots 1 i 3 

perquè es varen traslladar a una altre nau on es varen engreixar durant més 

temps perquè es varen vendre al mercat Italià que vol animals amb més pes i 

edat.   

 Tan el consum com l’índex de consum són sobre substancia fresca  perquè tal 

com hem dit anteriorment el treball no és un treball de recerca sinó aplicat a la 
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realitat. I l’objectiu és estalviar diners en el producte final que és la carn de 

vedell.  

 

8.1 Resultats de creixement 

 

Dins dels resultats de creixement tindrem els pesos d’inici i els pesos en diferents 

intervals del creixement. 

 

 

Figura 8.1. : Evolució del pes dels mascles durant l’assaig. 

 

En aquesta gràfica lineal podem veure els creixements que han tingut els diferents lots. 

El lot 1 i 2 son els lots que estan alimentants amb la ració nova i els dos restants són els 

control. es pot veure que la pendent de tots 4 lots es igual i constant però en uns lots 

esta desplaçat 70 kg aproximadament més amunt. Això és perquè al repartir els 

animals en els diferents lots es va tenir en compte el pes d’entrada i per tant els lots 2 i 

4 són els lots on hi havia els animals amb pes més elevat.  
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Figura 8.2. : Evolució del pes del les vedelles durant l’assaig. 

 

En aquest cas podem veure el creixement de les vedelles, com es pot observar passa el 

mateix que en el cas dels vedells, hi ha la mateixa pendent però estan desplaçats uns 

60 kg.  

Una particularitat d’aquest engreix és que els animals tan mascles com vedelles 

s’anaven portant a l’escorxador de mica en mica. Aquest fet es veu perfectament amb 

el gràfic del creixement de les vedelles perquè veiem que el pes mig del lot disminueix. 

Això no es degut que els animals perdessin pes sino que es portaven els animals amb 

més pes a l’escorxador i en conseqüència el pes mitjà del lot que quedava disminuïa. 

en les taules següents veurem el Guany mig diari  i es veurà perfectament que els 

animals han mantingut sempre un guany de pes.  
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Taula 8.1. : Prova t-student per dos mostres suposant variàncies iguals en el guany de 

pes total (Kg). 

Mascles Vedelles

Lot 1 i 2 Lot 1 i 2

Mitjana 201,667 131,167

Variància 2763,449 931,014

Observacions 24,000 24,000

Lot 3 i 4 Lot 3 i 4

Mitjana 203,250 116,522

Variància 2580,283 1093,443

Observacions 24,000 23,000

Variància agrupada 2671,866 1010,424

Diferència hipotètica de les mitjanes 0,000 0,000

Graus de llibertat 46,000 45,000

Estadístic t -0,106 1,579

P(T<=t) una cua 0,458 0,061

Valor crític de t (una cua) 1,679 1,679

P(T<=t) dos cues 0,916 0,121

Valor crític de t (dos cues) 2,013 2,014

guany de pes total (Kg)Prova t per dos mostres suposant 

variàncies iguals

 

 

En aquesta taula hem enfrontat la t-student dels lots amb diferents alimentacions i 

suposant variàncies iguals hem vist que no hi ha diferencia estadística entre el guany 

de pes total de tot l’engreix dels lots 1 i 2 respecte els lots 3 i 4. Per tant ens indica que 

no hi ha diferència en el creixement total en les dues alimentacions diferents ni en 

mascles ni en vedelles. Amb les mitjanes de creixement total veiem que en el cas dels 

mascles la diferència entre les alimentacions és de encara no 2 kg però en el cas de les 

vedelles hi ha 15 kg de diferència. Amb l’alimentació nova les vedelles s’han engreixat 

més. Això també ho podrem veure amb el guany mig diari.  
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Figura 8.3. : Evolució del guany mig diari dels mascles durant l’assaig. 

 

 

Figura 8.4. : Evolució del guany mig diari de les vedelles durant l’assaig. 

 

En el guany mig diari de cada lot podem veure que tan en mascles com femelles el 

creixement és diferent. En el cas dels mascles veiem que el creixement es manté 

bastant constant però en el cas de les vedelles veiem que al final de l’engreix en els 

lots 1 i 3 disminueix el creixement considerablement.  
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Taula 8.2. : Prova t-student per dos mostres suposant variàncies iguals en el guany de 

pes total en diferents punts de l’engreix  (Kg/dia). 

Mascles mascles vedelles vedelles

26-ene 31-mar 26-ene 31-mar

Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2

Mitjana 1,130 1,399 0,980 1,121

Variància 0,219 0,136 0,038 0,039

Observacions 24,000 24,000 24,000 24,000

Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4

Mitjana 1,158 1,425 0,944 0,953

Variància 0,133 0,147 0,081 0,106

Observacions 24,000 23,000 24,000 23,000

Variància agrupada 0,176 0,141 0,059 0,072

Diferència hipotètica de les mitjanes 0,000 0,000 0,000 0,000

Graus de llibertat 46,000 45,000 46,000 45,000

Estadístic t -0,229 -0,243 0,503 2,138

P(T<=t) una cua 0,410 0,405 0,309 0,019

Valor crític de t (una cua) 1,679 1,679 1,679 1,679

P(T<=t) dos cues 0,820 0,809 0,618 0,038

Valor crític de t (dos cues) 2,013 2,014 2,013 2,014

Guany de pes en diferents punts de l'engreix (GMD)Prova t per dos mostres suposant 

variàncies iguals

 

 

En aquest cas també hem fet la prova de la t-student amb els el GMD en dos punts de 

l’engreix i hem vist que en el guany mig diari de les vedelles al 31 de març hi ha 

diferència estadísticament significativa entre les dues alimentacions. Això es pot veure 

també en la gràfica anterior en que tan el guany mig diari del lot 3 com el del lot 4 a 

final de l’engreix baixava considerablement. Podem veure que, tot i no haver-hi 

diferencies significatives en la majoria dels casos, en les mitjanes els lots amb la nova 

alimentació guanyaven més pes que els lots amb l’alimentació control. 

 

Taula 8.3. : Guany mig diari total de mascles i vedelles (kg/dia). 

Mascles Vedelles

Lot 1 1,35 1,08

Lot 2 1,41 1,05

Lot 3 1,42 0,97

Lot 4 1,41 0,95

Lot

GMD total (kg/dia)

 

 

En aquesta taula tenim el guany mig diari mitjà de cada lot durant tot l’engreix. Veiem 

que en el cas dels mascles pràcticament no hi ha diferencies entre les dos 
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alimentacions però en el cas de les vedelles les alimentades amb l’alimentació nova 

han guanyat més pes. No hi ha molta diferencia però de mitjana s’han engreixat un 

10% més cada dia. Veiem també que els mascles s’han engreixat cada dia uns 400 

grams més que les vedelles.  

 

Pel que fa a les races, és molt complicat analitzar quina és la raça que te millors 

resultats a aquesta alimentació perquè pràcticament no hi ha cap animal genèticament 

igual. Si es volgués fer, un anàlisis per veure quina és la raça més productiva s’haurien 

de fer lots amb animals i iguals i desprès es podrien analitzar els resultats obtinguts. 

Però en el nostre cas, en cada lot hi ha com a molt 2 animals de la mateixa raça i per 

tant, no hi ha suficients resultats per poder dir que una raça s’ha adaptat millor que 

una altre. Dins una raça els animals no són tots iguals, ja que tots provenen de 

diferents mares i fins i tot de diferents pares. Per tant cada animal te unes 

característiques diferents. Per tant amb pocs animals de la mateixa raça de pares i 

mares, es pràcticament impossible analitzar la diferència.  

 

8.2 Resultats alimentació 

 

En aquest apartat analitzarem els aspectes relacionats en l’alimentació com els 

consums totals, per etapes i l’índex de conversió.   

 

El control del consum de l’aliment durant l’assaig s’ha fet controlant els quilos de ració 

distribuïda amb el carro UNIFEED a cada lot. Per tant no són dades individuals, sinó 

que els quilos d’aliment es dividien pels animals que hi havia en cada moment de 

l’estudi. La gràfica següent ens indica l’evolució del consum dels vedells en cada 

moment de l’estudi.  
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Figura 8.5. : Evolució del consum d’aliment dels mascles durant l’assaig. 

 

El consum d’aliment en quilos per animal i dia amb els mascles veiem que ha anat 

augmentant a mesura que els animals eren més grans i les seves necessitats de 

creixement i manteniment augmentaven. També es pot veure que els lots 1 i 3 amb la 

nova alimentació menjaven més quilos d’aliment que els control. Això també és degut 

tal com hem vist abans, que l’aliment és més humit i per tant necessiten més quilos 

per arribar al mateixos quilos de matèria seca. Igual passa en el cas de les vedelles.  

 

 

Figura 8.6. : Evolució del consum d’aliment de les vedelles durant l’assaig. 
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Taula 8.4. : Prova t-student per dos mostres suposant variàncies iguals en el consum en 

diferents moments  (Kg/dia) 

Mascles Mascles Mascles Mascles Vedelles Vedelles Vedelles Vedelles

26-ene 2-mar 31-mar 7-may 26-ene 2-mar 31-mar 7-may

Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2

Mitjana 14,005 16,370 16,125 19,560 14,780 15,985 17,070 18,670

Variància 3,302 0,605 5,544 1,186 1,843 0,832 1,248 0,088

Observacions 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4

Mitjana 15,785 15,785 16,075 14,290 14,835 14,835 16,285 15,370

Variància 2,398 2,398 2,020 3,538 0,708 0,708 1,496 14,045

Observacions 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Variància agrupada 2,743 1,502 3,782 2,362 1,538 0,770 1,372 7,067

Diferència hipotètica de les mitjanes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Graus de llibertat 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Estadístic t 0,024 0,477 0,026 3,429 0,931 1,311 0,670 1,241

P(T<=t) una cua 0,491 0,340 0,491 0,038 0,225 0,160 0,286 0,170

Valor crític de t (una cua) 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920

P(T<=t) dos cues 0,983 0,680 0,982 0,076 0,450 0,320 0,572 0,340

Valor crític de t (dos cues) 4,303 4,303 4,303 4,303 4,303 4,303 4,303 4,303

Consum en diferents moments (kg/dia)Prova t per dos mostres suposant 

variàncies iguals

 

 

Tal com hem fet en el cas del creixement aquí també contrastarem els resultats dels 

diferents lots amb la t-student i també veiem que no hi ha diferència estadísticament 

significativa entre els consums en diferents moments de l’engreix (en quilos per vedell 

i dia). Veiem que a mesura que els animals creixen el consum és més gran i també 

veiem, tal com hem dit abans, que els animals amb la nova alimentació mengen més.  

 

Ara passarem a analitzar l’índex de conversió. Com ja sabem l’índex de conversió és el 

resultat de dividir els quilos d’aliment ingerits respecte els quilos engreixats per dia. 

Per tant ens indica l’aliment que necessita l’animal per guanyar un quilo.  

 

Taula 8.5. : Índex de conversió en diferents moments i índex de conversió total. 

Mascles mascles vedelles vedelles Mascles Vedelles

26-ene 31-mar 26-ene 31-mar

Lot 1 26,41 12,03 13,82 14,83 12,85 15,98

Lot 2 11,47 14,04 15,74 16,63 13,32 17,05

Lot 3 15,45 9,68 12,84 14,95 11,33 15,74

Lot 4 11,88 16,85 14,41 24,21 11,46 17,55

Index de conversio 

Lot

Index de conversio total

 

 

Tal com podem veure, en la taula hi ha representats els índex de conversió en dos 

etapes de l’engreix i també l’índex de conversió total. En el cas dels índex per etapes 

no són del tot correctes perquè no segueixen una tendència concreta. Aquest fet és 

degut a que cada vegada que es pesaven els vedells també s’havia de calcular la 

quantitat d’aliment ingerit en aquell interval de temps.  
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Pel que fa a l’índex de conversió total és més correcte ja que són dades més iguals 

entre els diferents lots. Podem veure també el que s’està veient en tots els resultats. 

Els animals del lots amb l’alimentació control tenen un índex de conversió menor ja 

que mengen menys quilos d’aliment.  

 

Taula 8.6. : Prova t-student per dos mostres suposant variàncies iguals en l’índex de 

conversió.  

Mascles mascles vedelles vedelles

26-ene 31-mar 26-ene 31-mar

Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2

Mitjana 18,940 13,031 15,727 15,727

Variància 433,184 18,701 13,683 9,315

Observacions 24,000 24,000 24,000 24,000

Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4

Mitjana 13,665 13,419 16,806 19,782

Variància 33,473 135,015 88,153 139,522

Observacions 24,000 23,000 24,000 23,000

Variància agrupada 233,328 75,565 50,918 72,972

Diferència hipotètica de les mitjanes 0,000 0,000 0,000 0,000

Graus de llibertat 46,000 45,000 46,000 45,000

Estadístic t 1,196 -0,153 -0,523 -1,627

P(T<=t) una cua 0,119 0,440 0,302 0,055

Valor crític de t (una cua) 1,679 1,679 1,679 1,679

P(T<=t) dos cues 0,238 0,879 0,603 0,111

Valor crític de t (dos cues) 2,013 2,014 2,013 2,014

Índex de conversió (kg aliment/kg creixement)Prova t per dos mostres suposant 

variàncies iguals

 

 

Ara passem a mirar si hi ha diferència significativa entre els índex de conversió de les 

dos alimentacions. Veiem que no hi ha diferència estadísticament significativa en cap 

dels casos. Però tal com hem dit abans aquests resultats tampoc són del tot correctes.  

 

8.3 Resultats sacrifici 

 

En  aquest apartat tindrem en compte els rendiments en canal dels animals sacrificats i 

també veurem els pesos mitjans de les canals en cada una de les alimentacions.  
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Taula 8.7. : Pes sacrifici, pes canal i rendiments canal dels animals sacrificats a l’assaig.  

mascles vedelles Mascles Vedelles mascles vedelles

Lot 1 445,33 385,58 236,85 209,85 54,81% 54,46%

Lot 2 450,83 400,08 256,49 216,54 55,96% 54,14%

Lot 3 438,00 374,00 256,19 208,90 57,24% 54,81%

Lot 4 459,83 384,00 257,33 209,84 55,93% 54,61%

Rendiments canal (%)

lot

Pes canal (Kg)Pes sacrifici (Kg)

 

 

Taula 8.8. : Dies edat i dies engreix dels animals de l’assaig.  

mascles vedelles Mascles Vedelles

Lot 1 363 330 178 144

Lot 2 355 344 117 104

Lot 3 403 393 166 147

Lot 4 411 387 123 99

lot

Dies edat sacifici Dies engreix

 

 

En la primera taula tenim representat els pesos en que es varen portar a sacrificar els 

animals, els pesos de les canals i el rendiment. En la segona hi ha els dies d’edat que 

tenien els animals quan es varen sacrificar i també veiem els dies que es varen estar 

engreixant, es a dir, el que va durar l’estudi.  

 

Veient la taula trobem que els mascles es varen sacrificar a un pes més elevat i per tant 

els pesos en canal varen ser majors. També veiem que es varen sacrificar amb més dies 

d’edat igual que també es varen engreixar durant més dies que les vedelles. Aquest és 

el fet que tinguessin un pes més elevat al final de l’engreix. En referència als dos tipus 

d’alimentació, els dies d’engreix varen ser els mateixos els lots  1 i 3 que els lots 2 i 4. 

Pot haver-hi una setmana de diferencia ja que com ja he dit al principi una setmana es 

treien els animals d’un lot i la setmana següent de l’altre lot. Amb les edats si que hi ha 

més diferència, els animals dels lots control es varen matar a més dies d’edat que els 

animals dels lots amb la nova alimentació. Tot i això el problema de les edats no es 

degut a l’alimentació sino d’atzar, ja que els animals es varen entrar a l’engreix amb 

diferents edats, ja que es varen agafar gran part dels animals que havien entrat a 

l’explotació. Pot ser que a l’hora de repartir els animals per atzar els animals amb més 

edat anessin a parar als lots control. Tal com hem dit abans, els dies que han estat a 

l’engreix ha sigut el mateix en totes dues alimentacions, per tant l’únic que pot explicar 

les diferents edats, és l’atzar.  
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Com podem veure, no hi ha diferència entre les dues alimentacions pel que fa al pes 

en canal. El rendiment dels mascles és un 1,5% més que el de les vedelles. Amb les 

diferents alimentacions, els rendiments dels lots control són relativament major tan en 

mascles com en vedelles, però és insignificant. Els pesos en canal ens indica el pes un 

cop ja s’ha refredada la carn, per tant, és un 2% menor que els pesos en calent.  

 

Amb la taula que tenim a continuació on hem enfrontant la t-student amb les dues 

alimentacions veiem que tampoc hi ha diferencia estadísticament significativa entre 

els rendiments en canal dels diferents lots.  

 

Taula 8.9. : Prova t-student per dos mostres suposant variàncies iguals en els 

rendiments de la canal.  

mascles vedelles

Lot 1 i 2 Lot 1 i 2

Mitjana 0,555 0,543

Variància 0,001 0,001

Observacions 19,000 24,000

Lot 3 i 4 Lot 3 i 4

Mitjana 0,564 0,547

Variància 0,001 0,001

Observacions 18,000 22,000

Variància agrupada 0,001 0,001

Diferència hipotètica de les mitjanes 0,000 0,000

Graus de llibertat 35,000 44,000

Estadístic t -1,030 -0,445

P(T<=t) una cua 0,155 0,329

Valor crític de t (una cua) 1,690 1,680

P(T<=t) dos cues 0,310 0,658

Valor crític de t (dos cues) 2,030 2,015

Rendiments canal (%)Prova t per dos mostres suposant 

variàncies iguals

 

 

8.4 Resultats econòmics 

 

Un cop analitzats els resultats d’alimentació, creixement i sacrifici només ens queda la 

part econòmica. Aquest es l’apartat on veurem si els objectius del treball s’han assolit 

o no. Els objectius eren abaratir els costos en alimentació d’una granja d’engreix de 
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vedells. En aquest apartat veurem els costos en alimentació per vedell i per quilo de 

canal i  també els beneficis per animal i per kg de canal.  

Per poder aconseguir aquest objectiu, primer de tot s’ha d’haver formulat una nova 

alimentació més econòmica. L’alimentació control, te un cost de 0,098 €/kg mentre 

que l’alimentació nova costa 0,087 €/kg. La diferencia de preu no és molta, però és 

dificil rebaixar el preu del quilo d’alimentació sense disminuir els rendiments dels 

animals engreixats.  

 

Ara ja podem calcular els costos en alimentació dels vedells utilitzant les dades 

anteriors (kg d’aliment ingerit, kg canal i cost kg/aliment).  

 

 

Figura 8.7. : Gràfica del cost en alimentació per quilo de canal amb un una barra 

d’error de significació. 

 

En aquesta taula tenim el cost en alimentació per quilo de canal. Tan amb els mascles 

com amb les vedelles tenim que els costos en alimentació per quilo de canal són molt 

semblants en el lot 1 i 3. Això passa perquè els animals del lot 3 tot i tenir un aliment 

més car han menjat menys quilos que els del lot 1. Passa el mateix entre el lot 2 i 4. La 

diferència de preu entre els lots amb la mateixa alimentació ( 1-2 i 3-4) és perquè els 

vedells es varen estar més temps engreixant i per tant varen ingerir més quantitat 
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d’aliment. En canvi els lots 2 i 4 varen entrar a l’estudi amb més quilos i més edat i per 

tant varen tardar menys temps a anar a l’escorxador.  

 

Taula 8.10. : Prova t-student per dos mostres suposant variàncies iguals en el cost en 

alimentació per quilo de canal. 

Mascles Vedelles

Lot 1 i 2 Lot 1 i 2

Mitjana 0,896 0,869

Variància 0,063 0,038

Observacions 2,000 2,000

Lot 3 i 4 Lot 3 i 4

Mitjana 0,882 0,882

Variància 0,037 0,037

Observacions 2,000 2,000

Variància agrupada 0,057 0,037

Diferència hipotètica de les mitjanes 0,000 0,000

Graus de llibertat 2,000 2,000

Estadístic t -0,083 -0,067

P(T<=t) una cua 0,471 0,476

Valor crític de t (una cua) 2,920 2,920

P(T<=t) dos cues 0,941 0,952

Valor crític de t (dos cues) 4,303 4,303

Cost alimentació (€/kg canal)Prova t per dos mostres suposant 

variàncies iguals

 

 

Contrastant les dades amb una prova t-student per dos mostres suposant variàncies 

iguals, veiem que no hi ha diferències significatives i veiem el cost en alimentació per 

quilo de canal es mou al voltant dels 0,88 €. 

 

Per calcular el guany per vedell primer hem de tenir en compte un altre dels costos 

dels vedells, la compra. El preu de compra dels vedells en el cas dels mascles és de 500 

€ els vedells dels lots 2 i 4 i 450 € els vedells dels lots 1 i 3. Les vedelles són més barates 

i surten a 475 € les dels lots 2 i 4 i 425 € les dels 1 i 3. També hem de tenir en compte 

el preu del quilo de canal. Els mascles es venen a 3,8 €/kg de canal i les vedelles a 4 €. 
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Figura 8.8. : Gràfica del guany per vedell amb un una barra d’error de significació. 

 

En excepció del lot 1 dels macles veiem que el benefici per vedell es major en els lots 1 

i 2 que en els lots 3 i 4. Mirant els lots que varen iniciar l’estudi amb el mateix pes però 

amb alimentació diferent (1 respecte a 3 i 2  amb el 4) veiem que el benefici es major 

en els animals alimentats amb la nova alimentació.  

 

 

Figura 8.9. : Gràfica del guany per quilo de canal amb un una barra d’error de 

significació. 
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Amb aquest gràfic és veu el mateix que en el gràfic anterior. Exceptuant el lot 1 dels 

mascles que hem perdut uns 0,16 € per quilo de canal. En la resta dels lots amb la nova 

alimentació s’ha obtingut més benefici respecte a l’alimentació control. En mascles el 

benefici del lot 2 respecte al 3 ha sigut de 0,05 €/kg de canal. Pel que fa a les vedelles 

en el lot 1 respecte al 3 s’han guanyat 0,07€/kg de canal i els lots restants s’han 

guanyat 0,09€/kg de canal.  

 

S’ha obtingut un benefici més gran amb els lots que es varen entrar amb més pes 

perquè tal com hem dit abans, han tingut uns costos més baixos en alimentació. 

També però, el cost de compra va ser més alt però aquests 50€ de diferència no són 

significatius respecte a l’augment de cost en alimentació.  

 

Taula 8.11. : Prova t-student per dos mostres suposant variàncies iguals en el guany 

per vedell i en el guany per quilo de canal.  

Mascles Vedelles Mascles Vedelles

Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2 Lot 1 i 2

Mitjana 246,348 213,598 0,961 0,990

Variància 4076,227 444,383 0,055 0,005

Observacions 2,000 2,000 2,000 2,000

Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4 Lot 3 i 4

Mitjana 199,753 199,753 1,017 0,928

Variància 37,297 37,297 0,009 0,001

Observacions 2,000 2,000 2,000 2,000

Variància agrupada 2313,553 240,840 0,032 0,003

Diferència hipotètica de les mitjanes 0,000 0,000 0,000 0,000

Graus de llibertat 2,000 2,000 2,000 2,000

Estadístic t -0,463 0,892 -0,317 1,123

P(T<=t) una cua 0,344 0,233 0,391 0,189

Valor crític de t (una cua) 2,920 2,920 2,920 2,920

P(T<=t) dos cues 0,689 0,466 0,781 0,378

Valor crític de t (dos cues) 4,303 4,303 4,303 4,303

Guany (€/vedell) Guany (€/kg canal)Prova t per dos mostres suposant 

variàncies iguals

 

 

Tot i haver-hi diferencia entre els guanys per vedell veiem amb aquesta taula que no hi 

ha diferència significativa entre les dos alimentacions.  
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8.5 Resum resultats 

 

La taula següent tenim un resum dels resultats més importants en tot l’estudi.  

 

Taula 8.12. : Taula resum amb les dades més importants de l’assaig. 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4

Nª animals 12 12 12 12 12 12 12 12

Pes entrada estudi (Kg) 207,33 279,33 205,17 286,17 231,33 292,00 229,08 290,58

Pes sortida estudi (Kg) 445,33 450,83 438,00 459,83 385,58 400,08 374,00 384,00

Pes canal (Kg) 236,85 256,49 256,19 257,33 209,85 216,54 208,90 209,84

Ingesta (Kg aliment/dia) 16,69 17,94 15,86 15,97 16,79 17,48 14,83 15,98

Dies engreix 177,58 117,42 166,17 123,08 144,25 103,67 146,64 99,17

GMD (kg/dia) 1,35 1,41 1,42 1,41 1,08 1,05 0,97 0,95

IC (kg aliment/kg creixement) 12,85 13,32 11,33 11,46 15,98 17,05 15,74 17,55

Preu alimentaico (€/kg) 0,087 0,087 0,098 0,098 0,087 0,087 0,098 0,098

Cost compra (€) 450 € 500 €  450 € 500 € 425 € 475 € 425 € 475 € 

Costos alimentaicó (€/kg canal) 1,07 0,72 1,08 0,76 1,01 0,73 1,02 0,75

Benefici (€/kg canal) 0,79 1,13 0,95 1,08 0,97 1,04 0,90 0,95

Benefici nova alimentació-

control (€/kg canal)
-0,16 0,05 0,07 0,09

Mascles Vedelles

 

 

Veiem que els objectius del treball s’han complert. Exceptuant el lot 1 dels mascles 

veiem que en la resta el benefici ha sigut major en els animals alimentats amb la nova 

alimentació. Tot i no ser un benefici molt elevat, hem aconseguit abaixar els costos 

d’alimentació. 
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9. Conclusions 

9.1 Referencies bibliogràfiques 

 

Article Objectiu Raça Sistema 

d'engreix 

Nº 

animals 

Edat (mesos) /dies 

engreix i PV (inici i 

sacrifici) 

GMD Cost 

alimentaci

ó  

Comentaris 

Eguinoa et. 

al., 2004 

Estudi sobre 

la producció 

de carn de 

vacum en 

ecològic.  

Raça 

Pirenaica 

Palla i concentrat 

comercial 
6 vedells 

12 mesos- 251,17 Kg 

fins a 451,33 Kg 
1,35 Kg 

0,90 €/kg 

PV guanyat 

Els rendiments en 

canal varen ser 

majors en el sistema 

convencional 61% 

mentre que en palla 

ecològica un 54%. 

Pel que fa al ensitjat 

de blat e moro en 

rendiment en canal 

va ser de 58,5% 

Palla i concentrat 

ecològic 
6 vedells 

12 mesos- 256,67 Kg 

fins a 345,33 Kg 
0,60 Kg 

1,81 €/kg 

PV guanyat 

Ensitjat de blat 

de moro i 

concentrat 

ecològic 

6 vedells 
12 mesos- 256,83 Kg 

fins a 397,67 Kg 
0,95 Kg 

1,16 €/kg 

PV guanyat 

Ensitjat de herba 

de prat i 

concentrat 

ecològic 

6 vedells 
12 mesos- 262,67 Kg 

fins a 376,67 Kg 
0,77 Kg 

1,37 €/kg 

PV guanyat 
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Autors no 

disponibles 

(www.solote

rnera.com) 

Engreix de 

vedells amb 

Ensitjat de 

blat de moro 

i 

complement

at amb 

BOVICAR-25 

PLUS 

Frisona 

Ensitjat de blat 

de moro + 

concentrat  

ND 
185 dies - 150 kg fins 

a 400 Kg 
1,35 Kg 

0,78€ €/kg 

PV guanyat 

BOVICAR-25 PLUS es 

un concentrat 

complementari amb 

una elevada 

concentració de 

proteïna d'alta 

qualitat. Alt 

contingut d'energia i 

un corrector 

vitamínic mineral.  

Alberti et. 

al., 2010 

Demostrar la 

viabilitat 

econòmica i 

l'interès 

comercial 

del sistema 

de producció 

Pi*Li*Blon 

Ensitjat blat de 

moro + nucli 

proteic (80:20) 

8 vedelles 
273 dies - 169,4 Kg 

fins a 434 Kg 
1 Kg 

1,6 €/ kg 

PV guanyat 

Les dietes d'Unifeed 

amb farratges han 

sortit més barates 

que els sistema de 

pinso i palla. S'ha 

disminuït el cost per 

quilo de guany de 

Pi*Li*Blon Pinso + palla 8 vedelles 
258 dies - 174,4 Kg 

fins a 442,4 Kg 
1,1 Kg 

1,8 €/ kg 

PV guanyat 

Irlandeses Pinso + palla 2 vedelles 
97 dies - 350,3 Kg fins 

a 495,8 Kg 
1,55 Kg 

1,3 €/ Kg 

PV guanyat 
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d'engreix en 

vedells amb 

dietes 

farratgeres. 

Irlandeses 

Ensitjat blat de 

moro + 

suplementació 

baixa 

2 vedelles 
97 dies - 332,8 Kg fins 

a 462,8 Kg 
1,34 Kg 

1,0 €/ kg 

PV guanyat 

pes viu. S'ha reduït 

aproximadament un 

25%. 

Irlandeses 

Ensitjat blat de 

moro + 

suplementació 

alta 

2 vedelles 
97 dies - 336,5 Kg fins 

a 452,9 Kg 
1,2 Kg 

1,0 €/ kg 

PV guanyat 

Irlandeses * 

Charolais 

Ensitjat blat de 

moro + 

suplementació 

baixa 

5 vedelles 
144 dies - 294,1 kg 

fins a 500 Kg 
1,43 Kg 

1,0 €/ kg 

PV guanyat 

Parda de 

muntanya 

Ensitjat de herba 

de prat + acabat 
10 vedells 

233 dies - 250 kg fins 

a 614 kg 
1,6 Kg 

1,1 €/ Kg 

PV guanyat 
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Frisona, 

Parda de 

muntanya i 

Montbeliart 

Unifeed: 89 % 

concentrat i 11% 

farratge 

6 vedells 
183 dies - 150 kg fins 

a 443,2 
1,6 Kg 

1,0 €/ Kg 

PV guanyat 

Zea S.J., 

2010 

Conèixer els 

rendiments 

de tres races 

de vedells 

alimentats 

amb ensitjat 

d'herba de 

prat i 

ensitjat de 

blat de moro 

amb 

concentrats 

Rubia 

Gallega 

Ensitjat d'herba 

de prat + 2 kg de 

pinso 

ND 
240 dies - 180 kg fins 

a 452 Kg 
1,124 Kg ND 

No es saben el preu 

de l'alimentació ni el 

número de caps 

utilitzats. Utilitzant 

els dos ensitjats amb 

una qualitat es pot 

arribar a uns bons 

creixements per 

sobre de 1 quilo per 

dia. Pel que fa a la 

raça, la rubia gallega 

que es una raça 

Rubia 

Gallega * 

Holstein 

Ensitjat d'herba 

de prat + 2 kg de 

pinso 

ND 
300 dies - 120 Kg fins 

a 443 Kg 
1,077 Kg ND 

Holstein* 

Frisona 

Ensitjat d'herba 

de prat + 2 kg de 

pinso 

ND 
300 dies - 120 kg fins 

a 434 Kg 
1,047 Kg ND 

Rubia 

Gallega 

Ensitjat de blat 

de moro + 1,5 kg 

de pinso 

ND 
240 dies - 180 Kg fins 

a 485 Kg 
1,270 Kg ND 
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Rubia 

Gallega * 

Holstein 

Ensitjat de blat 

de moro + 1,5 kg 

de pinso 

ND 
300 dies - 120 Kg fins 

a 469 Kg 
1,163 Kg ND 

càrnica, te millors 

creixements.  

Holstein* 

Frisona 

Ensitjat de blat 

de moro + 1,5 kg 

de pinso 

ND 
300 dies - 120 kg fins 

a 447 Kg 
1,090 Kg ND 
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9.2 Conclusions 

 

L’alimentació  en l’engreix de vedells és un dels costos més importants, per tant, totes les 

empreses que es dediquen a aquest sector tenen com a objectiu abaratir els costos però 

mantenint la qualitat del producte final.  

 

L’alimentació basada en farratges i concentrats te uns avantatges i uns inconvenients. Com a 

avantatges tenim que el cost per quilo d’aliment ingerit és més baix, ja que normalment 

aquests farratges es cultiven a la pròpia explotació... Com a inconvenients, aquests animals 

creixen més lentament que els animals engreixats amb pinso i palla i en necessita més mà 

d’obra per preparar l’alimentació.  

 

L’aprofitament dels farratges de la pròpia finca és convenient perquè assegures una bona 

traçabilitat, una qualitat que pots controlar i a un preu baix. En aquest treball a més a més 

del blat de moro ensitjat s’ha volgut aprofitar el raigràs de la pròpia finca.  

La formulació s’ha tingut en compte les recomanacions dels veterinaris de l’empresa, com 

també s’ha vigilat no superar els límits recomanats per FEDNA. El canvi d’una alimentació a 

una altre és complicada perquè pot ser que qualsevol petita variació faci canviar d’una 

manera inesperada els resultats. Per tant, per formular una nova ració s’han de vigilar molts 

paràmetres, consultar estudis previs, parlar amb veterinaris, agricultors...  

 

Com a alternativa al pinso s’ha volgut introduir el raigràs, el raigràs es un cultiu econòmic, 

productiu i es una alternativa  al blat de moro en zones on aquest  no es pot desenvolupar 

de manera optima, per tant, és un producte amb elevada energia, proteïna... En la nova 

formulació s’ha incorporat un 8% de raigràs i s’ha baixat un 5 % de pinso, i un 3 % de ensitjat 

de blat de moro.  

 

Els vedells alimentats amb la nova alimentació, es a dir, amb un contingut més baix de pinso 

i amb la incorporació de l’ensitjat de raigràs, han arribat a uns pesos, creixements iguals i en 

algun cas superiors als vedells alimentats amb l’alimentació control.  
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Tot i no haver-hi diferencies significatives entres els diferents lots en quan al creixement, en 

mascles el creixement diari ha sigut el mateix però en vedelles ha sigut superior en la nova 

alimentació.  

 

Pel que fa a la ingesta d’aliment, la nova ració era més humida, per tant els animals han 

consumit més quilos. Tot i haver consumit més aliment, al ser una ració amb uns costos 

menors, el preu total ingerit per vedell ha sigut menor.  

 

A l’escorxador, no va haver-hi diferencia significativa amb el pes de les canals. En excepció 

del lot 1 dels mascles, la resta de lots alimentats amb ensitjat de raigràs varen aconseguir un 

pes de canal igual o superior. Els rendiments entre els quilos final de l’engreix i els quilos de 

canal va ser igual a les dos alimentacions. El fet d’aquests resultats és que hi havia animals 

de moltes races diferents i d’orígens diferents. 

 

Econòmicament, els animals engreixats amb ensitjat de raigràs entre altres ingredients, han 

sortit més rentables. A excepció del lot 1 dels mascles ,que s’han perdut 0.16€/kg de canal, 

els altres lots alimentats amb la nova ració han tingut uns resultats positius.  

 

Un cop acabat aquest assaig es podria començar a pensar amb un altre intentant incorporar 

més ensitjat de raigràs i disminuint  la quantitat de pinso. En aquest estudi hem vist que 

tenia un efecte positiu en el benefici per quilo de canal dels animals. Per tant seria 

interessant intentar aconseguir abaratir més els costos.  

 

Un altre estudi interessant, que es te en ment des de l’empresa La Carrera d’en Bas S.L. és 

eliminar completament el pinso. Es vol centrar bàsicament en l’alimentació produïda a 

l’explotació. En els propers dies s’intentarà formular una ració amb la base farratgera de blat 

de moro i rai gras i com a complement el gra de blat de moro recol·lectat a 30% d’humitat i 

fermentat. Només s’intentarà comprar de fora de l’explotació un corrector vitamínic 

mineral.  

 

Comparant els resultats obtinguts en l’assaig, amb les dades de les referències 

bibliogràfiques veiem primer de tot que no s’ha trobat cap estudi on hi hagi una alimentació 

amb ensitjat de raigràs. El cost en alimentació, no el podem comparar perquè els costos són 



 

 64 

per quilo de canal o per vedell i en els estudis el cost és per quilos de pes viu guanyat. En els 

articles els estudis també s’han fet amb vedells de diferents races però les mostres són 

petites (com a molt hi ha 10 vedells per lot). Les úniques dades que es poden comparar són 

les dades del guany mig diari. Els creixements han set superiors a l’assaig excepte a l’article 

d’Alberti et. al. 2010. En aquest article els mascles han arribat a un 1,6 kg/dia amb una dieta 

de ensitjat de farratge amb concentrat. Pel que fa a les vedelles han tingut creixements més 

baixos que en els articles. Els pesos de sortida dels animals a  l’escorxador són superiors en 

els articles, sobretot les vedelles on en l’assaig, no varen arribar als 400 kg en excepció del 

lot 2, mentre que en les referències s’engreixaven 50 quilos més aproximadament. Els 

mascles si que es varen engreixar fins a més pes.  
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