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RESUM 

L’ús de les tecnologies pel monitoratge de l’estat animal en el sector boví per a carn és 

pràcticament inexistent. Per això, Digitanimal està desenvolupant un sistema de 

pesatge automàtic pel control individualitzat dels vedells d’engreix. 

Els principals objectius d’aquest estudi van ser, primer, validar el sistema de pesatge 

automàtic contrastant els resultats obtinguts a partir d’aquest amb els resultats de la 

bibliografia recopilada i, segon, proposar algunes millores pel sistema. 

El sistema de pesatge es va instal·lar davant l’abeurador d’un corral amb 15 vedells 

d’engreix. Durant 21 dies es van registrar totes les seves pesades i es van identificar 

com a visites a l’abeurador. Primer, es va realitzar un procés de depuració de dades i 

llavors es van analitzar els creixements i els hàbits d’ingesta hídrica dels vedells.  

Per obtenir uns resultats validables amb el prototip utilitzat, actualment encara és 

necessari fer una depuració de dades intensa. Els principals factors que van provocar el 

registre de pesos erronis van ser les pesades incompletes i les pesades múltiples. 

L’entrada unidireccional de la bàscula pot limitar l’accessibilitat dels vedells a l’aigua. 

El GMD promig del grup va ser de 1,06 kg/dia. Els creixements (GMD) estimats van ser 

menors que els d’estudis similars, possiblement per la presència de la bàscula. No hi va 

haver diferències significatives en les activitats pel consum hídric entre els vedells amb 

el GMD més alt i més baix (major i menor creixement). 

De mitjana, els vedells van visitar l’abeurador 6,2 vegades/dia i durant 3 min./visita. El 

promig de temps total diari de visita va ser de 16,9 minuts. La freqüència diària de 

visites a l’abeurador va ser inferior respecte estudis similars, possiblement pel rati 

d’animals per abeurador i l’accés unidireccional a l’aigua. Els vedells que el visitaven 

amb més freqüència solien fer visites de menor durada, no obstant, el temps de visita 

total diari acabava sent superior al dels vedells que visitaven l’abeurador menys sovint. 

Els vedells més joves van visitar l’abeurador amb menys freqüència que els més vells 

(3,6±0,7 cops/dia vs 7,4±0,7 cops/dia). No hi va haver diferències significatives amb el 

temps total de visita diari ni amb el temps per visita, però els vedells joves tendien 

(p<0,06) a fer visites de major durada. 

L’evolució del pes viu dels vedells durant 24 hores diàries va seguir una tendència 

concordant amb el patró horari de les visites a l’abeurador. 

La utilitat o no de les millores proposades depèn, en bona part, a les finalitats amb les 

que el ramader instal·li el sistema de pesatge automàtic. 

Paraules clau: vedell, vedells, bovins, Angus, abeurador, aigua, hàbits, ingesta, 

consum, pes, pesades, GMD, creixement, bàscula, cròtal, sistema, pesatge.  
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RESUMEN 

El uso de las tecnologías para la monitorización del estado animal en el sector bovino 

para carne es prácticamente inexistente. Por ello, Digitanimal está desarrollando un 

sistema de pesaje automático para el control individualizado de terneros de engorde. 

Los principales objetivos de este estudio fueron, primero, validar el sistema de pesaje 

automático contrastando los resultados obtenidos a partir de este con los resultados 

de la bibliografía recopilada y, segundo, proponer algunas mejoras para el sistema. 

El sistema de pesaje se instaló ante el bebedero de un corral con 15 terneros de 

engorde. Durante 21 días se registraron todas sus pesadas y se identificaron como 

visitas al bebedero. Primero se realizó un proceso de depuración de datos y después se 

analizaron los crecimientos y los hábitos de ingesta hídrica de los terneros.  

Para obtener unos resultados validables con el prototipo utilizado, actualmente aún es 

necesaria una depuración de datos intensa. Los principales factores que provocaron el 

registro de pesos erróneos fueron las pesadas incompletas y las pesadas múltiples. 

El acceso unidireccional de la báscula puede limitar la accesibilidad de terneros al agua. 

El GMD promedio del grupo fue de 1,06 kg/día. Los crecimientos (GMD) estimados 

fueron menores que los de estudios similares, posiblemente por la presencia de la 

báscula. No hubo diferencias significativas en las actividades por el consumo hídrico 

entre los terneros con el GMD más alto y más bajo (mayor y menor crecimiento). 

Los terneros visitaron el bebedero 6,2 veces/día y durante 3 min./visita, de promedio. 

El promedio de tiempo total diario de visita fue de 16,9 minutos. La frecuencia diaria 

de visitas al bebedero fue inferior respecto estudios similares, posiblemente por el 

ratio de animales por bebedero y el acceso unidireccional al agua. Los terneros que lo 

visitaban con más frecuencia solían hacer visitas más cortas, sin embargo, el tiempo de 

visita total diario acababa siendo superior al de los terneros que lo visitaban menos.  

Los terneros más jóvenes visitaron el bebedero con menos frecuencia que los más 

viejos (3,6±0,7 veces/día vs 7,4±0,7 veces/día). No hubo diferencias significativas con el 

tiempo total de visita diario ni con el tiempo por visita, pero los terneros más jóvenes 

tendían (p<0,06) a hacer visitas de mayor duración. 

La evolución del peso vivo de los terneros durante 24 horas diarias siguió una 

tendencia concordante con el patrón horario de las visitas al bebedero. 

La utilidad o no de las mejoras propuestas depende, en gran parte, de los fines con los 

que el ganadero instale el sistema de pesaje automático. 

Palabras clave: ternero, terneros, bovinos, Angus, abrevadero, agua, hábitos, ingesta, 

consumo, peso, pesadas, GMD, crecimiento, báscula, crotal, sistema, pesaje.  
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ABSTRACT 

The use of animal-state monitoring technologies in the beef cattle sector is practically 

non-existent. For this reason, Digitanimal is developing an automatic weighing system 

for the individualized control of fattening calves. 

The main objectives of this study were, first of all, to validate the automatic weighing 

system by contrasting the results obtained from this with the results of the compiled 

bibliography and, secondly, proposing some improvements for the system. 

The weighing system was installed in front of the water trough of a pen with 15 

fattening calves. During 21 days all their weighings were recorded and identified as 

visits to the trough. First, a data purification process was carried out and then growth 

and water intake habits of the calves were analyzed.  

To obtain validated results with the used prototype, an intense data clearing is still 

required. The main factors that led to the registration of wrong weights were 

incomplete and heavy weighings. 

The unidirectional entry of the scale can limit the accessibility of calves to water. 

The average GMD of the group was 1.06 kg per day. Estimated growths (GMD) were 

lower than those of similar studies, possibly due to the presence of the scale. There 

were no significant differences in water consumption activities among calves with the 

highest and lowest GMD (higher and lower growth). 

Calves visited the trough 6.2 times per day and during 3 min. per visit, on average. The 

average daily total visiting time was 16.9 minutes. The daily frequency of visits to the 

water trough was lower compared to similar studies, possibly due to the ratio of 

animals per trough and the unidirectional access to water. Calves that visited the 

trough more often used to make shorter visits, however, the total daily visiting time 

ended up being superior to that of the calves that visited the trough less frequently. 

Younger calves visited the trough less frequently than older calves (3.6±0.7 times/day 

vs 7.4±0.7 times/day). There were no significant differences regarding the total time of 

daily visit neither with the time per visit, but younger calves tended (p <0.06) to make 

longer visits to the trough. 

Live weight evolution of the calves during 24 hours a day followed a concordant 

tendency with the hourly pattern of the visits to the water trough. 

The usefulness or not of the proposed improvements depends, in large part, on the 

purpose of the farmer installing the automatic weighing system. 

Keywords: calf, calves, bovines, Angus, trough, water, habits, intake, consumption, 

weight, weighings, GMD, growth, scale, eartag, system, weighing.  
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Abreviacions i definicions 
 

Sistema d’alimentació Ad libitum: Que els animals disposen d’aliment durant les 24 

hores del dia, tal que poden menjar lliurament quan volen i la quantitat desitjada. 

Alimentació Unifeed: Se li diu popularment així a la ració integral única, basada en la 

barreja de farratges (normalment en forma d’ensitjats) i concentrats. S’acostuma a 

preparar la ració amb  unes mescladores amb les que també es sol distribuir. 

GMD: Guany de pes Mitja Diari (kg animal i dia). Paràmetre clàssic per a l’anàlisi 

tècnica de l’engreix, consistent bàsicament en la diferència entre els pesos registrats a  

al final i a l’ inici d’un període determinat.  

ITH: L'índex de temperatura-humitat és un indicador de confort enfront els efectes 

combinats de la temperatura ambiental i la humitat de l'aire. En l'actualitat aquest 

s'utilitza per supervisar les condicions d'estrès per calor del bestiar boví lleter. En 

general, els experts han determinat que amb un índex ITH inferior a 72 el bestiar no 

experimenta estrès, si és entre 72 i 78 l'estrès és moderat i valors ITH d'entre 78 i 88 es 

caracteritzen per un estrès greu. 

Núvol informàtic (cloud computing): fa referència a un conjunt de tecnologies que 

permeten emmagatzemar tots els recursos a Internet. Amb aquesta tecnologia es pot 

proveir la informació desitjada a múltiples usuaris alhora, que hi poden accedir des de 

qualsevol lloc i de forma segura. 

RFID: Radio Frequency Identification o Identificació per Ràdio freqüència. 

RSSI: Received Signal Strength Indicator o Indicador d’ intensitat de senyal rebuda, en 

català. Aquest paràmetre no és més que una escala de referència que va de -100 a 0 (el 

0 equival a 1 mW), la qual mesura la potència de senyal de radiofreqüència que rep el 

receptor. Quan més alt és el número, és a dir, més proper a 0, major serà la intensitat 

de senyal rebuda. El problema amb el RSSI és que, encara que els seus valors estan 

suposadament expressats en dBm (decibel-miliwatt), en realitat el rang de valors 

representats poden variar entre diferents fabricants, ja que no estan del tot 

estandarditzats. Per això, normalment no s’hi posen unitats o s’hi posa RSSI.  S'usa per 

aportar senzillesa als mesuraments. 

Xarxa autònoma: Una xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors. La 

finalitat principal per a la creació d'una xarxa és compartir els recursos i la informació 

en la distància, assegurar la confidencialitat la disponibilitat de la informació, 

augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes 

accions. una xarxa informàtica autònoma funciona amb una intervenció humana 

mínima o nul·la i és capaç de configurar-se, monitoritzar-se  i mantenir-se de forma 

independent. 
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1. Importància de l’aigua en la nutrició 

L’aigua és un recurs indispensable per la supervivència i el benestar dels animals. 

Constitueix  la major part del seu pes depenent de l’edat i proporció de greix en el cos, 

i és que en gairebé tots els teixits animals és el component més important (Chesworth, 

1992 cit. per Tabbiruka, 2003). Per exemple, Murphy (1992) va concloure que l’aigua 

representa entre el 56% i 81% del pes viu del bestiar boví lleter. L’aigua està 

involucrada a tots els processos fisiològics i té principalment dos propòsits: actua com 

un nutrient i component essencial pel cos i, segon, és un agent necessari per a la 

reducció de la temperatura corporal. L'aigua és descrita per NRC (1996) com un 

nutrient "necessari per a la regulació de la temperatura corporal, així com per al 

creixement, la reproducció i la lactància; digestió; metabolisme; excreció; hidròlisi de 

proteïnes, greixos i carbohidrats; regulació de l'homeòstasi mineral; lubricació de 

juntes; amortiment del sistema nerviós; transport de so; i la vista. L'aigua també és un 

excel·lent dissolvent per a la glucosa, els aminoàcids, els ions minerals, les vitamines 

solubles en aigua i els residus metabòlics que es transporten al cos ". 

Malgrat el reconeixement imperant del valor nutritiu de l’aigua i l'atenció prestada a 

altres nutrients, la quantitat i la qualitat d’aquesta sovint no es consideren 

suficientment (Beede, 2005). Tot i que el bestiar sol estar exposat a diversitat de fonts, 

subministrar-los aigua de bona qualitat tindrà beneficis similars a facilita’ls-hi bons 

farratges (Utley, 1970 cit. per Lardner et al., 2005). S’ha demostrat que un augment en 

el consum d’aigua tendeix a augmentar el d’aliment i beneficia a la salut i al guany de 

pes animal (Willms et al., 1994 cit. per Lardner et al., 2005; Willms et al., 2002; Lardner 

et al., 2005). Tanmateix, és imprescindible que l’aigua sigui de bona qualitat i neta ja 

que sinó provocarà efectes adversos sobre la salut, el rendiment, comportament i el 

benestar (Bond et al., 1976; NRC, 1996; Kamphues, 2000; LeJeune et al., 2001; 

Kamphues i Schulz, 2002 citats per Meyer et al. 2006). 

Els animals mantenen els nivells d’aigua corporal a través de la beguda, l’aigua 

continguda a l’aliment i l’aigua metabòlica produïda per l’oxidació dels nutrients 

orgànics. Per això, els requeriments hídrics diaris dels bòvids s’aproximen a la quantitat 

d’aigua consumida ad libitum diàriament a través d’aquestes tres formes (NRC, 1981).  

El consum diari d’aigua en bòvids per a carn ha sigut enregistrat en diversos assajos i 

els resultats han variat més o menys lleugerament, probablement per la variabilitat 

dels factors entre estudis. Els agents que n’ afecten els seus requeriments hídrics es 

poden separar en dues categories: factors animals i factors ambientals. Alguns 

d’aquests són la mida del cos, el nivell d'activitat, la matèria seca que conté l’aliment, 

la temperatura ambient, la humitat relativa i la velocitat del vent (Ali et al., 1994).  
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Per exemple, Sexson et al. (2012) van utilitzar vedells càrnics estabulats per fer 

experiments al sud-est de Colorado, mentre que Brew et al. (2011) també van realitzar 

un estudi a Florida amb vedells càrnics, d’entre 7 i 9 mesos d’edat, i en règim 

d’estabulació. Les temperatures ambientals i pesos vius mitjans en ambdós estudis van 

ser de 22 ºC  i 468 kg vs 15 ºC i 276 kg , respectivament. Sexson et al. (2012) van 

concloure que els vedells bevien de mitjana 37 l/animal·dia, mentre que Brew et al. 

(2011) van enregistrar 29 l/animal·dia. NRC (2000) va adaptar una taula on es relaciona 

el consum d’aigua estimat segons: pes viu, temperatura i tipus de producció. Els 

efectes de la temperatura sobre el consum d’aigua semblen importants. Arias i Mader 

(2011) van registrar un consum d’aigua diari de 32,4 l a l’estiu i de 18,7 l durant l’ 

hivern en vedells en extensiu i sense refugi. En condicions molts similars, Hoffman and 

Self (1972 cit. per Laínez i Hsia, 2004) van estimar 32,6 i 17,3 l/animal·dia. 

 

2. Hàbits d’ingesta d’aigua 

2.1 L’acció de beure aigua  

Els bovins beuen aigua de forma natural submergint-hi el musell uns 3-4 cm, amb un 

angle d’uns 60º respecte la superfície i amb les fosses nassals fora. Després succionen 

l’aigua a un ritme d’uns 20 l/min (0,33 l/s) (Hafez, 1969 cit. per Axegärd, 2017). 

2.2 Patrons d’ingesta i freqüència de consum d’aigua i menjar  

Ballard i Krueger (2005) citen nombrosos estudis (McIlvain i Shoop 1971; Roath i 

Krueger 1982; Gillen et al. 1985; Senft et al., 1985; Owens et al. 1991; Dickard et al., 

1998) demostratius de que els patrons de distribució espaial del bestiar estan 

influenciats per la distribució de les fonts d’aigua. 

En àmplies zones de pastura extensiva diversos autors han constatat que els bòvids 

beuen entre 1 i 4 vegades al dia (Stricklin, 1976 cit per Axegärd, 2017; Pereyra i Leiras, 

1991; Ballard i Krueger, 2005). Particularment, segons Stricklin (1976) les vaques en 

extensiu invertien diàriament de 4 a 14 h al pasturatge, de 9 a 12 h ajagudes i bevien 

de 1 a 4 vegades. També, Pereyra i Leiras (1991) van trobar que els bòvids passaven de 

5 a 9 h pasturant, 5 a 9 h remugant, 5 a 9 h descansant i bevien de 1 i 4 vegades.  

La producció bovina en règim d’ estabulació té efectes significatius sobre les conductes 

d’ingesta d’aigua degut, principalment, a factors com la disponibilitat d’aigua 

il·limitada, els alts nivells de producció i les interaccions socials. 

Per exemple, Hötzel et al. (2003) van fer un estudi amb dos lots que incloïen vaques 

lleteres en lactació i seques. La diferència entre lots era que un tenia accessibilitat total 

a l’aigua i l’altre tan sols 30 minuts al dia.  



13 
 

En el grup sense restricció, les vaques van visitar diàriament l’abeurador 16 i 9 

vegades, en lactació i seques respectivament. En canvi, en el lot amb restricció hídrica 

les vaques van beure de mitjana 3,1 i 1,2 vegades durant l’estona en que podien 

accedir a l’aigua. 

Huzzey et al. (2005) van obtenir una freqüència d’hidratació mitjana de 6,6 cops/dia en 

el pre-part fins a 9,5 cops/dia durant els 10 dies de post-part. També, Cardot et al. 

(2008) van observar que un grup de vaques lleteres visitaven l’estació d’aigua 7,6 

vegades al dia, de les quals 0,3 visites  eren sense beure. 

Brscic et al. (2007) van estudiar el comportament d’un grup de vedells d’engreix en 

sistema intensiu sotmesos a diferents ITH (Índex de Temperatura-Humitat o de 

xafogor) i temperatures ambientals. Els resultats van donar que diàriament de mitjana 

passaven  13,5 hores ajaguts, 4 hores descansant, 1,8 hores menjant i bevien de 9,7 

(clima fred) a 14,3 (clima calorós) vegades. 

2.3 Temps d’ingesta d’aigua  

Els bòvids ingereixen 3/4 parts de l’aigua diària entre les 6 h del matí i les 19 h del 

vespre. (Nocek i Braund, 1985; Sowell, 1999; Osborne et al., 2002; Cardot et al., 2008). 

Precisant més, Castle i Thomas (1975) van obtenir que els bovins havien begut el 34% 

de la ingesta total diària d’aigua de 9:00 a les 15:00 hores i un 40% de 15:00 a les 21:00 

hores. També, Etgen i Reaves (1982, cit. per Ali et al., 2015) van detectar que les 

vaques bevien 2/3 parts de l’aigua entre les 5 i les 17 hores. Brscic et al. (2007) van 

concloure que el major consum d’aigua es produïa entre les 9.30 - hora de 

subministrament de l’aliment- i les 17:30 h.  

Els bòvids són diürns però amb hàbits d’ingesta significativament crepusculars. 

Acostumen a beure durant el dia (matí, migdia, vespre), especialment a les primeres i 

últimes hores de llum, sovint en concordança amb les hores de més activitat d’ingesta 

alimentària. (Pereyra i Leiras, 1991; Osborne et al., 2002; Jago et al., 2005; Lainez i 

Hsia, 2004; Cardot et al., 2008; Axegärd, 2017). Solen hidratar-se mentre mengen o 

poc després i també després de ser munyides, en cas de les vaques lleteres (Nocek i 

Braund, 1985; Osborne, 2002; Lainez i Hsia, 2004; Cardot et al., 2008). També, Laínez i 

Hsia (2004) van observar que la major freqüència d’hidratació a l’estiu s’associava a les 

hores més fresques del dia, mentre que, a l’hivern s’associava a les més caloroses.  

Segons Rouda et al. (1994), el 77% dels esdeveniments de consum d’aigua duraven de 

2 a 4 minuts. Amb Jago et al. (2005), les vaques passaven de mitjana 1 min. i 57 s.  a la 

font d’aigua. Ballard i Krueger (2005), van enregistrar que les vaques bevien de mitjana 

3 minuts per registre i ho feien  de 1-2 cops en 8-12 hores.  
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Sneva (1970, cit. per Ballard i Krueger, 2005 ) va observar que les vaques bevien un 

promig de 17 min. al dia. Rouda et al. (1994), amb condicions semblants, va mesurar 

que invertien entre 14 i 28 min. Laínez i Hsia (2004) van obtenir que les vaques lleteres 

bevien entre 13,1 i 12,4 min./dia a l’estiu i l’ hivern, respectivament. Les temperatures 

més altes van fer que els animals bevessin amb més freqüència per mantenir la 

temperatura corporal. Amb tot, no hi va haver diferències significatives entre 

estacions. Aquests resultats van concordar amb els d’altres autors (Winchester and 

Morris, 1956; Hoffman i Self, 1972 cit. per Laínez i Hsia, 2004; Ali et al., 1994). 

 

3. Relació entre quantitat, freqüència i  temps de consum hídric 

Els hàbits de consum d’aigua estan relacionats amb la disponibilitat d’aigua, tal que els 

animals tendiran a beure més quanta més disponibilitat i millor accessibilitat en tinguin 

(Chesworth, 1992 cit. per Tabbiruka, 2003). 

Varis autors han conclòs que la freqüència d’ingesta d’aigua té una correlació positiva 

sobre la quantitat total consumida (Musimba et al., 1987; Zimmerman et al., 2003; 

Laínez i Hsia, 2004; Teixeira et al., 2004,2006; Jago et al., 2005; Brscic et al., 2007; 

Cardot et al., 2008; Coimbra et al., 2010; Lardner et al., 2013; Ali et al., 2015). Aquesta 

tendència positiva només en alguns assajos ha sortit estadísticament significativa. Això 

es deu a que els animals tenen un límit de capacitat d’ingesta d’aigua en una sol 

registre i, per tant, segons quin sigui el grau de restricció d’accessibilitat a ella, el 

consum total diari no podrà assolir el 100% del consum voluntari ad libitum (Nicholson, 

1989 cit. per Williams et al., 2017). Per exemple, Zimmerman et al. (2003) van obtenir 

que la ingesta diària d'aigua dels bòvids es reduïa aproximadament un 10% quan es 

passava de l'accés ad libitum (55,4 kg ) a un accés diari (44,2 kg). En el treball de Cardot 

et al. (2008), de mitjana, al incrementar la densitat de vaques a l’estable passaven de 

7,9 visites/dia i un consum de 12,2 l/visita a 6,8 visites per 13,9 l/visita.  

Hi ha experts que han assenyalat que els bovins amb accés restringit a l'aigua beuen 

més en cada oportunitat de beure en comparació amb els que tenen més 

accessibilitat, però la quantitat final consumida no és suficient per assolir la ingesta 

total diària voluntària (Payne, 1965; Schmidt et al. , 1980; Mulenga, 1994; Hatendi et 

al., 1996; Sibanda et al., 1997, citats per Williams et al., 2017; Axegärd, 2017).   

Alguns assajos han estimat que el consum d’aigua està positivament correlacionat amb 

el temps que el bestiar inverteix bevent (Rouda et al., 1994; Teixeira et al., 2004, 2006; 

Huzzey et al., 2005; Lardner et al., 2013). Per exemple, Teixeira et al. (2004) van fer dos 

assajos on observaven les preferències de les vaques a l‘hora de beure aigua entre dos 

tipus d’abeuradors diferents. En tots els casos les vaques van consumir més aigua de 

l’abeurador on dedicaven més estona bevent.  
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Lardner et al. (2013) van estudiar l’efecte de diferents tipus d’aigua (diferents 

procedències i tractaments de desinfecció) oferta sobre el volum i temps de consum 

hídric i van trobar una clara correlació positiva entre els dos factors. A més, la 

freqüència d’hidratació també s’hi va correlacionar positivament. 

Lainez i Hsia (2004) no van enregistrar diferències significatives entre el temps dedicat 

a beure aigua a l’estiu i l’hivern (13,1 vs 12,4 min/dia·animal), mentre que les 

quantitats de consum diari van ser significativament molt superiors a l’estiu (68 vs 31,5 

l/dia·animal). 

En quant a la relació entre la freqüència d’ingesta d’aigua i el temps invertit bevent els 

resultats són variables, probablement per la quantitat de factors que poden influir les 

conductes d’ingesta del bestiar, com ara les relacions socials o  el tipus d’instal·lacions. 

Per un cantó, alguns autors comenten que a menor nombre de registres major és la 

durada del període d’hidratació per registre, degut a que l’animal necessita més temps 

per ingerir l’aigua que el seu cos requereix. Aquesta conclusió en alguns casos s’ha tret 

comparant bestiar en extensiu, amb accessibilitat limitada a l’aigua per  factors com la 

distància a la font, mentre que, en altres, s’ha fet amb bòvids en intensiu els quals 

tenien accessibilitat total. Amb tot, altres estudis han contrastat aquestes estimacions, 

obtenint que els bòvids que beuen amb menys periodicitat també solen tenir registres 

més curts (Andersson et al., 1984; Axegärd, 2017). Per exemple, Axegärd (2017) va 

comprovar que les vaques de rang jeràrquic baix tenien diàriament una menor 

freqüència d’hidratació i també una duració menor per registre en comparació les de 

rang més elevat, degut a que les darreres sovint les apartaven. Conseqüentment, les 

submises també tendien a beure més ràpid, consumint una quantitat major d’aigua 

per registre. Andersson et al. (1984) van recollir que les vaques bevien més 

reiteradament i durant més temps per visita de l’abeurador automàtic amb menys 

caudal (2 l/min vs 7 l/min vs 12 l/min).   

 

4. Principals factors que influeixen els hàbits d’ingesta hídrica  

La recerca dedicada als hàbits d’ingesta hídrica dels bòvids és escassa i amb resultats 

variables. Això es deu bàsicament al gran nombre de factors que, sols i/o 

interaccionant entre ells, poden alterar per aquestes conductes. Per tant, sovint és 

complicat poder comparar i contrastar estudis així com també comentar la influència 

d’un sol factor per si sol. 

 

 No obstant, es segreguen en dos grups: FACTORS ANIMALS i FACTORS AMBIENTALS. 
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4.1 Factors animals 

4.1.1 Pes viu animal (Pes corporal)  

Diversos, autors han trobat una correlació positiva significativa entre el pes viu dels 

bòvids i el consum d’aigua  (Loneragan et al. 2001; Meyer et al., 2004; Meyer et al., 

2006; Axegärd, 2017). Algunes de les raons poden ser que els més pesats tenen un 

nivell de producció superior (Meyer et al., 2004), consumeixen més Matèria Seca 

(Meyer et al., 2004), tenen un estatus jeràrquic superior en el grup o la interacció 

d’aquests factors, entre altres.  Per exemple, Axegärd (2017) va explicar el fet de que 

les vaques pesants beguessin més aigua com a conseqüència de que bevien amb més 

freqüència, durant més temps i en més quantitat per cada registre a l’abeurador, en 

comparació les més lleugeres. Paral·lelament, va relacionar  aquests hàbits i el major 

pes viu amb el fet que ocupessin un rang social superior. 

Sexson et al. (2012), van determinar que el pes viu era un bon factor de predicció del 

consum d’aigua en vedells però, a diferència d’altres estudis, ambdós factors estaven 

negativament correlacionats. No obstant, en els resultats mostrava detalladament que 

hi havia una correlació positiva entre els dos factors quan els animals pesaven de 300 a 

500 kg (consumint un promig de 22 a 38 l·animal/dia) però, a partir dels 500 kg aprox., 

s’invertia. Aquest canvi de tendència  s’associava amb canvis en la composició corporal 

a mesura que els vedells s’engreixaven.  

Hi ha nombrosos autors que no han trobat relacions significatives entre el pes viu i el 

consum d’aigua, determinant així que no és un bon factor de predicció (Holter i Urban, 

1992; Rouda et al., 1994; McDonald, 2012), tot i que numèricament si que hi havia 

diferències entre les quantitats ingerides pels animals més i menys pesants. En els 

assajos de  Holter i Urban ( 1992) i Rouda et al. (1994), on utilitzaven bovins en plena 

fase adulta, els resultats mostraven una feble correlació negativa. En canvi, els 

resultats de McDonald (2012) van mostrar certa correlació positiva, probablement 

perquè es van utilitzar vedells en plena fase de creixement. 

La duració de l’assaig i l’edat i pes  inicial i final del bestiar són els principals agents que 

poden haver influït a la diversitat de resultats obtinguts al estudiar la relació entre pes 

i consum d’aigua. Això pot ser perquè els bovins més vells tenen un contingut d'aigua 

corporal menor que els més joves (Murphy, 1992), ja que a l’etapa adulta el cos 

comença a acumular greix exponencialment i la proporció de proteïna i d’aigua decreix 

notòriament (NRC 2000). Hi ha indicis que la proporció d'aigua corporal pot afectar el 

seu consum en forma d’una correlació positiva (Andrew et al., 1995 cit. per Axegärd, 

2017). Aquesta diferència pot implicar que vaques amb pesos corporals semblants 

tinguin requeriments d'aigua diferents o viceversa (Andrew et al., 1995 cit. per 

Axegärd, 2017). Això podria succeir entre vaques adultes velles i joves o entre vaques 

amb lactacions primerenques i finals. 
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4.1.2 Estat fisiològic 

El bestiar boví d’engreix generalment només ha d’ingerir l’aigua suficient per abastir 

els requeriments fisiològics segons el seu pes viu. No obstant, les vaques prenyades o 

en lactació han de beure l’aigua necessària per la cria o la producció de llet a més de la 

que fisiològicament el cos necessita (Winchester i Morris, 1956; NRC, 2001). 

S’ha demostrat que les femelles gestants i lactants tenen una major demanda d'aigua 

que les vaques seques (Winchester i Morris, 1956; Holter i Urban, 1992; Rouda et al., 

1994; Lainez i Hsia, 2004; Kume et al., 2010).  Per exemple, Rouda et al. (1994) van 

obtenir que les vaques lactants consumien 61 litres d’aigua diaris i les no lactants 50 

litres. En el treball Kume et al. (2010) les vaques seques van consumir de mitjana 30,3 

kg d’aigua al dia i les lactants 98,4 kg. En el primer cas les vaques eren de races 

càrniques, lactaven els seus vedells i pasturaven, en canvi, en el segon, les vaques 

estaven estabulades, es munyien dos cops al dia i eren de la raça lletera Holstein. 

Diversos autors també han corroborat que el rendiment lleter de les vaques es 

correlaciona positivament amb la ingesta d'aigua (Meyer et. al, 2004; Cardot et al., 

2008; Kramer et al., 2008; Ali et al., 2015). D’altres, han comprovat que els estats de 

lactació i gestació afecten els hàbits d’ingesta d’aigua de les vaques, com ara la 

freqüència de consum i el temps d’ingesta (Hötzel et al. 2003; Lainez i Hsia, 2004; 

Huzzey et al., 2005; Ali et al. 2015). 

A l’estudi de Hötzel et al. (2003) l’estat fisiològic de les vaques va afectar 

significativament la freqüència de consum d’aigua, el nombre de glops i la velocitat 

d’ingesta. Les vaques e lactació bevien a una velocitat mitja de 0,32 l/seg. i  feien  38 

glops per visita, mentre que les seques bevien a 0,21 l/seg. i 25 glops. A més a més, 

també es va observar que durant els primers minuts de disponibilitat hídrica les vaques 

que bevien eren les que estaven sent munyides. 

Lainez i Hsia (2004) van enregistrar uns períodes d’ingesta d’aigua de  15,3 min/dia, 

14,3 min/dia i 12,8 min / dia per  les vaques molt i poc productives i vedelles de 

reposició, respectivament, però les diferències no eren significatives. Hi va haver però 

diferències significatives entre aquests resultats i el de les vaques seques que bevien 

8,2 min./dia. Es va comprovar que les vedelles de reposició visitaven freqüentment els 

abeuradors però no sempre bevien, per això, tot i l’alt nombre de registres, el consum 

hídric diari va ser molt inferior al de les vaques adultes. 

Huzzey et al. (2005) van observar les variacions dels hàbits d’ingesta alimentària i 

hídrica en vaques, des dels 10 dies pre-part i els 10 post-part, quan ja lactaven. El 

temps dedicat a beure en cada hidratació abans del part va ser de 5,5 min/dia i va 

augmentar gradualment fins als 6,8 min/dia al post-part. La freqüència d’hidratació 

durant el pre-part va ser de 6,6 episodis/dia, fins a 9,5 episodis/dia durant el període 

de post-part.   
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L'anàlisi de regressió va mostrar consistència tant en la freqüència com en el temps de 

consum en els períodes pre i post-part. 

A diferència dels casos anteriors, Rouda et al. (1994) van obtenir que l’estat fisiològic 

de les vaques no afectava significativament ni la freqüència ni el temps de consum 

d’aigua. Probablement aquests resultats es vegin influenciats per les condicions 

productives en què es trobava el bestiar i les races utilitzades.  

4.1.3 La raça animal 

La literatura existent sobre la comparació dels hàbits de consum d’aigua entre races en 

bòvids és escassa. A més,  per la manca de recerca sobre les conductes d’ingesta 

hídrica en general i la diversitat de mètodes i ambients, es dificulta encara més el fer 

comparacions entre assajos, tal hi com mostra Williams et al. (2017). 

El fet de que la raça pugui influir en que hi hagi diferències entre els seus hàbits 

d’hidratació està directament relacionat amb les seves diferències fisiològiques. Per 

això, tradicionalment sempre s’ha tingut en compte la capacitat d’adaptació dels 

bòvids a l’entorn on viuen, tot i que, actualment, gràcies a la millora genètica i dels 

sistemes de producció amb alt control ambiental, sovint es seleccionen races gairebé 

exclusivament pels seus rendiments productius. 

Els bovins és habitual classificar-los, primer, segons el seu origen en dues subespecies: 

Bos taurus taurus o bestiar d’origen europeu, i Bos taurus indicus o zebú, més 

populars en els tròpics i, per tant, més adaptats a climes calorosos.  Les diferències 

fisiològiques entre els amdos solen ser clares degut a les característiques del lloc d’on 

provenen. És per això que nombrosos estudis han constatat que els Bos t. taurus tenen 

una demanda d’aigua superior al bestiar Bos t. indicus i, per tant, a iguals condicions 

beuen més quantitat (Winchester i Morris, 1956; Beatty et al., 2006; Brew et al., 2011). 

En quant a les diferències en els hàbits d’ingesta d’aigua entre races d’igual origen i/o 

millorades, generalment han sigut escasses. Per exemple, Brown-Brandl et al. (2006) 

van comparar la tolerància a l’estrès per calor entre 4 races europees diferents. Per la 

manca de diferències significatives van agrupar les dades segons el color de la pell i 

pelatge dels bovins. Així van obtenir que les races amb la pell i pelatge foscos (100% 

Angus i creuades) van augmentar la freqüència (3,7%) i temps (1,7%) de consum 

d’aigua respecte les més clares (Xaroleses i Gelbvieh).   

Osborne et al. (2002) van comprovar que les vaques Holstein consumien 

significativament més aigua que les Jersey (102,5 L/dia vs 75,7  L/dia), probablement 

per les seves diferències fisiològiques més significatives (pes i producció lletera). Les 

vaques Holstein són més pesades i amb major capacitat productiva.  
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Axegärd (2017) va obtenir que les vaques Swedish Holstein (SH) bevien més durant el 

dia que les Swedish Red (SR), probablement perquè pesaven més i produïen més llet 

que les SR i, en conseqüència, tendien a ser d’un rang social superior. Per contra, les SR  

bevien més durant la nit quan l’abeurador estava menys ocupat. Possiblement per això 

no hi va haver diferències significatives amb la freqüència, quantitat i temps de 

consum diaris entre ambdues races. 

4.1.4. Relacions socials  

Els bòvids han evolucionat vivint en ramats, per reduir el risc de depredació. Són 

considerats animals gregaris i, per tant, tendeixen a moure’s de forma conjunta. 

Aquests presenten diverses estructures socials distingides que a vegades 

interaccionen, entre les quals hi ha jerarquies de dominància i patrons de lideratge-

seguiment (Dickson, Barr i Wieckert, 1967 cit. per Albright, 1997).   

- Organització jeràrquica 

Els bòvids són animals socials que s’organitzen amb jerarquies en un grup. Aquesta 

jerarquia s’estableix a edat primerenca i depèn de factors com l’ experiència, edat, 

herència, sexe, raça, característiques físiques i de temperament (Albright, 1997). 

Segons aquests aspectes, passaran a ser considerats dominants o subordinats pels 

demés membres del grup.  Per exemple, les vaques més madures sovint són de rang 

superior que les més joves (Grant i Albright, 2001; Lindberg, 2001 cit. per Shahhosseini, 

2013; Axegärd, 2017). 

La dominància social existeix quan el comportament d’un animal és inhibit o alterat 

per la presència o l’ amenaça  d’un altre individu del grup (Beilharz and Zeeb, 1982 i 

Drews, 1993 cit. per Albright, 1997). Una organització jeràrquica de dominància lineal 

és estranya ja que solen establir jerarquies complexes com ara relacions de 

dominància triangular : A domina B; B a C però C domina A  (Schein and Fohrman, 1955 

cit. per Harris et al., 2007). 

La primera trobada entre dos animals pot evocar diferents respostes. Si un d’ells és 

clarament més gros, fort, sa i/o vell l’ intercanvi de resposta entre els dos possiblement 

no sigui més que un simple gest amb el cap o una apartada física del dominant cap al 

segon perquè es sotmeti. El submís li serà durant la resta de temps que convisquin. 

Tanmateix però, en les condicions de producció actuals es solen tenir els bòvids en 

agrupacions homogènies i això els pot augmentar l’estrès, per la similitud de 

característiques entre tots els individus.  

En aquesta situació la probabilitat que esdevinguin enfrontaments augmenta 

(Wieringa, 1990 cit. per Albright, 1997). No obstant, les jerarquies solen ser passives i 

més amb grups de convivència reduïts (Albright, 1978a, 1991 cit. per Albright, 1997). 

Els subordinats eviten el conflicte  i els dominants fan el mínim per desbancar-los. 
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A mesura que els submisos s' hi aproximen, poden reduir la seva taxa d’ingesta 

alimentària i hídrica mentre que el comportament dels dominants no es veu afectat 

(Bennett et al., 1985 i Bennett i Holmes, 1987, citats per Sowell et al.,1999). Per tant, 

El bestiar boví exhibeix jerarquies socials que poden afectar els comportaments de 

consum d'aigua i aliment (Harris, 2001; Porath et al., 2002; Coimbra et al., 2012), 

restringint la qualitat i/o quantitat de recursos disponibles (espai, aliment i aigua) pels 

de rang inferior ( Bennett et al., 1985 i Bennett, 1987 cit. per Sowell et al.,1999). 

- Lideratge-seguiment 

Els comportaments individuals dels bovins sovint són fortament dependents dels altres 

membres del grup, per la forta relació de lideratge-seguiment que presenten. El 

concepte de lideratge es refereix a l’habilitat d’un individu per influenciar a la resta del 

grup a repetir la mateixa conducta. La motivació és la clau en la determinació del 

moviment individual lliure en un grup. Les seves causes són molt variables, com ara, la 

recerca d’ombra o la recerca de menjar. Però la tendència innata dels bovins a actuar 

simultàniament fa que sovint gran part del grup es mogui només per imitació del líder, 

en comptes de fer-ho per motivació individual o promoguda per l’entorn. 

Els ramats estan dirigits per individus que inicien una activitat (pasturar, desplaçar-se 

etc.) diferent a la de la resta. Si no segueixen, el “líder” retorna a l’activitat del grup 

(Sato, 1982). Els líders semblen ser animals que es mouen per un motiu definit, 

atraient l’atenció dels demés que el seguiran (Greenwood i Rittenhouse, 1997 cit. per 

Sowell et al., 1999), fet que els inclina cap a la facilitació social (Tayler, 1972 cit per 

Sowell et al.,1999). Un exemple de facilitació social és que quan una vaca menja o beu, 

segurament una altra serà estimulada per fer-ho tant si en té la necessitat com si no 

(Curtis and Houpt, 1983 cit. per Albright i Grant, 2001). Particularment, Kaufmann et 

al. (2013, cit. per Malan et. al, 2018) van observar un augment de les interaccions 

socials al voltant de l'abeurador en comparació a altres zones de l'espai de 

convivència. 

Cal destacar que el concepte de lideratge és distint al de dominància, ja que el líder 

d’un moviment en un grup no és necessàriament l’individu més dominant (Tayler, 

1972 cit. per Albright, 1997). Un cas, Reinhardt (1981, cit. per Axegärd, 2017) va 

observar que el líder habitual en un ramat era la vaca més popular, és a dir, la que 

s’associava amb més membres del ramat i resulta que era d’un rang social intermedi. 

Alguns autors si que han associat el lideratge amb ordres de dominància. Per exemple, 

Sato (1982) va observar que les vaques d'alt rang social solien ser líders i les de rang 

baix seguidores. La tendència semblava relacionar-se amb el fet que els animals de 

major rang es movien més activament, tal que eren més atraients. S’ha vist que l’ordre 

dels moviments del ramat pot diferir segons si són voluntaris o forçats.  
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Quan són voluntaris, els animals de rang social superior són més propensos a 

emprendre l’acció. Contràriament, si són forçats no sol haver-hi correlació entre 

lideratge i ordre de moviment jeràrquic, tot i la tendència mostrar que els subordinats 

solen estar més predisposats a iniciar-los (Sato, 1982).  

Tot i que pot suposar algun avantatge en les condicions de producció actuals, per 

exemple, en el maneig del bestiar per entrar a les sales de munyir; també poden tenir 

efectes adversos, especialment en condicions en què la disponibilitat de recursos és 

limitada. En aquest cas, que es produeix sovint amb l’accés a l’aigua, les relacions de 

competència augmentaran, de manera que els individus més submisos del grup poden 

veure afectats els seus rendiments productius. 

4.1.4.1 Relació entre conductes socials i d’ingesta d’aigua  

Es considera que les vaques dominants beuen més que les subordinades (Andersson i 

Lindgren, 1987 cit. per Axegärd, 2017; Hötzel et al., 2003). No obstant, hi ha estudis en 

que hi ha diferències numèriques entre dominants i submisos, però aquesta no és 

significant (Laínez i Hsia, 2004). Això es pot relacionar amb que les vaques submises 

van a beure quan les dominants no les poden molestar, com ara quan es subministra 

l’aliment (Andersson i Lindgren, 1987; Lainez i Hsia, 2004; Axegärd, 2017). També, 

alguns autors han trobat que els estats fisiologics poden interectuar amb les jerarquies 

socials (Grant i Albright, 2001; Hötzel et al., 2003). Per il·lustrar, Hötzel et al. (2003), 

van trobar que les vaques lactants bevien abans que les seques i en més quantitat. 

Axegärd (2017) va obtenir que les vaques de rang baix visitaven menys l’abeurador que 

les de rang més alt i amb una duració per visita també menor. Per contra, les submises 

tendien a beure més quantitat d’aigua per registre. Les de rang baix van beure més 

aigua a la nit i, també, aprofitaven a beure mentre es subministrava l’aliment ja que les 

vaques dominants estaven a les menjadores. La durada mitjana per registre va ser de 

6,5 i 7,5 min per a les vaques de baix rang i les de rang mig-alt, respectivament, i amb 

unes freqüències diàries de  24,8 i 28,3 visites.  

Andersson i Lindgren (1987, cit. per Axegärd, 2017) van observar en vaques lligades 

que compartien recipient d'aigua, que les dominants bevien diàriament un 7% més. 

Abans de disposar d’aigua, totes les vaques menjaven. Quan accedien als abeuradors, 

les dominants van beure abans que les subordinades. Amb tot, quan s’alimentaven per 

segona vegada al cap d’una estona, les submises anaven a beure mentre les dominants 

menjaven.  
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Coimbra et al. (2012) van investigar si les jerarquies socials en lots de vaques influïen 

els hàbits d’ingesta d’aigua segons on estava situat l’abeurador. Les vaques pasturaven 

superfícies quadrades de 0,1 ha en grups de 8 individus. Quan l’abeurador estava 

dintre del tancat perimetral les jerarquies no van influir però quan estava en un 

passadís entre dos “paddocks”,  a 150 m de la porta, les vaques dominants van beure 

amb més freqüència i durant més estona que les submises.  

4.2  Factors ambientals 

4.2.1 Caracteristiques dels abeuradors i el seu ús 

4.2.1.1 Tipus i nombre necessari d’abeuradors  

Es solen diferenciar dos tipus de fonts d’aigua: naturals i artificials. Dins les artificials 

també es poden separar en dos tipus: recipients i bols de flux automàtic. Els primers 

s’han d’omplir d’aigua perquè l’animal begui, mentre que els segons són buits i quan 

els bovins hi introdueixen el musell pressionen un mecanisme que fa que surti l’aigua. 

Poques investigacions han examinat anteriorment com el bestiar respon a les 

diferències en com es proporciona l'aigua. Amb tot, s'ha trobat que el bestiar mostra 

preferències quan selecciona la font d'aigua (Teixeira et al., 2004, 2006; Coimbra et al., 

2010, 2012) Alguns estudis han informat que les vaques prefereixen els recipients 

artificials que els corrents naturals (Sheffield et al., 1997; Coimbra et al., 2012) o que 

els bols de flux automàtics (Kocsis i Mikecz, 1986 cit. per Teixeira et al., 2004). 

Un dels motius pels que les vaques prefereixen fonts artificials pot ser la millor qualitat 

de l’aigua. I és que els bòvids en condicions extensives poden afectar negativament, 

per contaminació, els cursos d’aigua (Franklin et al., 2009; Schwarte et al., 2011; 

Tufekcioglu et al., 2013; Malan et al., 2018), degut a la tendència a passar-se hores 

entorn d’aquests. Alguns autors han suggerit que instal·lar abeuradors artificials a les 

pastures pot reduir dràsticament el temps que el bestiar passa entorn al recurs 

natural, reduint així la seva contaminació (Sheffield et al., 1997; Miller et al., 2011, 

Olson et al., 2011 i Brueggen-Boman, 2012 citats per Malan et al., 2018). Segons Bica 

et al. (2006) usar tancs d’aigua en comptes de recursos naturals augmenta el consum 

d’aigua diari, el guany de pes i el benestar dels animals. Tanmateix però, Malan et al. 

(2018) han considerat que el volum de recerca actual encara no és suficient per 

determinar un conjunt de directrius fiables per assegurar que la instal·lació 

d’abeuradors artificials afecti positivament la qualitat de l'aigua, tenint en compte la 

gran quantitat de factors que influeixen. 

Les vaques prefereixen els abeuradors més grans i amb major àrea superficial d’aigua 

(Teixeira et al., 2004, 2006; Coimbra et al. 2010) i  els més amples i profunds (Coimbra 

et al., 2012).  
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Coimbra et al. (2010) van estudiar l’efecte del tipus d’abeurador en els hàbits d’ingesta 

hídrica de vedelles. En un primer assaig els animals podien accedir a dos abeuradors, 

un rodó i un rectangular. L’abeurador rodó tenia major superfície d’aigua i era més 

gran que el rectangular. Al segon assaig, només podien accedir a un abeurador a la 

vegada. Les vedelles sempre van beure durant més temps i en més quantitat al 

recipient rodó. A la primera prova també van hidratar-s’hi amb més freqüència.  

La velocitat d’ompliment dels recipients automatitzats pot afectar el comportament 

d’ingesta hídrica ja que els bòvids acostumen a anar a beure en grup. Que afecti o no 

depèn bàsicament de les dimensions de la canonada i la pressió de l’aigua (Reid, 1992 

cit. per Beede, 2005). 

En quant als bols de flux automàtic, Andersson et al. (1984) van estudiar el consum 

d’aigua en vaques utilitzant tres fluxos distints, 2, 7 i 12 l/min. Van trobar que el cabal 

baix reduïa la seva ingesta d'aigua diària i, també, augmentava la freqüència (40 vs 28 i 

30) i el temps de consum. Castle i Thomas (1975) van observar que les vaques que 

disposaven de canals d’aigua bevien menys freqüentment, durant menys estona i amb 

una major velocitat que les que tan sols tenien bols de flux automàtic. 

Paral·lelament, el nombre d’abeuradors necessaris per abastir bé unes determinades 

necessitats (nº caps, espai útil etc.) dependrà en bona part a les característiques de 

l’abeurador. L’ús de bols de flux automàtic en lots grans de vaques lleteres no és 

freqüent per que són d’ús individual. En aquest cas és habitual tenir canals d’aigua 

amb unes dimensions lineals adequades per a una bona accessibilitat i amb una taxa 

d’ompliment adequada, comptant que solen anar a beure en grups.  

4.2.1.2 Localització dels abeuradors  

La localització de les fonts d’aigua és un aspecte influent en les conductes d’ingesta 

d’aigua i generals dels bovins en sistemes extensius (McIlvain i Shoop 1971; Roath i 

Krueger 1982; Gillen et al. 1985; Senft et al., 1985; Owens et al. 1991; Dickard et al., 

1998 citats per Ballard i Krueger, 2005). 

La distància a l'aigua és un factor clau en els patrons de distribució ramadera. Els 

bòvids en grans extensions de pasturatge acostumen a beure entre 1 i 5 vegades al dia 

(Pereyra i Leiras, 1991; Rouda et al., 1994; Walter et al., 2002; Ballard i Krueger, 2005) 

mentre que, en bestiar estabulat, no solen beure menys de 7 vegades diàries (Hötzel et 

al., 2003; Huzzey et al. 2005; Brscic et al., 2007; Cardot, 2008; Axegärd, 2017). Per 

exemple, Hötzel et al. (2003) van enregistrar que les vaques lleteres en lactació 

visitaven l’abeurador una mitjana de 16 vegades/dia i Huzzey et al. (2005) va obtenir 

13,1 registres diaris. A més, sovint hi ha animals que visiten l’abeurador sense beure 

(Laínez i Hsia, 2004; Cardot, 2008). 
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On hi ha més variació en la freqüència de beure és amb el bestiar que pastura petites 

superfícies (≤1 ha i amb ≤2 abeuradors) o producció semintensiva potser, en part, per 

les condicions climàtiques durant d’assaig. Per exemple, Valeria et al. (2010) van 

obtenir 13,6 ingestes d’aigua/dia·vaca lactant mentre que Jago et al. (2005) van 

registrar-ne 5,2. Ambdós assajos es van fer a l’estiu però en el primer la temperatura 

mitja va ser de 24 ºC i en el segon de 15,5 ºC i va ploure. Coimbra et al. (2010) van 

obtenir una mitja de 4 visites diàries, també durant l’estiu però amb vaques seques i 

de raça càrnia. 

Alguns autors han observat relacions entre la localització dels abeuradors i 

l’expressivitat de les jerarquies socials (Coimbra et al. 2012; Axegärd, 2017). 

La posició de l’abeurador en els estables també pot influir els hàbits d’ingesta dels 

bovins (Brouk et al.,2001; Beede, 2005; Cardot et al., 2008; Axegärd, 2017). Brouk et 

al. (2001) van equipar uns corrals de vaques lleteres amb 3 abeuradors cadascun, 

situats al centre i a cada costat del corral. Les vaques sempre van beure més i més 

freqüentment de l’abeurador central, seguit del més proper a la porta per anar a 

munyir. També, quan se’ls donava la possibilitat de beure just a la sortida de la sala de 

munyir, el bestiar bevia aprox. el 10% del seu consum diari. Axegärd (2017) va 

dispersar abeuradors per un corral amb 50-70 vaques lleteres i va detectar que les 

submises tendien a beure més d’unes fonts concretes. També, va trobar que quan 

bevien dels abeuradors oposats a les menjadores sovint ho feien amb males postures, 

especialment les subordinades, per evitar molestar altres femelles que menjaven. 

Aquests abeuradors van ser més utilitzats per les vaques dominants. 

4.2.2 Factors climàtics 

Entre els factors climàtics, la temperatura relacionada amb l'estrès tèrmic per calor és 

el que ha rebut més atenció (Winchester i Morris, 1956; Arias i Mader, 2011), 

juntament amb l’índex temperatura-humitat (ITH) (Bicudo, 2002; Brscic et al.,2007; 

Valeria et al., 2010) Els efectes del fred han rebut molta menys atenció, probablement 

perquè els bovins suporten millor les temperatures baixes que altes gràcies a que el 

seu metabolisme normal i la fermentació ruminal ja generen molta calor corporal 

(Shearer i Bray , 1995). 

Tot i les variacions entre races, la zona de termoneutralitat es considera per totes 

semblant i ronda entre els -5/5 i 20/25 ºC (Roenfeldt, 1998 cit. per Valeria et al., 2010; 

Brew et al., 2011; Meyer et al., 2006). Generalment, amb les races lleteres la 

temperatura mínima que es suposa és de 5 ºC, mentre que amb les carnisseres varia 

més. 

Amb referència de l’ITH, l’ambient termo-neutral s’estima quan l’ITH és inferior a 70-

72% i, a partir de 77%, es considera que l’animal pateix un estrès calòric perillós 

(Armstrong, 1994 cit. Per Briscic, 2007; Mader and Davis, 2004).  
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Per definició, la zona termo-neutral s’entén com la zona en la qual la vaca obté pels 

mecanismes termoreguladors normals l'ajust de la temperatura interna sense cap 

despesa d'energia addicional (Shearer i Bray , 1995). 

Nombrosos estudis han mostrat una clara associació entre els hàbits d’ingesta d’aigua 

dels bovins i la temperatura ambient i/o l’índex de temperatura-humitat (ITH) (Ali et al, 

1994; Bicudo, 2002;  Mader i Davis, 2004; Brown-Brandl et al., 2006; Meyer et al., 

2006; Brscic et al.,2007; Valeria et al., 2010; Sexson et al., 2012; Arias i Mader, 2014). 

Una gran part d’aquests han constatat una correlació positiva entre ambdós factors, és 

a dir, que al pujar la temperatura ambient o l’ITH, també ho fa significativament el 

consum d’aigua, especialment al acostar-se als límits de termo-neutralitat (Loneragan 

et al., 2001; Bicudo, 2002; Brown-Brandl et al., 2006; Brscic et al.,2007; Valeria et al., 

2010). A més, alguns investigadors han observat també una correlació positiva entre la 

temperatura i la freqüència i el temps de consum diari (Brown-Brandl et al., 2006; 

Brscic et al.,2007; Valeria et al., 2010) així com també el nombre de vaques que visiten 

l’abeurador en un temps determinat (Valeria et al., 2010). 

Brscic et al. (2007) van investigar la resposta de vedells en producció intensiva en 

diferents situacions climàtiques ( clima fresc THI< 72, temperat THI 75-76  i  calorós 

THI>78) i van enregistrar que el major nombre de visites a l’abeurador ocorren  en 

situacions d’estrès calòric  (9,8 vs 11,1 vs 14,3 visites/vedell i dia). Brown-Brandl et al. 

(2006) van reportar un augment del 82% en la freqüència de consum en situacions 

similars. 

Hi ha experts que han trobat que quan les temperatures mitjanes superen uns 

determinats llindars de calor perillosos, augmenta la variabilitat entre els hàbits 

d’ingesta d’aigua dels individuals (Hyder et al., 1968; Rouda et al.,1994). Per exemple, 

Hyder et al. (1968) van obtenir una correlació positiva entre el consum d’aigua i la 

temperatura ambiental quan estaven entre 11-24 ºC però, al passar dels 25 ºC, la 

variabilitat entre individus augmentava. Segons Rouda et al. (1994), això ocorre 

especialment amb temperatures iguals o superiors a 30ºC.  També, en altres proves 

s’ha obtingut que a partir d’aquests llindars de calor i/o amb ITH≥ 82% aprox.,  la 

quantitat, freqüència i consum d’aigua del bestiar decreixen més o menys 

significativament (Rouda et al.,1994; Brown-Brandl et al., 2006; Valeria et al., 2010). 

Això es pot deure a la seva incapacitat per normalitzar els mecanismes de 

termoregulació en aquests nivells de xafogor (McDowell et al., 1976 i Lemerle i 

Goddard, 1986 citats per Valeria et al., 2010). Per exemple, Valeria et al. (2010) van 

observar que quan l’ITH arribava al 82% la freqüència d’ingesta hídrica de les vaques 

disminuïa significativament i, en canvi, es quedaven ajagudes durant molt de temps 

panteixant per culpa de la calor extrema. 
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També hi ha investigacions que han conclòs que les conductes d’ingesta hídrica no 

estan influenciades significativament per cap variable climàtica o només en 

determinades situacions. Little i Shaw (1978) no van trobar relació entre la ingesta 

d'aigua i les temperatures de l'aire de 7-20 ° C. Rouda et al. (1994) tampoc van trobar 

cap relació significativa entre ambdós factors dins l’ interval de termo-neutralitat.  

Alguns experts han trobat una visible proporcionalitat entre la variacions de la 

temperatura i el consum d’aigua. Diversos d’ells han estimat que l’augment d’ 1ºC a la 

temperatura ambiental causa una demanda addicional de 0,5 kg d’aigua en els bovins  

(Ali et al, 1994; Mader i Davis, 2004; Meyer et al. 2006). D’altres com Loneragan et al. 

(2001), van obtenir que el consum d’aigua augmentava 1,9 kg per cada grau que 

pujava la temperatura. 

Varis autors han relacionat la major activitat de consum hídric dels bovins amb les 

hores més fresques durant l’estiu i les més caloroses a l’hivern i, també, han estimat 

un augment del consum a l’estiu (Laínez i Hsia, 2004; Arias i Mader, 2010). En el cas d’ 

Arias i Mader (2010), van registrar que els vedells que s’havien acabat d’engreixar a 

l'estiu havien consumit un 87,3% més d'aigua que els acabats durant l' hivern. 

La temperatura té un gran impacte en el benestar del bestiar, però altres factors com 

el contingut d'humitat a l'aire, la radiació tèrmica i el flux d'aire també han demostrat 

impacte en els hàbits hídrics dels bovins (Mader i Davis, 2004; Brown-brandl et al., 

2006; Sexson et al.,2012). 

Diversos assajos han  definit una correlació negativa entre la humitat relativa de l’aire i 

l’activitat hídrica dels bovins (Ali et al., 1994; Loneragan et al., 2001; Meyer et al., 

2006; Cardot et al., 2008; Arias i Mader, 2010; Sexson et al., 2012), i més a l’hivern i 

amb  temperatures termo-neutrals (Ali et al., 1994; Arias i Mader, 2010). 

Concretament, Ali et al. (1994) van concloure que en climes freds com el de Canadà, el 

consum d’aigua es veia més influenciat per la humitat relativa que la temperatura. 

 

Alguns dels autors també han trobat certa associació entre el vent (velocitat i/o 

direcció)  i el consum hídric (Ali et al., 1994; Loneragan et al., 2001; Arias i Mader, 

2010; Sexson et al., 2012). Arias i Mader (2010) van constatar que durant l’hivern 

l’augment de la velocitat del vent tenia un efecte negatiu sobre la ingesta hídrica, igual 

que la humitat relativa i les precipitacions. D’altra banda, Loneragan et al. (2001) i 

Sexson et al. (2012) van trobar una correlació positiva entre la velocitat del vent i el 

consum d’aigua. 
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4.2.3 Alimentació: Matèria Seca continguda a l’aliment  (MS) 

La relació entre la ingesta de matèria seca i els hàbits d’ingesta d’aigua dels bovins ha 

sigut un dels factors més estudiats tot i la limitada informació existent. La majoria d’ 

experiments han trobat una relació directa entre els dos consums (Musimba et al., 

1987; Loneragan et al., 2001; Steiger et al., 2001;  Mader i Davis, 2004; Jago et al., 

2005; Meyer et al., 2006; Cardot et al., 2008; Arias i Mader, 2011; Brew et al., 2011; 

Sexson et al., 2012; Ali et al., 2015;...). Prèviament, cal dir que la seva correlació pot 

capgirar-se segons si es tenen o no en compte variables climàtiques, especialment la 

temperatura ambiental.  

Si a l’estudi s’hi contempla com una variable dependent, la correlació entre el temps i 

quantitat dels consums hídric i alimentari sol ser negativa (Brscic et al.,2007; Arias i 

Mader, 2011). Això passa perquè quan les temperatures pugen els bòvids augmenten 

el consum d’aigua pel seu efecte refrigerant i alhora mengen menys per reduir la 

generació de calor corporal amb la digestió. Contràriament, si les temperatures baixen 

mengen més per abastir la despesa energètica en forma de calor corporal, i les 

necessitats hídriques baixen. Per il·lustrar, Arias i Mader (2011) van enregistrar a l’estiu 

i a l’hivern un consum d’aigua de 32,4 l/d vs 17,3 l/d i un consum de Matèria Seca de 

9,6  kg/d vs 11,2 kg/d, respectivament. 

D’altra banda, si la temperatura és una variable independent de l’estudi i només 

s’estudia la correlació entre ambdós consums, força autors han trobat que hi ha una 

correlació positiva (Musimba et al., 1987; Loneragan et al., 2001; Steiger et al., 2001;  

Meyer et al., 2006; Cardot et al., 2008; Brew et al., 2011; Sexson et al., 2012; Ali et al., 

2015). Molts d’ells han fet assajos amb lots d’animals amb règims de restricció hídrica 

diferents. Així, també s’ha comprovat que la freqüència d’hidratació pot afectar el 

consum de Matèria Seca si influeix significativament sobre el consum d’aigua. 

Diversos autors han estimat uns ratis de consum d’aigua entre 4 i 4,9 l/kg MS ingerit 

(Winchester i Morris, 1956; Mader i Davis, 2004; Cardot et al., 2008). Altres com Utley 

et al. (1970, cit. per Lardner et al., 2013) i Meyer et al. (2006) van estimar 2,9 i 2,3 l/kg 

MS. També Osborne et al. (2002) va calcular uns ratis de 5 a 5,3 l/kg MS. Les 

diferències probablement es deuen a les diferents condicions ambientals i/o al bestiar 

usats. Per exemple, Cardot et al. (2008) van utilitzar vaques lactants, Mader i Davis 

(2004) vedells patint estrès per calor i Meyer et al. (2008) vedells durant un cicle 

d’engreix a Alemanya sense modificar l’ambient.   

Alguns autors han correlacionat negativament el contingut d’humitat de l’aliment i el 

consum d’aigua bevent (Hyder et al., 1968; Jago et al., 2005). Particularment, Jago et 

al. (2005) van comparar els hàbits d’ingesta d’aigua de vaques alimentades amb herba 

fresca o amb una mescla unifeed (16,5% MS vs 49,2% MS) i van concloure que les 
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alimentades amb unifeed bevien més freqüentment i en més quantitat ( 70 L/vaca i dia 

amb unifeed vs 53,7 l/vaca i dia amb herba fresca). 

Una altra conducta que reforça l’existència d’una interacció entre ambdós ingestes és 

que alguns experiments han detectat una concordança entre els seus pics d’ingesta 

(Osborne et al., 2002; Laínez i Hsia, 2004; Osborne, 2006; Brscic et al., 2007; Cardot et 

al., 2008). En aquest sentit, Osborne (2002) va estimar que les vaques consumien un 

40% de l’aigua diària durant les dues hores posteriors a la munyida i al 

subministrament d’aliment. Laínez i Hsia (2004) van observar que les  visites a 

l‘abeurador augmentaven poc després de subministrar l’aliment i, el pic màxim, 

ocorria a voltants de les 10 h del matí, després d’obligar a les vaques a menjar durant 

una estona més bloquejant les barres del canal d’alimentació. 

4.2.4 Característiques de l’aigua  

4.2.4.1 Qualitat de l’aigua  

Tot i semblar que hi ha un consens general sobre que la qualitat de l'aigua afecta la 

palatabilitat i el seu consum en bovins, hi ha pocs estudis que ho hagin investigat. Varis 

autors ho han fet a través de dona’ls-hi aigües provinents de diferents fonts i/o havent 

passat diferents tractaments i han conclòs que la composició de l’aigua influeix els seus 

hàbits de consum (Utley et al., 1970 cit. per Lardner et al.,2005; Sheffield et al., 1997; 

Loneragan et al., 2001; Zimmerman et al., 2003; Willms et al., 2002; Lardner et al., 

2005; Larnder et al., 2013).  

L’aigua pot contenir multitud de components i en concentracions diverses, tal que és 

complicat definir el concepte qualitat. En general hi ha cinc característiques per 

avaluar-la: organolèptiques, fisicoquímiques, substàncies en excés, components tòxics 

i microorganismes (Beede, 1993). Amb tot, hi ha components més susceptibles de ser-

hi, per exemple, per com arriben a l’aigua, com ara amb les dejeccions. I és que com 

s’esmenta anteriorment, alguns autors han observat que el bestiar prefereix hidratar-

se de fonts artificials que naturals (Sheffield et al., 1997; Coimbra et al., 2012), 

possiblement per la millor qualitat de l’aigua subministrada pel ramader, ja que la del 

curs natural tendeix a estar més contaminada per múltiples agents com ara, el propi 

bestiar (orina i fems) (Franklin et al., 2009; Schwarte et al., 2011; Tufekcioglu et al., 

2013; Malan et al., 2018), la composició del sòl etc.  

En aquest context, Willms et al. (2002) van observar que els bovins evitaven beure d’ 

aigua contaminada per fems a partir 0,05 mg fems/g aigua i, quan no tenien més 

opció, el consum es reduïa a partir de concentracions de 2,5 mg/gram d’aigua.  

Lardner et al. (2013) van obtenir que la quantitat, freqüència i temps de consum 

d’aigua disminuïa a partir de concentracions de 2.000 ppm de SO4 en amunt. 
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 Zimmerman et al. (2003) van registrar que els bòvids bevien més aigua tractada ( 9 

l/registre) que la que contenia 3.000 ppm de SO4 (4,3 l/registre). No obstant, Weeth i 

Capps (1972, cit. per Lardner et al., 2013) no van notar reducció de la ingesta hídrica 

amb una concentració de 2.814 ppm de SO4, però si que es va veure reduït el 

creixement del bestiar.  

Finalment, alts nivells de nitrats a l’aigua, normalment provinents de la fertilització de 

camps o directament dels bovins en extensiu, poden afectar la qualitat i palatabilitat 

de l’aigua i, en conseqüència, el seu consum (Wright, 2007 cit. per Schütz, 2012). 

 

4.2.4.2 Temperatura de l’aigua  

La investigació amb vaques lactants ha indicat que les ingesta d'aigua augmenta amb 

l'augment de la seva temperatura en el rang de 10 a 28 ° C (Lanham et al., 1986 cit. per 

Valeria et al., 2010). Diversos estudis demostren que el bestiar boví prefereix l’aigua a 

temperatures d’entre 20 i 30 ºC que a temperatures inferiors a 20ºC (Bicudo, 2002; 

Osborne et al., 2002; Savage et al., 2006 cit. per Valeria et al., 2010; Valeria et al., 

2010; Golher et al., 2014), independentment de la temperatura ambiental. Per 

exemple, Golher et al. (2014) van fer un assaig durant l’ hivern amb tres grups de 

vaques lleteres amb l’aigua a diferents temperatures: 10,2°C (T1), 15–20°C (T2) i 35–

40°C (T3). La ingesta mitjana d'aigua per vaca per dia va ser significativament major en 

T3 (40,7 l) que amb les vaques del grup T1 (38,6) i T2 (37,5). Un altra cas, Osborne et 

al. (2002) van oferir simultàniament aigua entre 7-15 ºC i entre 30-33 ºC a un lot de 

vaques en quatre períodes diferents: primavera (24,4 °C), estiu (21,1 °C), tardor (11,8 

°C) i hivern (12,6 °C). La ingesta d’aigua més calenta va ser sempre superior (3,4 i 5,9%)  

respecte l’aigua a temperatura ambiental (7-15ºC).  

Contràriament, Beck et al. (2000) van estudiar l'efecte de l'aigua calenta (amb 

temperatures entre 17 i 24 ºC) i freda (3ºC) sobre la ingesta d'aigua i d'aliment i sobre 

les conductes de consum de vaques lleteres. La ingesta d'aigua es va veure clarament 

afectada en un dels tres assajos on les vaques preferien l’aigua freda a la tèbia (65 vs 

50-56 l/vaca·dia). Als altres assajos la tendència va ser la mateixa però no significativa. 

 

5. Relació entre el creixement i el consum d’aigua 

La ingesta d'aigua és una activitat intermitent, mentre que la seva pèrdua corporal és 

un procés continu. Com a resultat, un animal sempre s'enfronta al problema de la 

deshidratació lenta. En un període de deshidratació, l'animal esgotarà l'aigua i els 

electròlits primaris.  
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Així, a curt termini la pèrdua de pes per una restricció d’aigua és degut principalment a 

la deshidratació, a la pèrdua d’aigua corporal (Church i Pond, 1978 i, Webster i Wilson, 

1980 citats per Tabbiruka, 2003; Steiger et al., 2001). Com a mostra, Steiger et 

al.(2001) van separar dos lots de vaques i els hi van restringir en un 25% i un 50% el 

consum d’aigua diari durant 8 dies.  El pesos corporals van decréixer durant els tres 

primers dies de restricció en un 1% i un 5% respectivament, i es van estabilitzar fins el 

vuitè dia. Al tornar a tenir disponibilitat d’aigua ad libitum el pes corporal de tots els 

individus va incrementar immediatament, fins hi tot per sobre els pesos anteriors a la 

restricció, degut bàsicament a la rehidratació.  

En quant als efectes de la restricció a llarg termini no estan tan ben documentats, però 

atès que la privació d’aigua redueix la ingesta d'aliment, es podria esperar que 

disminueixi el creixement.  

Són diversos els experts que han assenyalat el fet de que hi hagi una correlació positiva 

entre les ingestes hídrica i alimentaria com a un dels principals motius de que s’observi 

certa correlació positiva entre la ingesta d’aigua i el creixement en bovins (Utley et al., 

1970 cit. per Lardner et al., 2005; Kertz et al., 1984; Loneragan et al.,2001; Mader i 

Davis, 2004; Lardner et al., 2005; Bica et al., 2006; Meyer et al., 2006;  Scharf et al., 

2008 cit. per Williams et al. 2017; Brew et al., 2011). Lardner et al. (2005) van estudiar 

l’efecte de la qualitat de l’agua sobre el creixement de bovins en extensiu, en els que 

se’ls va oferir tres tipus d’aigües que havien passat per diferents tractaments i aigua no 

tractada. Les aigües tractades van millorar els creixements del bestiar en major 

proporció que la no tractada.  

Aquest efecte es va relacionar amb la major palatabilitat i qualitat de l’aigua 

subministrada, que feia que augmentés el consum total diari d’aigua i aliment. I és que 

el bestiar amb accés a aigües tractades passava més temps pasturant que el que en  

bevia de no tractada. Un altra cas, Kertz et al. (1984) van documentar que vedells 

alimentats amb una dieta líquida i amb accés a aigua consumien un 31% més de MS i 

guanyaven un 38% més de pes que els que no tenien accés a beure aigua. 

També, alguns autors han trobat que el coeficient de digestibilitat dels bòvids 

augmenta amb la restricció hídrica (Utley et al., 1970 cit. per Ali et al., 2015; Steiger et 

al., 2002; Ali et al., 2015). Ali et al. (2015) van enregistrar uns coeficients de 

digestibilitat del 73,4% , 66,1% i 69,7%, en vaques amb accés a l’aigua dues i tres 

vegades al dia i ad libitum, respectivament. D’altra banda, alguns investigadors com 

Brew et al. (2011) no van trobar cap diferencia entre l’eficiència en la digestibilitat de 

les vaques que bevien més amb les que bevien menys durant el dia. 
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6. Aplicació pràctica del control dels hàbits d’ingesta d’aigua  

Mentre que en altres sectors ramaders és habitual utilitzar tecnologies pel 

monitoratge de l’estat animal, en el sector boví d’engreix el seu ús és pràcticament 

inexistent. En bona part això es deu a que amb els sistemes de producció de carn 

s’acostuma a controlar els animals de forma grupal. Conseqüentment, per un cantó és 

comú que els ramaders es trobin amb situacions com ara que quan sacrifiquen un grup 

de vedells engreixats conjuntament, alguns tenien un pes viu inferior a l’idoni per 

obtenir un major benefici. D’altra banda, aquests sistemes de maneig en lots també 

comporten que el desenvolupament de tecnologies pel control individualitzat 

adaptades a la producció càrnia sigui escàs. 

Un sistema de pesatge automàtic pot permetre tenir un control individualitzat dels 

vedells quan aquests s’engreixen en grup. Per tal d’assegurar de que tots els animals es 

pesen una opció és ubicar la bàscula davant de l’abeurador. I és que, per naturalesa, 

els bovins estan obligats a visitar les zones on s’ubiquen les fonts d’aigua, per hidratar-

se. A més a més, a partir d’aquesta recerca bibliogràfica s’ha observat que les 

conductes per a la ingesta hídrica dels vedells poden ser un indicatiu de com es troben 

aquests en general, degut a la multitud de factors (animals i ambientals) que els 

afecten. Per tant, els sistemes de pesatge automàtic poden permetre un control 

individualitzat de l’estat general dels animals i no només del seu creixement. 
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7. Objectius 

Aquest assaig va ser la primera experiència en un escenari real en què es va utilitzar el 

prototip del sistema de pesatge automàtic de vedells de l’empresa Digitanimal. Per 

això, els dos objectius principals que es van plantejar amb el treball van ser: 

 

1. Validar el sistema de pesatge automàtic contrastant els resultats obtinguts a 

partir de les dades registrades amb els resultats de la bibliografia recopilada. 

 

Per assolir el primer objectiu principal es van definir els següents objectius particulars: 

-  Detectar possibles factors que provoquen l’obtenció de pesades errònies. 

 

- Determinar la qualitat del model de pesos estimats pel sistema de pesatge 

automàtic.  

 

- Estimar els Guanys Mitjos Diaris (GMD) dels vedells del lot. 

 

- Analitzar les conductes per a la ingesta hídrica dels vedells del lot. 

 

2. Proposar millores pel prototip utilitzat per tal d’ajudar a l’empresa a assolir un 

producte final adaptat a les necessitats de les granges de vedells d’engreix. 
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8. Recinte 

 8.1 Localització del recinte 

L’assaig experimental s’ha realitzat a l’explotació ramadera de “Mas La Carrera” entre 

el 3  i el 23 d’octubre de 2018. La finca es localitza a la Vall d’en Bas, a la comarca de la 

Garrotxa, dins de la província de Girona. La Carrera es troba a la plana sud, a les afores 

de Sant Esteve d’en Bas (Figures 1 i 2). La situació geogràfica de la finca  ve definida per 

les següents dades: 

- Coordenades UTM (31N)/ETRS89:   E(X): 455.805 m – N(Y): 4.662.076 m 

- Polígon: 6  i  Parcel·les: 39, 62 i 221 

- Altitud: 480 m.s.n.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Situació de la comarca de la 
Garrotxa a Catalunya. 

Figura 2: Situació de Mas La Carrera, encerclat de color vermell. 

La Garrotxa 
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 8.2 Factors climàtics 

El clima de la Garrotxa és Mediterrani, de tipus Prepirinenc Oriental al sector nord-

oest, i Prelitoral Nord al sud-est. És una comarca molt plujosa amb valors mitjans 

anuals de 850-1100 mm. L’estació més seca de l’any és l’hivern. Segons les dades 

climàtiques obtingudes a l’estació meteorològica de la Vall d’en Bas (UTM 

(31N)/ETRS89:   E(X): 454.927 m – N(Y): 4.666.083 m), situada a 4 km del corral 

experimental, les temperatures durant el mes d’octubre de 2018 van ser: 

TºC  mitjana mensual (Tm): 14,9 ºC 

TºC mitjana de les màximes diàries (TXm) i màxima absoluta (TXx): 20,7 º C i 28,6 ºC. 

TºC  mitjana de les mínimes diàries (TNm) i mínima absoluta (TNn): 8,6 ºC i -1,1ºC. 

Dies de pluja: 15 dies (238 mm) 

8.3 Característiques del recinte i els seus elements  

Per desenvolupar l’estudi es van connectar dos corrals d’una nau ramadera per 

formar-ne un gran. El recinte estava cobert, era de forma rectangular i disposava d’una 

superfície útil aproximada de 122 m2 (9,60 m ample x 12,70 m llarg), dels quals 2 m2 

(0,90 m ample x 2,20 m llarg) eren ocupats pel sistema de pesatge automàtic amb 

l’abeurador incorporat i la resta d’espai era zona de descans (Figures 3 i 4). 

El terra de la corralina estava a dues altures diferents les quals s’unien per dos 

esglaons, situats al centre d’un dels corrals petits. L’altre meitat de corral tenia una 

tanca que delimitava les dues altures. La part superior tenia el terra amb slats ja que 

disposava de fossa per les dejeccions (3,2 m x 12,5 m). 

La plataforma de pesatge (0,90 m ample x 2,20 m llarg) estava suspesa sobre unes 

potes metàl·liques que es recolzaven a la part inferior del corral i quedava anivellada 

amb la part superior, per on s’hi accedia de forma unidireccional. Els tres costats 

restants de la balança estaven delimitats per una barana metàl·lica d’1,40 m d’alçada. 

La balança estava instal·lada al costat d’una de les parets del recinte. 

El recinte disposava de 5 abeuradors de flux automàtic i tipus cassoleta, dels quals 

només un funcionava durant l’assaig. L’abeurador funcional estava instal·lat a l’extrem 

oposat de l’entrada a la bàscula, soldat a la barana de seguretat a una altura de 50 cm 

respecte la plataforma de pesatge. Així, sempre que visitaven l’abeurador es pesaven. 

 El corral disposava de dues menjadores rectangulars de formigó alineades, amb una 

superfície de 2,1 m2 cadascuna (4,40 m x 0,49 m) i una profunditat de 0,30 m. Les 

menjadores estaven col·locades fora del corral, entre aquest i el passadís central de la 

nau. Abastien 8,80 dels 9,60 metres totals d’amplada del corral, degut a l’espai ocupat 

per un pilar centrat i dos als extrems.   
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Per delimitar la superfície de menjadora disponible per vedell hi havia instal·lada una 

tanca de 0,90 m d’alçada (respecte la  superfície d’aquesta) amb separadors 

individuals. Els barrots per on els vedells introduïen el cap es separaven 0,30 m i 

s’inclinaven amb un angle de 20 º. Per tant, hi havia 26 places a les menjadores. A la 

Figura 3 es representa la distribució dels elements en el recinte d’assaig: 

 

Figura 3: Croquis del corral d'assaig amb la bàscula ombrejada en blau. En taronja, l’abeurador i, en 
verd, ubicació del receptor de senyal Bluetooth. 

 

Figura 4: Instal·lació del sistema de pesatge automàtic. 

Per veure imatges del recinte d’assaig adreçar-se a l’annex 5. 
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9. Animals 

9.1 Característiques dels animals empleats  

Per l’experiment es van utilitzar 15 vedells mascles, no castrats i amb un 50% de 

genètica de la raça carnissera Aberdeen Angus, aportada pel pare. El 50% de genètica 

restant, aportada per la mare, era o de la raça lletera Frisona-Holstein o d’altres races 

càrniques diferents a l’Aberdeen Angus, entre les quals hi havia Xarolesa, Bruna dels 

Pirineus, Llimusina i creuaments varis. Concretament, hi havia 6 vedells amb la mare 

de raça càrnica o creuament de càrniques i 9 vedells amb mare 100% Frisona-Holstein. 

Es va intentar que el lot fos el màxim homogeni possible en edat i pes, tot i  la 

variabilitat de la pròpia explotació. L’edat mitjana dels vedells a l’inici del recull de 

dades (3/10/2018) era de 266 dies (entre 7 i 10 mesos d’edat). 

 És possible que per alguns vedells l’edat no fos exacte, atès que els ramaders podrien 

haver trigat algun dia en inscriure el naixement del vedell.  

Per raons de maneig de Mas la Carrera, aquests no es van pesar abans d’introduir-se al 

corral d’assaig. A continuació hi ha la Taula 1 amb les característiques individuals de 

cada vedell a l’ inici de l’assaig: 

Taula 1: Número identificatiu, Raça de la mare i edat inicial dels vedells de l'assaig 

Nº Identificació 
vedell 

Raça de la mare 

Edat a l’inici del 
període recull de 

dades (dies) 
(3/10/18) 

2 Frisona 269 

4 Frisona 269 

20 Càrnica 303 

22 Càrnica 262 

23 Càrnica 229 

24 Frisona 250 

27 Frisona 301 

31 Frisona 263 

33 Càrnica 265 

39 Frisona 248 

40 Càrnica 302 

41 Frisona 258 

42 Càrnica 217 

43 Frisona 268 

48 Frisona 294 
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10. Maneig dels vedells: alimentació i sanitat 

10.1 Alimentació i hidratació 

10.1.1 Alimentació pre-engreix 

A la Carrera no tenen suficient cria de vedells com per abastir la demanda de carn del 

mercat, així que també en compren d’altres granges per engreixar-los. Prèviament a 

l’engreix es poden distingir dos sistemes de maneig segons la seva procedència. 

Primer, hi ha els vedells “mamons” que procedeixen de granges lleteres i sempre 

tenen genètica Frisona-Holstein. D’altra banda, hi ha els vedells “pasters” que 

provenen de granges de cria per carn, com la Carrera, i solen ser de races càrnies pures 

o, sobretot, creuaments industrials. 

10.1.1.1 Vedells “mamons”  

Els vedells de l’assaig amb un 50% de genètica Frisona-Holstein eren procedents de 

granges lleteres de la comarca. Un cop calostrats els 3 primer dies de vida a la granja 

d’origen, es van posar a tancats individuals on s’alimentaven amb llet artificial, la qual 

se’ls hi subministrava dues o tres vegades al dia.  

A la tercera setmana de vida van passar a ser propietat de l’empresa Carrera d’en Bas 

SL. i es van portar a la granja “Can Buscà”, situada al costat de Mas La Carrera. Allà els 

vedells es van agrupar en lots de 6 i es van alimentar fins als 3 mesos de vida a base de 

llet artificial i un pinso d’arrencada. El pinso i la llet es subministrava 2 cops diaris i els 

vedells tenien un espai per poder alimentar-se alhora. La quantitat subministrada va 

variar en el temps.  

Els vedells “mamons” es van deslletar quan tenien  entre els 3 i 3,5 mesos d’edat i 

després es van agrupar en lots de 20 a 30 animals en els corrals de transició, on s’hi 

van estar durant uns 2 mesos fins arribar a l’edat d’entrada a l’engreix. Durant aquest 

període es van alimentar Ad libitum a base d’un pinso especial de transició a l’engreix. 

10.1.1.2 Vedells “pasters”  

Els vedells “pasters” de l’assaig eren els de mare de raça carnissera o creuament de 

vàries races càrnisseres i provenien de 4 explotacions de cria i recria de vedells, entre 

elles, La Carrera. Aquestes explotacions tenen les vaques de forma extensiva i els 

vedells  van passar tota la lactació amb la mare fins que van tenir entre 4 i 5 mesos 

d’edat. Durant la lactació s’alimentaven a base de la llet materna i van començar a 

tastar farratges frescos pasturant o farratges conservats si el ramader en 

subministrava. Quan es van deslletar amb 4,5 mesos es van portar als corrals de 

transició i la seva fase de transició sols va durar de 2 a 4 setmanes. Després ja es van 

introduir als corrals d’engreix 



40 
 

10.1.2 Tipus i Característiques de l’alimentació d’engreix  

Quan els vedells van tenir entre 5 i 6 mesos d’edat van entrar a la fase d’engreix i la 

seva alimentació va passar a ser la mateixa independentment de la procedència. 

Durant les dues primeres setmanes d’engreix els animals van tenir a lliure disposició 

dos tipus d’alimentació: pinso de transició i l’alimentació específica d’engreix. Així es 

pretenia que s’anessin adaptant a la nova ració patint el mínim estrès possible. 

 A Mas la Carrera es segueix un sistema d’engreix semi-intensiu ja que l’alimentació es 

basa amb una mescla de farratges ensitjats amb un petit percentatge de pinso 

concentrat. A la Taula 2 hi ha un resum dels aliments que composaven la ració diària 

dels vedells i quina era la seva aportació principal. A la Taula 3 es presenten les 

principals característiques de composició del pinso subministrat durant l’experiment. 

Per veure amb més detall les característiques de la ració subministrada i el pinso 

utilitzat, adreçar-se a l’annex 1. 

Taula 2: Composició de la ració d'engreix, percentatges sobre Matèria Fresca (MF), i la funció principal. 

Tipus d’Aliment Aliment 
Percentatge en 
la ració (% MF) 

Funció alimentària 
principal 

Farratge conservat 
Ensitjat de blat de moro 

planta sencera 
46,0 Energètica 

Farratge conservat 
Ensitjat de blat de moro 
pastone (gra de Blat de 

moro aixafat) 
22,0 Energètica 

Farratge conservat Bagàs d’ordi 18,0 Proteica 

Farratge conservat Ensitjat raigràs italià 5,0 Proteica i energètica 

Farratge conservat palla 2,5 Aportació Fibra 

Pinso concentrat Pinso concentrat 6,5 Proteica i energètica 
 

Taula 3: Característiques de composició del pinso subministrat, percentatges sobre Matèria Fresca (MF). 

Pinso vedells d’engreix Percentatge (% MF) 

Farina de Soja 47,5 % 30,3 

Blat de Moro 45,0  

Greixos protegits amb sabó càlcic 7,5 

Carbonat Càlcic 4,5 

Urea 4,0 

Rumex Total (Corrector vitamínic) 3,0 

Sal 3,0 

Oli de soja 2,0 

Fosfat bicàlcic 0,7 

TOTAL 100,00 
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10.1.3 Preparació i subministrament de la ració 

El sistema d’alimentació dels vedells era ad libitum. El sistema de distribució i barreja 

de la ració era a través del sistema UNIFEED. No es van poder saber les quantitats 

exactes d’aliment subministrat atès que l’objectiu principal de la granja és que els 

animals tinguin disponibilitat alimentària les 24 hores del dia però malgastant el mínim 

de menjar possible. Per tant, en funció de l’aliment que hi havia a les menjadores al 

moment de subministrament i el temps que hi portava, es donava més o menys 

menjar. 

 La preparació i subministrament de la ració es feia 4 cops setmanals entre les 8 i 9 h 

del matí: dilluns, dimecres, dijous i dissabte. Les quantitats subministrades eren 

suficients com perquè els animals poguessin alimentar-se durant 48 hores. Els dimarts, 

divendres i diumenges, entre les 8 i 9 h del matí, se’ls hi acostava el menjar que 

quedava fora les menjadores. Cada tarda, entre les 18 i 19 h, també se’ls hi apropava 

el menjar a les menjadores. Si els animals no se l’ havien acabat el següent dia de 

preparació de la ració, aquest es retirava de les menjadores i se’ls hi donava del nou. 

D’aquesta forma s’evitaven fermentacions no desitjades que comportessin males olors 

i sabors i, per tant,  el rebuig de consum voluntari per part dels animals. 

10.2 Subministrament d’aigua  

En el corral hi havia 5 abeuradors de flux automàtic i tipus cassoleta instal·lats, dels 

quals només un era funcional, que es situava a l’extrem oposat a l’entrada de la 

balança de pesatge automàtic. L’aigua subministrada provenia d’un pou de la pròpia 

finca i els vedells en tenien disponibilitat les 24 hores del dia. 

10.3 Sanitat 

El maneig sanitari previ a l’engreix dels vedells va variar segons la seva procedència. A 

la Taula 4 hi ha un resum del maneig sanitari dels vedells “mamons” previ a l’engreix, 

quan van entrar a la granja de cria durant la fase de lactació: 

Taula 4: Resum del maneig sanitari dels vedells “mamons” previ a la fase d'engreix. 

Granja 
de cria 

Medicament i 
vacuna 

Laboratori Tractament 
Edat 

actuació 
(mesos) 

Pauta1 

(dies) 
Dosis 

Temps 
espera 
(dies) 

EN
TR

A
D

A
 

V
ED

EL
LS

 

M
A

M
O

N
S 

DILPHES4 Farco vet. Pasteurella 0-4  4 i 30 2 i 5 ml 0 

VECOXAN Elanco Coccidis 0-4 4 1ml/2,5 kg PV  0 

Hiprabovis 4RS Hipra Sinsitial 0-4 30 i 60 3 ml 0 

Polibascol 10 MSD Enterotoxemia 0-4 30 i 60 2 ml 0 

Normectin Karizo Desparasitar 0-4 60 1 ml/50 kg PV 49  

Pauta1: Dies després de l’entrada a la granja. 
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A la Taula 5 hi ha el resum del maneig sanitari dels vedells “pasters” previ a l’engreix, 

quan van entrar a La Carrera i van començar el període de transició a engreix: 

Taula 5: Resum del maneig sanitari dels vedells “pasters” previ a la fase d'engreix. 

Granja 
engreix 

Medicament 
i vacuna 

Laboratori Tractament 
Edat 

actuació 
(mesos) 

Pauta1 

(dies) 
Dosis 

Temps 
espera 
(dies) 

EN
TR

A
D

A
 

V
ED

EL
LS

 
P

A
ST

ER
S 

Normectin Karizo Desparasitar 4-7 1 1 ml/50 kg PV 49 

Hiprabovis 
4RS 

Hipra Sinsitial 4-7 1 i 30 3 ml 0 

Polibascol 
10 

MSD Enterotoxemia 4-7 4 i 30 2 ml 0 

Rispoval/P Zoetis Pasteurella 4-7 4 i 30 2 ml 0 

Pauta1: Dies després de l’entrada a la granja. 

 

11. Sistema d’obtenció de dades 

El sistema de pesatge automàtic usat a l’assaig es basava en la combinació d’un 

software i un hardware. El hardware es composava bàsicament d’aquests elements: 

 Bàscula de pesatge automàtic (precisió de 0,1 kg i arrodoniment de 0,5 kg). 

 "Cròtals electrònics" individuals col·locats  a l’orella de cada vedell (Figura 6). 

 Sistema d'identificació via Bluetooth,  compost bàsicament per un receptor de 

senyal instal·lat al costat de la balança i per un emissor de senyal o beacons, 

introduït a cada cròtal electrònic. 

El funcionament del sistema es basava en la col·locació, en l'accés dels vedells a 

l’abeurador, d'una bàscula de pesatge automàtic (Figura 5) amb connectivitat a la 

xarxa autònoma i la col·locació d’un cròtal electrònic (Figura 6) a l’orella de cadascun 

dels individus. Quan un vedell entrava a la plataforma de pesatge, el sistema ho 

detectava i començava a registrar el pes automàticament i l’enviava a un núvol 

informàtic una vegada per segon. D’aquesta manera, a més del pes viu, el dispositiu 

també estimava la durada de la visita a la zona de l’abeurador. 

Cada cròtal electrònic tenia un número d’identificació únic i disposava d’un dispositiu 

anomenat beacon que constantment emetia una senyal amb una potència fixa (Tx 

Power) al receptor bluetooth instal·lat a l’extrem dret del sistema de pesatge. Com més 

a prop estaven ambdós elements, major era la intensitat de la senyal que rebia el 

receptor. D’aquesta forma, el software del sistema era capaç d’identificar quin vedell 

entrava a la balança cada vegada, ja que teòricament havia de ser el del cròtal que 

emetia la major intensitat de senyal. També, per exemple, això podia ajudar a detectar 

quan més d’un animal estava en contacte amb la plataforma de pesatge. 
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Figura 5: Bàscula alçada, abeurador i caixa pels elements electrònics. 

Un cop obtingudes les dades “brutes” registrades cada segon, el software les 

processava a partir d’una sèrie d’algoritmes especialitzats els quals primer eliminaven 

totes aquelles dades que en principi s’havien obtingut mentre l’animal no estava amb 

les 4 potes sobre la plataforma. Després d’això, els algoritmes estimaven el Pes Viu del 

vedell (kg), la durada de la pesada (s) i identificaven l’animal pesat a partir de la moda 

de les 50 majors intensitats de senyal bluetooth rebudes durant la pesada. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Un cròtal electrònic muntat i un vedell amb el cròtal col·locat a l’orella. 
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12. Anàlisi estadístic 

12.1 Depuració de dades 

Per estimar els pesos vius inicials i els Guanys Mitjos Diaris (GMD) de cada vedell es va 

fer una depuració de les dades obtingues amb el programa informàtic Minitab. Es va 

decidir usar el model de la regressió lineal simple ja que depèn directament del 

comportament individual observat i perquè en un període de només 21 dies la 

tendència de creixement dels vedells es pot considerar lineal. 

El mètode utilitzat per ajustar les rectes als núvols de pesos va ser el dels mínims 

quadrats, consistent en minimitzar la suma dels quadrats de les diferències entre les 

observacions i les estimacions, és a dir, minimitzar la suma dels residus al quadrat.  

Per fer-ho, primer es va fer una depuració general consistent en fer dues iteracions 

successives amb totes les dades del lot, per tal d’ eliminar les dades considerablement 

desviades de qualsevol vedell, excepte del 42. Pel vedell 42, que era el més petit, es va 

fer una depuració general individualitzada basada en raons biològiques i de 

funcionament del sistema d’identificació. El filtre biològic pel vedell 42 va consistir en 

eliminar les pesades que diferien ≥ 50 kg respecte la línia de tendència bruta, ja que 

era impossible que el seu pes real diferís 50 kg en poques hores. 

 El filtratge per raons tècniques va consistir en eliminar les dades que tenien una moda 

de les cinquanta majors intensitats de senyal rebudes durant el registre ≤ -40 RSSI 

(Received Signal Strength Indicator), ja que es va comprovar que solien ser errònies 

perquè significaven que l’animal no havia entrat completament a la bàscula. 

 Amb les dades admissibles de la depuració general es van tornar a aplicar dues 

iteracions, però amb les dades de cada vedell per separat. Les iteracions individuals 

van permetre ajustar les rectes de regressió a les observacions reals de cada vedell i, 

així, estimar-ne el seu pes viu inicial i el GMD durant l’experiència. 
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12.2 Anàlisi dels hàbits d’ingesta segons l’edat inicial i el GMD 

Es va realitzar un anàlisi previ de les dades de l’edat inicial, pes inicial i el Guany Mig 

diari (GMD) dels vedells utilitzant la mesura de la correlació lineal de Pearson del 

programa estadístic Minitab 18. Aquest anàlisi va permetre descartar el pes inicial com 

a una variable per agrupar els bovins, ja que la seva correlació amb l'edat inicial va ser 

del 57,3 % i significativa (p<0,05). Així doncs, es va seleccionar l’edat inicial com a 

factor diferencial ja que és totalment independent d’altres factors un cop l’ animal ha 

nascut.  

El Guany de Pes Mig diari (GMD) no va estar correlacionat significativament amb cap 

de les dues característiques restants (p>0,05), tal que també es va escollir com a factor 

per definir grups de vedells. 

A continuació es van definir dos grups de vedells segons l’edat inicial a l’assaig (més 

Vells i més Joves) i dos grups segons el GMD (Alt i Baix). Un cop definits els grups es va 

analitzar si durant l’experiment hi van haver diferències significatives en les activitats 

per a la ingesta hídrica entre els grups establerts per a cada característica diferencial. 

El conjunt de dades es van analitzar a través del model ANOVA d’efectes mixtes del 

paquet estadístic Minitab 18. Per estudiar les diferències entre grups es va utilitzar el 

següent model: 

                                                                     

Les variables resposta van ser els hàbits per a la ingesta hídrica següents: nombre de 

visites diàries a l’abeurador o freqüència, temps per visita i temps de visita total diari. 

L’“Edat inicial” i el “GMD”, pels quals es van diferenciar els grups, es van considerar 

com a els factors fixes del model. El factor “vedell” es va considerar aleatori perquè 

són éssers vius i presenten comportaments individuals dintre del grup. També es va 

contemplar com a aleatori perquè el nombre de vedells entre grups era desigual i, 

d’aquesta forma, el model no ho tenia en compte perquè modelava individus que no 

participaven a l’experiment. 
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13. Cronologia de l’assaig experimental 

El dia 18/07/2018 es va equipar un  corral boví de Mas La Carrera amb el primer 

prototip del sistema de pesatge automàtic per vedells creat per Digitanimal. L’entrada 

a la balança era unidireccional i, a l’extrem oposat a aquesta, s’hi va instal·lar un 

abeurador de flux automàtic a 50 cm d’altura respecte la plataforma. 

El dia 30/07/2018 es van agrupar en el corral experimental 16 vedells d’engreix 

procedents de dos grups de 10 vedells deslletats entre els 3 i 5 mesos d’edat. Durant el 

període entre el deslletament i l’entrada al corral d’assaig els animals ja estaven als 

corrals d’engreix alimentant-se amb la mateixa ració utilitzada durant l’estudi. 

El mateix dia d’entrada al recinte (30/07/2018) només es van col·locar 5 cròtals 

electrònics a l’orella de 5 individus, ja que per problemes de programació aquests es 

paraven sobtadament. L’objectiu de posar-los era comprovar el funcionament de la 

resta d’elements que composaven el hardware i software del sistema. 

El dia 31/07/2018 el sistema va deixar de funcionar perquè el bestiar havia arrencat 

diversos cables del sistema de pesatge (Figura 7). No va ser fins el 3/09/2018 que es va 

poder arreglar el cablejat i es va protegir amb plaques metàl·liques. Una vegada 

arreglat, es va tornar a deixar de rebre les dades que el sistema enregistrava i no va ser 

fins el 1/10/2018 que es va trobar i solucionar l’error. 

El dia 26/09/2018 es van col·locar els cròtals electrònics a 10 dels 11 vedells restants, 

degut a que un dels 16 vedells es va portar a l’escorxador a causa de patir problemes 

sanitaris irreversibles (Figura 8). Finalment, El dia 3/10/2018 va començar el període 

de recopilació de les dades utilitzades en el treball. El període útil de recollida de dades 

va durar 21 dies, fins el 23/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Alguns dels cables arrencats pels 
vedells. Figura 8: Vedell malalt sacrificat. 
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14. Depuració de dades 

Durant els 21 dies d’obtenció de dades es van comptabilitzar un total de 2.579 

pesades. De les 2.579 visites a l’abeurador en 38 ocasions (1,47 % dels registres) el pes 

obtingut va ser de 0 kg, de les quals en 28 el temps estimat de visita va ser de 0 segons 

(1,09 % dels registres) i en les demés era d’ entre 1 i 3 segons. Aquests registres es van 

eliminar directament ja que eren incoherents. Per tant, es va començar a treballar amb 

un total de 2.541 pesades. 

Prèviament a l’anàlisi de les conductes dels vedells entorn a l’abeurador va ser 

necessari un procés de depuració de les pesades atès que se n’intuïen d’errònies. 

14.1 Depuració general 

El primer pas va constar en fer una depuració general amb totes les dades juntes per 

tal d’eliminar les que eren clarament incorrectes i irracionals per a qualsevol vedell del 

grup. A la Figura 9  hi ha representades les pesades al llarg del temps i segons l’individu 

identificat i, a la Figura 10, s’assenyalen les pesades considerades com admissibles i les 

eliminades amb la depuració general. 

 

Figura 9: Dispersió de les pesades en el temps, segons el vedell identificat. 
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Figura 10: Dispersió de les pesades en el temps, segons classificació amb la depuració general. 

Amb la depuració general van persistir 2.063 pesades de les 2.541 inicials (81,19%). No 

obstant, s’hi van sumar les del vedell 42 perquè l’animal era força més jove i menys 

pesat que la resta del lot, tal que s’havien eliminat quasi tots els seus registres. 

Seguidament, pel vedell 42 es va fer una depuració general personalitzada basada en 

raons biològiques, pels pesos clarament superiors, i en raons tècniques de 

funcionament del sistema d’identificació, pels clarament inferiors. De les 55 pesades 

inicials en van quedar 29. Per tant, després de la depuració general van persistir com a 

admissibles 2.092 pesades (83,5%). A la Figura 11 es diferencien les dades eliminades i 

les admeses del vedell 42 després d’aplicar-li la depuració general personalitzada. 
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Figura 11: Dispersió de les pesades del vedell 42, segons la seva depuració general. 
    Pesos registrats que superaven en més de 50 kg el pes estimat per aquell moment. 
 

     Pesades en que la moda de les 50 majors intensitats de senyal rebudes registrades era  ≤- 40 RSSI. 
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14.2 Depuracions individuals 

Després de la depuració general es va dur a terme una depuració individual de les 

pesades de cada vedell per tal d’ajustar-se al comportament individual observat de 

cadascun i així poder estimar el seu pes inicial i el Guany Mig Diari (GMD). Es va 

utilitzar el model de la regressió lineal perquè amb un període de 21 dies el creixement 

experimentat pels bòvids es pot considerar teòricament lineal. A la Figura 12 es 

mostra, com a exemple, la dispersió de les pesades admissibles del vedell 2 

classificades segons  la depuració individual. 

 

Figura 12: Dispersió de les pesades del vedell 2 classificades segons depuració individual. 

Amb les dues iteracions sobre cada vedell es van obtenir les equacions lineals dels 

models ajustats amb els seus pesos inicials i els Guanys Mitjos Diaris (Figura 13). 
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Un cop aplicades les depuracions general i individuals van quedar com a admissibles 

1.930 pesades, equivalents al 75,95 % dels 2.541 registres inicials. Els vedells als que 

se’ls hi van eliminar un major percentatge de dades van ser el 22 i el 42, dels quals se’ls 

n’hi va suprimir el 53 % de les pesades. Curiosament, el vedell 22 va ser el que va tenir 

un major nombre de visites a l’abeurador i el vedell 42 el que menys. 

Sembla ser que el vedell 22 tenia tendència a freqüentar la zona de l’abeurador, de 

manera que sovint no entrava completament a la bàscula o, contràriament, hi entrava 

durant molta estona i altres vedells acabaven tocant-la simultàniament. 

Figura 13: Gràfics de les rectes de regressió de cada vedell. 
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Per aquest motiu, més del 50 % de les seves pesades es van eliminar amb la depuració 

general. En quant al vedell 42, és possible que al ser el més petit del grup visqués en un 

cert estat de submissió. A la Taula 6 es mostra l’evolució del nombre de pesades 

admeses amb l’aplicació de les diferents depuracions esmentades: 

Taula 6: Evolució del nombre de pesades admeses amb l'aplicació de les depuracions. 

Número  
de cròtal 

Pesades 
inicials (nº) 

Pesades depurades (n) 
Pesades finals 

admeses 

Depuració 
general 

Depuració 
individual 

n % 

2 186 3 17 166 89,25 

4 207 15 15 177 85,51 

20 115 10 9 96 83,48 

22 539 262 21 256 47,50 

23 104 2 7 85 81,73 

24 97 16 5 76 78,35 

27 252 8 14 230 91,27 

31 123 9 6 108 87,80 

33 232 4 19 209 90,09 

39 78 9 7 62 79,49 

40 119 30 7 82 68,91 

41 139 11 9 119 85,61 

42 55 26 3 26 47,27 

43 152 9 13 130 85,53 

48 143 25 10 108 75,52 

Total 2541 449 162 1930 75,95 

 

15. Guany de pes Mig Diari (GMD) i Pes viu inicial 

A la Taula 7 s’observa que Els coeficients de correlació (R) de les rectes de regressió 

van rondar entre el 73% i el 92%, excepte pels vedells 24 (R=65%) i 33 (R=41%). Les 

diferències dels pesos registrats respecte els estimats probablement són degudes a 

que el pes viu dels bovins pot variar constantment i de forma rellevant degut a 

diversos factors com ara les activitats d’ingesta alimentària i hídrica, l’excreció o 

l’activitat física. 

Concretament, en aquest assaig els animals es pesaven a la zona de l’abeurador, fet 

que encara podia provocar variacions de pes més considerables entre pesades 

consecutives, ja que l’animal tant podia beure (en menor o major quantitat) com no. 
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Taula 7: Edat inicial, Pes inicial, GMD i coeficients de correlació de les rectes dels vedells. 

nº vedell 
Edat inicial 

(dies) 
Pes inicial 

(kg) 
GMD 

(kg/dia) 

Coef. de 
correlació (R) 

2 269 297,1 1,4 0,91 

4 269 293,7 1,0 0,84 

20 303 312,7 1,6 0,92 

22 262 338,9 1,7 0,91 

23 229 262,3 1,3 0,88 

24 250 306,0 0,6 0,65 

27 301 325,9 1,2 0,89 

31 263 331,7 1,2 0,79 

33 265 381,0 0,4 0,41 

39 248 265,0 1,0 0,82 

40 302 341,9 1,1 0,73 

41 258 308,8 1,2 0,88 

42 217 202,1 0,7 0,84 

43 268 339,5 0,9 0,81 

48 294 282,6 0,8 0,75 

 

 a la Figura 13 es pot observar un cas particular d’evolució del pes: el vedell 33. Aquest 

individu va patir al llarg dels dies algunes disminucions de pes sobtades, probablement 

per problemes sanitaris, que li van causar un engreixament més baix que la resta de 

vedells del lot. Aquestes davallades possiblement van ser la causa del menor 

ajustament de la recta de regressió respecte dels pesos reals obtinguts. 

Cal destacar que actualment no es té constància de cap experiment amb bovins 

d’engreix que s’hagi utilitzat el mateix procés d’obtenció de dades per l’estimació del 

GMD. Habitualment, aquest paràmetre es calcula pesant els vedells a l’ inici i final d’un 

període determinat i, llavors, es divideix la seva diferència de pes per la durada del 

període. A vegades es té en compte la presència o no de contingut digestiu en l’animal, 

sigui a la fase d’obtenció dels pesos o durant els càlculs a través de coeficients o, a 

vegades, ni tan sols es contempla. No obstant, en aquest assaig es va utilitzar un 

sistema de pesatge automàtic instal·lat al corral i operatiu les 24 hores diàries i durant 

21 dies. Per tant, primer, el nombre de registres era elevat i diferent per cada animal. 

Segon, les pesades eren aleatòries i a qualsevol hora del dia, de manera que el 

contingut digestiu i hídric era variable i, tercer, es va aplicar un model de regressió 

lineal per estimar els pesos inicials i finals utilitzats per cada vedell.  
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La mitjana del Guany de pes Mig Diari (GMD) estimat del lot va ésser de 1,06 kg/dia 

(mín. 0,4 kg/dia i màx. 1,7 kg/dia). Aquest valor és inferior als presentats pel DARP 

(2012-2017), que oscil·len entre els  1,45 i 1,75 kg/dia pels vedells amb característiques 

similars als del treball. També, el GMD promig és més baix que l’ obtingut per Pujolriu 

(2011) a Mas la Carrera i amb uns animals i una alimentació semblants als del present 

assaig. El seu GMD estimat va ser d’ 1,41 kg/dia. 

Amb tot, és possible que les diferències observades entre el GMD estimat respecte 

altres resultats poden no ser degudes només a causes particulars dels vedells, com ara 

l’individu 33, sinó que també hi pot haver influït el mètode d’obtenció dels pesos. 

A més a més, també s’ha reflexionat sobre fins a quin punt situar la bàscula amb accés 

unidireccional davant de l’abeurador va poder modificar els hàbits d’hidratació 

d’alguns vedells i, en conseqüència, els seus hàbits d’ingesta alimentaria i el 

creixement. Per un cantó, es té constància de que els bovins són animals territorials i 

que presenten estructures socials diverses, entre les quals, organitzacions jeràrquiques 

i relacions de lideratge-seguiment (Dickson, Barr i Wieckert, 1967 cit. per Albright, 

1997) o facilitació social (Tayler, 1972 cit per Sowell et al.,1999). D’altra banda, 

nombrosos experts han correlacionat positivament el consum d’aigua amb el consum 

de matèria seca (Cardot et al., 2008; Arias i Mader, 2011; Brew et al., 2011; Sexson et 

al., 2012; Ali et al., 2015). Així doncs, s’ha valorat la possibilitat de que algun vedell 

mengés menys del normal degut a que no sempre que volia podia beure aigua per 

culpa, per exemple, de col·lapses a l’entrada de la bàscula o perquè algun altre vedell 

l’apartava o li impedia el pas. Precisament, el vedell 42 va ser el que va tenir el tercer 

pitjor GMD del grup i també la menor freqüència de visites a l’abeurador (Taula 6). A la 

Taula 7 s’indiquen les edats i pesos inicials a l’assaig, els Guanys Mitjos Diaris (GMD) i 

els coeficients de correlació de les rectes de cadascun dels vedells. 

 

16. Hàbits d’ingesta d’aigua / de visita a l’abeurador 

16.1 Hàbits d’ingesta hídrica generals del lot  

16.1.1 Freqüència, temps per visita i temps total diari a l’abeurador  

La freqüència mitjana diària de visites a l’abeurador va ser de 6,2 vegades per vedell 

(entre 1,5-12,2 cops/dia). Aquests resultats són comparables amb els aconseguits per 

Huzzey et al. (2005) que van registrar 6,6 visites/dia amb un lot de vaques lleteres 

estabulades durant els 10 dies pre part. Ara bé, amb les mateixes vaques però durant 

els 10 dies post-part la freqüència va augmentar a 9,5 visites/dia, probablement per 

l’augment de les necessitats hídriques per la lactació. 
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 Cardot et al. (2008) van observar que si augmentaven la densitat de vaques per 

abeurador de 10-15 a 15-20 la freqüència mitjana baixava de 7,6 a 6,8 visites/dia.  

Brscic et al. (2007), en un assaig molt similar al d’aquest treball, van obtenir una 

mitjana diària de 11,08 visites per vedell. Una diferència entre assajos és que, mentre 

que en el de Brscic et al. (2007) hi havia un abeurador per cada 4 vedells, en aquest n’ 

hi havia un per 15. Així doncs, és possible que la densitat de bestiar per abeurador fos 

una causa de les variacions entre resultats. I és que, per exemple, la NRC (2001) 

recomanava almenys un abeurador per cada 10 vaques. A més, és probable que l’accés 

unidireccional a l’aigua influís en què els vedells no sempre poguessin visitar-lo quan 

volien (per estructures socials, col·lapses a l’entrada de la bàscula, etc). També, el pes 

inicial mig dels vedells de Brscic et al. (2007) va ser de 508 kg mentre que en  aquest 

treball va ser de 306,95 kg.   

La durada mitjana per visita a l’abeurador va ser de 3 min./visita (entre 1,1 i 4,5 

min./visita). Aquests resultats són similars als obtinguts per varis autors amb vaques 

(Rouda et al, 1994; Ballard i Krueger, 2005; Jago et al., 2005). Particularment, Rouda et 

al. (1994) van registrar que el 77% de les visites a l’abeurador duraven de 2 a 4 minuts. 

Jago et al. (2005) van comptar que les vaques passaven de mitjana 1:57 minuts per 

visita a l’abeurador i Ballard i Krueger (2005) que bevien durant uns 3 minuts per visita. 

La mitjana de temps de visita total diari a la font d’aigua va ser de 16,9 minuts per 

vedell (entre 4,9 i 41,1 min./dia). Sense el vedell 22, que en més d’una ocasió va estar-

se llargs períodes de temps sobre la bàscula, la mitjana es redueix a 15,1 min./dia. 

Aquests resultats són anàlegs als registrats per altres experts (Sneva, 1970 cit. per 

Ballard i Krueger, 2005; Rouda et al., 1994; Laínez i Hsia, 2004). Per exemple, Sneva 

(1970, cit. per Ballard i Krueger, 2005 ) va observar que les vaques bevien un promig de 

17 minuts al dia i Rouda et al. (1994), amb condicions semblants, van mesurar que hi 

invertien diàriament entre 14 i 28 minuts. Lainez i Hsia (2004) van estimar que les 

vaques i vedelles bevien un promig de 14,13 minuts al dia. En aquest darrer cas només 

contaven el temps en què l’animal introduïa el musell a l’aigua, mentre que en el 

present assaig es contava tot el temps que passaven a la zona de l’abeurador, 

independentment de si bevien o no.  

A l’annex 2 hi figuren les gràfiques de les freqüències diaries, i temps totals de visita 

diaris dels vedells.  
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16.1.2 Relació entre Freqüència, Temps per visita i temps total diari  

A la Taula 8 es mostren les correlacions entre els hàbits d’ ingesta hídrica estudiats: 

Taula 8: Correlació entre la freqüència  de visites diàries, temps per visita i temps de vista total diari a 
l’abeurador. 

 Temps de visita total 
diari 

Nombre de visites 

Nombre de visites 0,64 **  

Temps per visita 0,47 ** -0,19 ** 

                      **, P < 0,001 

La freqüència diària de visites a l’abeurador va estar positivament correlacionada amb 

el temps de visita total diari i negativament correlacionada amb el temps per visita. És 

a dir, els vedells que visitaven amb major freqüència l’abeurador normalment feien 

visites lleugerament més curtes però, no obstant, al temps total diari de vista acabava 

sent superior al dels vedells menys freqüents. 

La correlació negativa entre el nombre de visites i el temps per visita concorda amb la 

suposició de que, a igualtat de necessitats hídriques, el vedell que va menys vegades a 

beure necessita més temps en cada acció per ingerir la mateixa quantitat d’aigua que 

el vedell que hi va més.  Que la correlació entre variables sigui feble pot ser causat, en 

certa mesura, a que els bovins amb menys oportunitats per beure acostumen a 

incrementar el nombre de glops per minut i la velocitat d’ingesta hídrica, per tal de 

compensar l’accessibilitat restringida (Hötzel et al., 2003). Un cas, Hötzel et al. (2003) 

van registrar que les vaques productives amb accessibilitat total a l’aigua feien 34,8 

glops/min i a una velocitat de 0,30 l/s, mentre que, les vaques amb accés a l’aigua 

només durant 30 minuts al dia feien 38,6 glops/min i a una velocitat de 0,33 l/s. 

Contràriament, alguns investigadors van obtenir una correlació positiva entre ambdues 

variables, potser degut a factors externs com les estructures jeràrquiques (Axegärd, 

2017) o pels caudals dels abeuradors (Andersson et al. 1984). 

A l’annex 3 s’hi adjunten les gràfiques on es pot observar la relació entre les variables. 
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16.2 Hàbits d’ingesta hídrica segons edat inicial i GMD  

A la Taula 9 es mostren els resultats obtinguts sobre la influència de l’edat a l’inici de 

l’assaig i el GMD sobre les activitats d’ingesta hídrica, segons l’ANOVA d’efectes 

mixtes: 

Taula 9: Influencia de l'edat inicial i el GMD sobre els hàbits d'ingesta hídrica. Mitjana ( ) i desviació 
tipus (S) estimades per mínims quadrats. 

 
 

 
Nº de visites 

diàries (n) 
Temps per visita 

(min.) 
Temps de visita total diari 

(min.) 
 n   S  S  S 

Edat inicial    p = 0,025 NS  (p = 0,058) NS 

       Joves 5  3,6 ± 0,7 3,7 ± 0,3 14,4 ± 2,5 
       Vells 10  7,4 ± 0,7 2,6 ± 0,3 17,9 ± 2,5 

GMD    NS NS NS 
       Baix 7  5,1 ± 0,7 2,9 ± 0,2 13,8 ± 2,3 
       Alt 8  5,9 ± 0,7 3,3 ± 0,2 18,4 ± 2,3 

 

16.2.1 Segons l’edat inicial  

L’edat inicial va afectar significativament la freqüència de visites a l’abeurador, de 

forma que els vedells més vells el van visitar més sovint que els més joves. La 

diferència mitjana d’edat entre els més joves i més vells era de 40 dies i la seva mitjana 

de visites diàries va ser de 3,6±0,7 i 7,4±0,7 vegades, respectivament. No es té 

constància d’altres investigacions que comparin l’activitat hídrica segons l’edat, 

tanmateix però, una de les possibles causes d’aquesta conclusió podria ser que els 

individus més vells exercissin patrons de dominància sobre els més joves, especialment 

en situacions de competència per recursos que, en aquest cas, seria l’aigua. Albright 

(1997), va determinar que un factor del qual sovint depenen les jerarquies en bovins és 

l’edat, tal que més madurs solen ser d’un rang superior als més joves (Grant i Albright, 

2001; Lindberg, 2001 cit. per Shahhosseini, 2013; Axegärd, 2017). 

També, la tendència innata dels bòvids a repetir les accions d’un altre individu del grup 

(Dickson, Barr i Wieckert, 1967 cit. per Albright, 1997; Tayler, 1972 cit per Sowell et 

al.,1999; Sato, 1982; Curtis and Houpt, 1983 cit. per Albright i Grant, 2001), va poder 

afavorir les situació de que més d’un vedell coincidís al voler entrar a la bàscula. Per 

exemple, Kaufmann et al. (2013, cit. per Malan et. al, 2018) va observar un augment de 

les interaccions socials al voltant de l'abeurador en comparació a altres zones d’espai 

de convivència. 

Com ja s’ha dit anteriorment, en el present treball sols hi havia un abeurador pels 15 

vedells i amb accessibilitat unidireccional. Per aquest fet és possible que en alguns 

moments es produïssin retencions per anar a beure, per exemple, durant i després 
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dels moments de major activitat d’ingesta alimentària, de manera que els vedells més 

dominants potser restringien l’accessibilitat a l’aigua. Més concretament, el vedell que 

va visitar amb menor freqüència i durant menys temps l’abeurador  va ser l’individu 

42, el qual era clarament més jove i menys pesat que la resta d’animals del lot. A 

l’annex 4 es detallen les conductes per a la ingesta hídrica anormals observades en els 

vedells 22 i 42. 

L’edat inicial no va afectar significativament ni el temps per visita a l’abeurador ni el 

temps de visita total diari. Tot i afectar significativament la freqüència, un motiu pel 

qual la durada de les visites fos estadísticament igual per a vedells joves i vells també 

pot ser el propi disseny de la bàscula que, mentre que per un cantó podia dificultar 

l’accés a la font d’aigua en determinades situacions, per l’altre potser afavoria a que 

quan un vedell entrava a la bàscula difícilment era molestat i/o apartat pels altres. 

Si va variar significativament el nombre de visites però no hi va haver diferencies en el 

temps per visita, la suma de temps total diari hauria de ser superior pels vedells més 

vells. No obstant, això no va succeir probablement per les petites diferències en els 

temps per visita a l’abeurador, no significatives (p=0,058) però on semblava observar-

se que els bòvids més joves tendien a estar-s’hi més estona que els més vells. 

16.2.2 Segons el Guany de pes Mig Diari (GMD)  

El Guany Mig Diari o GMD no va afectar significativament cap de les tres activitats 

analitzades. Contant que tan sols hi havia dos grups diferencials i amb pocs individus 

(GMD alt= 8 vedells i GMD baix= 7 vedells), probablement el volum de dades no va ser 

suficient com per aconseguir resultats més determinants. També, contant que sols 

alguns autors han trobat una feble correlació positiva entre el GMD i el consum d’aigua 

(Utley et al., 1970 cit. per Lardner et al., 2005; Kertz et al., 1984; Loneragan et al.,2001; 

Mader i Davis, 2004; Lardner et al., 2005; Bica et al., 2006; Meyer et al., 2006; Scharf et 

al., 2008 cit. per Williams et al. 2017; Brew et al., 2011), no sempre significativa i sovint 

influenciada per altres variables com ara la qualitat de l’aigua o el consum de matèria 

seca, els resultats obtinguts no semblen discordants respecte aquests.  

Amb tot, pel fet de que nombrosos experts hagin correlacionat positivament el GMD i 

el consum de matèria seca i, d’altres, aquest darrer i el consum hídric (Musimba et al., 

1987; Loneragan et al., 2001; Steiger et al., 2001; Mader i Davis, 2004; Jago et al., 

2005; Meyer et al., 2006; Cardot et al., 2008; Arias i Mader, 2011; Brew et al., 2011; 

Sexson et al., 2012; Ali et al., 2015,) pot ser que hi hagués hagut diferències 

significatives en les activitats per la hidratació entre individus concrets del lot amb 

GMD molt diferents, bàsicament per l’afectació indirecte del consum alimentari. 
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Finalment, tant per l’edat inicial com pel GMD s’ha obtingut que hi va haver diferències 

significatives en les diferents activitats entre individuals, conclusió que justifica 

l’existència de conductes particulars dins d’un grup.  

 
17. Patrons d’activitat hídrica i la relació amb l’evolució del pes 

17.1 Patrons de l’activitat  a l’abeurador  per la ingesta hídrica 

El 73,16% de les visites a l’abeurador es van donar entre les 6:00 i les 19:00. Aquests 

resultats concorden amb els de varis autors que van concloure que 3/4 parts de la 

ingesta d’aigua diària era en aquest interval horari (Nocek i Braund, 1985; Sowell, 1999 

cit. per Cardot et al. 2008; Osborne et al., 2002; Cardot et al., 2008 ). Més 

concretament, el 36,94% de les visites van ser entre les 9:00 i les 15:00 i el 37,20% 

entre les 15:00 i les 21:00, valors comparables  amb els de Castle I Thomas (1975) que 

van obtenir que els bovins havien begut el 33,9% i el 40 %  de l’aigua diària en aquestes 

franges horàries. El 26,83% de les visites a l’abeurador es van produir entre les 19:00 i 

les 6:00 del dia següent, xifres pràcticament iguals al 25% obtingut per Osborne et al. 

(2002) i el 27% de Cardot et al. (2008). 

Segons la tendència de la Figura 14, sembla ser que diàriament els vedells començaven 

a visitar l’abeurador amb regularitat entre les 7:00 i 8:00 del matí i finalment la seva 

activitat es reduïa progressivament a partir de les 18:30-19:30 del vespre i fins el matí 

següent. Aquesta conducta coincideix amb la observada per investigadors que van 

descriure com els bovins tenien hàbits d’ingesta diürns però certament crepusculars, ja 

que tendien a iniciar i a reduir les activitats d’ingesta d’aigua i aliment a les primeres i 

últimes hores de llum del dia, respectivament (Pereyra i Leiras, 1991; Osborne et al., 

2002; Jago et al., 2005; Lainez i Hsia, 2004; Cardot et al., 2008; Axegärd, 2017 A la 

mateixa Figura 14 es veu com la freqüència es mantenia força estable i amb certa 

inclinació positiva durant tot el matí i fins el migdia (9:30 a 14:30). De 14:30 a 15:30 

l’activitat hídrica es reduïa significativament i, llavors, a la tarda tornava a incrementar 

de forma gradual fins el vespre, amb un pic màxim coincident entre les 18:00 i 18:30. 

Finalment, a partir de les 18:30-19:00 les visites començaven a disminuir 

progressivament fins el matí següent, registrant una activitat molt baixa  durant la nit. 

L’augmentar la freqüència d’acostaments a la font d’aigua durant dos períodes definits 

del dia, coincidents amb el matí i la tarda, i reduir-la al migdia, també ha sigut registrat 

per diversos dels experts recentment citats i, en tots els casos, s’ha associat amb les 

hores de major i menor activitat alimentària, respectivament (Nocek i Braund, 1985; 

Osborne, 2002; Lainez i Hsia, 2004; Jago et. al, 2005; Cardot et al., 2008). En primer 

lloc, aquests autors i d’altres han corroborat que els bovins acostumen a anar a beure 

aigua mentre mengen o poc després, cosa que sol ser en horari diürn i crepuscular.  
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Per tant, té lògica i és molt possible que els animals comencessin a menjar i beure 

d’hora el dematí (7:00-7:30) i de forma simultània. 

 

Figura 14: Distribució horària de les visites durant el període d'assaig. 

17.2 Relació entre patrons horaris i evolució del pes diària 

A la Figura 15 s’hi representa l’evolució del pes en quilograms d’un vedell 

representatiu del lot al llarg de les 24 hores diàries. 

Aquesta figura es va obtenir representant una línia de tendència de l’evolució dels 

residus ajustats de tots els vedells del grup. Els residus ajustats són la diferència entre 

els pesos reals i els pesos estimats (residus), dividida per una estimació de la seva 

desviació tipus (
         

          
). 

Tal i com es contempla, l’evolució diària dels pesos va seguir pràcticament el mateix 

patró de distribució que el de les visites a l’abeurador (Figura 14). Primer, el pes dels 

vedells començava a incrementar entre les 7:00 i 7:30 del matí, coincident amb el 

crepuscle matinal. L’evolució del pes era creixent fins aproximadament les 13:30. 

Llavors, probablement perquè aturaven l’activitat d’ingesta alimentària, el pes 

disminuïa lleument fins a la tarda quan segurament tornaven a fer un segon àpat diari, 

més curt i menys contundent que el primer, atès que ja havien ingerit gran part de les 

necessitats diàries pel matí.  
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El pes viu dels bovins començava a decréixer progressivament al capvespre i fins la 

matinada del dia següent, probablement perquè la ingesta alimentària del bestiar 

durant la nit era gairebé nul·la. 

 

Figura 15: Línia de tendència de l'evolució del pes viu dels vedells al llarg de 24 hores diàries. 

 

18. Valoració del sistema d’identificació 

El sistema d’identificació dels vedells es basava en la connexió via xarxa Bluetooth 4.0 

entre uns emissors de senyal instal·lats a cada cròtal electrònic i un sol receptor de 

senyal instal·lat a l’extrem dret de la bàscula. Els emissors emetien una potència fixa 

(Tx Power) constant, de manera que quan més lluny estaven del receptor menor era la 

intensitat de senyal rebuda per aquest. Així doncs, el vedell que es pesava havia de ser 

el que en aquell moment el seu cròtal transmetia la major intensitat de senyal. 

18.1 Detecció de pesades incompletes  

Gràcies a aquest sistema ha sigut possible identificar un error comú durant l’assaig i és 

que, a vegades, la bàscula registrava pesades en les que els vedells no havien pujat 

completament a la plataforma, fet que no hauria de succeir. Concretament, es va 

detectar que en la majoria d’aquestes pesades la moda de les 50 majors intensitats de 

senyal rebudes en el receptor bluetooth durant la pesada era ≤ -40 RSSI (Received 

Signal Strength Indicator).  
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Per això, amb la depuració general es van eliminar gran part dels registres amb les 

modes de les intensitats dins del rang esmentat (Figura 16). Aquest coneixement va 

servir també per fer a la depuració general personalitzada del vedell 42. 

 

Figura 16: Distribució dels pesos segons la intensitat de senyal de registre i classificades segons la 
depuració general. 

També, es va observar una certa relació entre el temps de pesatge i la Intensitat de 

senyal. A la Figura 17 es mostra com la majoria de pesades suprimides amb la 

depuració general van durar 20 segons o menys. Amb aquest període de temps és molt 

possible que els vedells no entressin completament a la bàscula, fos perquè la 

trepitjaven involuntàriament o perquè un altre individu els hi dificultava l’entrada. 
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Figura 17: Distribució dels registres segons la durada de la visita i la intensitat del senyal, 
classificades segons la depuració general. 
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18.2 Principals problemes del sistema d’identificació  

Els principals problemes detectats  en el sistema d’identificació són els següents:  

- Identificació d’un individu equivocat 

Hi ha la possibilitat de que en alguns casos la identificació de l’individu sigui errònia ja 

que els beacons són aparells actius, és a dir, emeten una potència constant. Per 

exemple, pot succeir que un vedell de fora la bàscula estigui més a prop del receptor 

que l’animal que es pesa, segons a on estigui instal·lat aquest. No obstant, en el 

present assaig aquest fet no succeïa perquè, en primer lloc, el receptor es localitzava 

entre una paret i l‘abeurador i, en segon lloc, com que la plataforma de pesatge es 

trobava alçada respecte la part baixa del corral, qualsevol vedell que estigués al costat 

de l’abeurador però per la part anterior de la bàscula sempre quedava més allunyat. 

- Aturada sobtada d’un emissor de senyal. 

Un dels problemes principals del sistema és que el registre de dades es veu alterat amb 

tan sols que un beacon deixi de funcionar (Figura 18). Com que aquests aparells 

emeten una potència constant, sempre que un vedell es pesa el sistema identifica el 

beacon més proper. Per tant, si es pesa un individu amb el cròtal no funcional el 

sistema assigna el seu registre al segon individu més proper al receptor de senyal 

Bluetooth. Tanmateix però, tal hi com s’ha explicat a l’apartat anterior, aquests errors 

probablement es detectarien fàcilment al comprovar que la moda de les 50 majors 

intensitats de senyal registrades durant la visita és ≤ -40 RSSI. 

 

 

 

Figura 18: Cròtals electrònics xafats. 
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18.3  Propostes de millora 

Un cop identificades les problemàtiques generals s’han proposat algunes millores: 

1.- Detecció i Classificació de pesades incompletes a través de l’aplicació de filtres al 

software  del sistema. 

La primer proposta és l’aplicació d’una sèrie d’ordres al software del sistema les quals 

facin que no s’identifiqui l’animal pesat si la moda de les 50 majors intensitats de 

senyal rebudes durant la pesada és ≤ -40 RSSI. Aquesta modificació seria útil si 

paral·lelament es configurés el sistema de pesatge perquè eliminés automàticament 

les pesades sense cap vedell assignat. També ajudaria detectar cròtals no funcionals. 

2.- Avís en cas que un vedell no s’identifiqui durant 24 hores 

La configuració d’un avís periòdic a l’aplicació mòbil quan un cròtal no s’ha identificat 

durant almenys 24 hores podria tenir una doble funció. Per un cantó, pot ésser un 

indicatiu de que l’individu en qüestió té algun problema que l’impedeix anar a beure 

aigua o, també, pot ser que el cròtal electrònic no estigui funcionant correctament. 

3.- Substitució del sistema d’identificació via Bluetooth per un sistema d’identificació 

per radiofreqüència amb etiquetes passives (RFID) 

Aquesta mesura ha estat provada amb posterioritat a altres granges experimentals. La 

gran diferència entre el sistema RFID respecte el Bluetooth és que el dispositiu integrat 

al cròtal és passiu, és a dir, no emet cap tipus de senyal. Així doncs, aquest necessita 

d’un dispositiu actiu extern per poder funcionar que, en aquest cas, s’instal·laria en el 

lloc on està el receptor Bluetooth, atès que també en fa la funció. 

 El funcionament del sistema d’identificació RFID amb etiquetes passives es basa amb 

la col·locació d’unes etiquetes específiques a l’element desitjat, les quals disposen 

d’unes antenes que al estar a una certa distància de l’aparell transmissor-receptor de 

senyal tenen la capacitat de rebre-la i retornar-li, juntament amb el seu codi 

d’identificació únic. 

 Avantatges i inconvenients dels dos sistemes d’identificació  

El gran avantatge del RFID respecte la tecnologia Bluetooth és, primer, que al ser 

passiu l’element mòbil hi ha impossibilitat de lectures identificatives errònies i, segon, 

que si el vedell no està suficientment a prop del transmissor-receptor de senyal la 

pesada es fa sense identificació. Per tant, no s’hauria de configurar un filtre al sistema 

d’identificació (Proposta nº 1) ni tampoc es perdrien algunes pesades correctes, tal hi 

com passaria  amb l’aplicació d’aquesta primera proposta pel sistema Bluetooth.  
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Una altra diferència del sistema RFID respecte el Bluetooth és que l’element instal·lat 

al cròtal electrònic no requereix d’una bateria per funcionar. Per aquest motiu, 

juntament amb què es tracta d’una tecnologia menys complexa que la Bluetooth, a 

llarg termini probablement seria l’alternativa més barata de les dues. No obstant, a 

curt termini el sistema d’identificació Bluetooth és més econòmic, bàsicament pel cost 

material inicial. 

En quant a la tecnologia Bluetooth, tot i la major complexitat de funcionament i el 

requeriment d’ús de bateries, aquesta té el gran avantatge de que amplia el ventall 

d’usos que poden tenir els cròtals, principalment relacionats amb el monitoratge de 

l’estat animal. Un dels objectius principals d’aquest prototip és el de permetre la 

traçabilitat dels vedells des del seu origen, ja que el mateix cròtal pot utilitzar-se des 

de la fase de cria. I és que amb aquest producte es vol intentar ajudar a reduir el 

percentatge de baixes en els vedells criats extensivament a la muntanya degut a 

desaparicions o per desnutrició i/o malalties. Concretament, el seu funcionament es 

basa en col·locar els cròtals electrònics als vedells poc després de néixer i, 

paral·lelament, instal·lar un receptor de senyal bluetooth a un collar amb GPS que 

porta la mare. D’aquesta manera, a través d’una aplicació mòbil es poden controlar els 

moviments que va fent la mare durant el dia i si el vedell va estant a prop seu o no i, en 

cas d’ haver-se perdut, quan se n’ha anat separant. Aquesta funció, no es pot fer amb 

la tecnologia RFID proposada degut a que el dispositiu incorporat als cròtals és passiu. 

 

19. Valoració del sistema de pesatge automàtic 

19.1 Principals problemes del sistema de pesatge  

- Accessibilitat a l’abeurador 

L’accessibilitat unidireccional a l’abeurador s’ha identificat com a la principal font de 

possibles problemes. Prèviament, tal i com ja s’ha comentat, els bòvids són animals 

que presenten organitzacions jeràrquiques i relacions de lideratge-seguiment (Dickson, 

Barr i Wieckert, 1967 cit. per Albright, 1997) o facilitació social (Tayler, 1972 cit per 

Sowell et al.,1999). També, diversos autors han observat que la localització dels 

abeuradors és un aspecte influent en les conductes d’ingesta d’aigua i, sobretot amb 

animals estabulats, pot augmentar l’expressivitat de les conductes jeràrquiques 

(Coimbra et al. 2012; Axegärd, 2017).  

Així doncs, es creu que l’arribada unidireccional a l’abeurador va poder causar que a 

vegades alguns vedells es veiessin privats d’anar a beure perquè d’altres de més 

dominants els hi impedien i/o, també, perquè es produïen retencions per anar a beure 

aigua. Per exemple, si tots els animals mengen conjuntament quan se’ls subministra 

aliment, també és molt probable que també diversos vagin a visitar l’abeurador alhora. 
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Durant l’assaig hi va haver dos individus que van presentar conductes per a la ingesta 

hídrica clarament anormals respecte la resta del lot. Per un cantó, el vedell 42 va ser el 

que va visitar l’abeurador amb menys freqüència i durant menys estona diària. 

Precisament, aquest era considerablement més jove i menys pesat que la resta de 

vedells, factors que possiblement van provocar que sempre es mostrés submís. I és 

que l’edat pot ser un factor influent en les jerarquies (Albright, 1997), de manera que 

els bovins madurs acostumen a ser més dominants que els joves (Grant i Albright, 

2001; Lindberg, 2001 cit. per Shahhosseini, 2013; Axegärd, 2017). Encara més, el vedell 

42 també va presentar el segon pitjor GMD del grup, resultat que va poder estar 

condicionat per la menor activitat d’ingesta hídrica, ja que es correlaciona 

positivament amb l’activitat alimentària (Arias i Mader, 2011; Brew et al., 2011; Sexson 

et al., 2012; Ali et al., 2015). D’altra banda, el vedell 22 va registrar una freqüència de 

visites molt superior als demes vedells i, paral·lelament, el percentatge de visites de 

curta durada també va gairebé duplicar-se. A més, també va registrar visites d’una 

durada molt superior a la necessària per hidratar-se. Aquests fets van indicar que 

l’individu 22 tenia una elevada tendència a voltar per la zona d’hidratació (Figura 19). 

És possible que fins hi tot la identifiqués com una zona de descans, cosa que 

segurament va influir negativament les conductes d’hidratació de tot el lot. Per obtenir 

més detalls sobre les conductes anormals d’aquests dos vedells es pot consultar 

l’annex 4. 

El fet de que l’entrada unidireccional a la bàscula pogués augmentar el grau 

d’expressivitat de les jerarquies socials també podria explicar el perquè els vedells més 

vells van visitar significativament més vegades l’abeurador que els més joves. 

 

Figura 19: El vedell 22 situat davant la bàscula obstaculitzant l'accés a l'abeurador. 
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- Pesades amb varis individus a la balança 

En algunes ocasions es van registrar pesos en què es veia clarament que més d’un 

vedell havia tocat la bàscula de forma simultània durant la pesada. Com ja s’ha dit 

recentment, factors com les estructures socials poden propiciar aquesta situació o, 

simplement, pot ser la casualitat. El reconeixement visual d’aquest tipus de pesades va 

servir per fer part de la depuració general del vedell 42. 

- Possible influència de la ingesta de l’aigua en la pesada 

Un dels aspectes innovadors d’aquest prototip és que el pes estimat per registre no es 

tracta d’un pes calculat en un moment determinat sinó que s’estima a través d’ 

algoritmes específics a partir del conjunt de pesos registrats cada segon mentre dura la 

pesada, en teoria, només mentre l’individu està a sobre la bàscula completament. 

19.2 Propostes de millora 

Prèviament, cal dir que tot i que el principal potencial problema detectat 

(accessibilitat) és causat pel disseny de l’aparell, per tant, pel hardware, s’ha valorat 

que les millores sobre aquest són limitades i que, en bona part, la incidència que pot 

tenir la bàscula en el comportament dels animals depèn del funcionament de 

l’explotació i de la informació que vulguin extreure’n. 

 Per exemple, en aquest treball la balança no només ha servit per registrar els pesos 

del bestiar sinó que a partir de la informació extreta s’ha desenvolupat un estudi de les 

conductes d’ingesta hídrica d’aquests. Amb tot, en explotacions on no se’n faci un ús 

científic és possible que l’objectiu principal d’instal·lar el sistema de pesatge sigui el de 

permetre al ramader tenir una noció més o menys periòdica del pes dels vedells i així 

poder determinar amb més exactitud quan poden anar a l’escorxador, entre altres. En 

un cas així probablement no suposaria un problema tenir més d’un abeurador 

funcional dels quals només algun estigués amb la bàscula. Tot i així, una de les 

propostes de millora del hardware sobre les quals ja s’està treballant és la de 

desenvolupar una bàscula automàtica portàtil. Així, en un cas com l’anterior hi hauria 

la possibilitat de moure-la pels diferents abeuradors del corral, de manera que la 

probabilitat de que tots els vedells es pesessin augmentaria. També, un sistema de 

pesatge portàtil permetria tenir un control de varis corrals amb un sol aparell, contant 

que aquest no s’instal·laria de forma permanent durant  tot l’engreix. 

Dit això, a continuació s’esmenten les principals propostes de millora que s’han 

pensat: 
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1.- Aplicació de filtres al software del sistema de pesatge 

Paral·lelament amb la primera proposta de millora del sistema d’identificació, 

l’aplicació de filtres específics al software de la bàscula podria millorar 

significativament la qualitat de les pesades registrades. Concretament, s’ha pensat 

amb l’aplicació d’una comanda la qual ordenés a la bàscula que eliminés 

automàticament les pesades sense vedell identificat, ja que molt probablement serien 

pesades en les que els animals no havien entrat completament a la plataforma. D’altra 

banda, l’aplicació d’una sèrie d’ordres amb les quals la bàscula identifiqués i eliminés 

automàticament les pesades excessivament altes en comparació l’ interval de pesos 

“normals” del grup ajudarien, igualment, amb la millora qualitativa de les dades 

obtingudes. 

2.- Incorporació d’un comptador d’aigua a l’abeurador i connectat amb el sistema de 

pesatge automàtic 

Seria interessant instal·lar un comptador d’aigua a l’abeurador el qual estigués 

directament connectat amb el sistema de pesatge. D’aquesta forma es podria saber 

exactament si els vedells beuen aigua quan el visiten i, en cas afirmatiu, la quantitat 

ingerida aproximada. Aquesta proposta podria ajudar als tècnics amb la seva tasca de 

millora constant dels algoritmes específics per l’estimació dels pesos nets de la pesada. 

3.- Amplada de la bàscula ajustable 

Un dels problemes identificats a partir de les pesades eliminades va ser que més d’un 

animal toqués la bàscula alhora. Per aquest motiu es proposa canviar les baranes fixes 

de delimitació (Figura 20) per unes de mòbils o, si més no, tenir-ne unes de fixes que 

disposin d’una barra mòbil que permeti ajustar l’amplada disponible pel vedell a sobre 

la bàscula. Amb aquesta alternativa és possible que el nombre de pesades 

excessivament altes per la interferència de varis vedells es reduïssin significativament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Bàscula actual amb baranes fixes. 
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Conclusions 

El sistema de pesatge automàtic de vedells de Digitanimal ha permès obtenir uns 

resultats dels hàbits d’ingesta d’aigua comparables amb els d’altres experiments 

similars. Amb el prototip actual encara és necessari dur a terme un procés de 

depuració de dades intens per poder obtenir uns resultats validables. 

Els dos principals factors que van provocar el registre de pesades errònies van ser les 

pesades incompletes, és a dir, de vedells que no entraven completament a la bàscula i, 

les pesades múltiples, quan més d’un vedell tocava la plataforma de pesatge 

simultàniament. La successió d’aquestes situacions pot estar directament relacionada 

amb el disseny físic de la bàscula.  

El disseny físic de la bàscula pot causar problemes en el desenvolupament normal de 

l’activitat d’ingesta hídrica del bestiar, ja que l’entrada unidireccional a la font d’aigua 

pot limitar l’accessibilitat d’alguns vedells. L’entrada unidireccional possiblement 

propicia l’expressivitat de les jerarquies socials. 

La majoria de pesades que es van obtenir amb el prototip de sistema de pesatge 

automàtic (76%) van ser considerades aptes per elaborar els models de pesos estimats. 

Les rectes de creixement obtingudes amb aquests models es van ajustar amb una gran 

precisió (73% ≤ R ≤ 92%),  per la majoria dels vedells del lot. 

Els creixements (GMD) estimats van ser menors que els registrats en experiències 

similars. Aquest fet pot ser degut a que la bàscula instal·lada davant de l’abeurador pot 

provocar que hi hagi restricció en l’accés a l’abeurador. 

No hi va haver diferències significatives en les activitats pel consum hídric entre vedells 

amb el GMD més alt i més baix (major o menor creixement). Amb tot, si que hi van 

haver diferències significatives entre vedells particulars. 

La freqüència diària de visites a l’abeurador va ser inferior respecte altres estudis 

similars, però aquests tenien un rati d’animals per abeurador menor. És possible que 

sigui degut a que només hi hagués un abeurador funcional i, a més, amb la bàscula 

instal·lada en el seu accés. 

Els vedells que visitaven l’abeurador amb més freqüència acostumaven a fer visites de 

menor durada que els vedells que el visitaven menys sovint. No obstant, el temps de 

visita total diari a l’abeurador acabava essent superior pels vedells que hi anaven més 

freqüentment. 
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Els vedells més joves van visitar l’abeurador amb menys freqüència que els més vells. 

No hi va haver diferències significatives amb el temps total de visita diari ni amb el 

temps per visita, però els vedells més joves tendien (p<0,06) a fer visites de major 

durada. 

Els vedells van mostrar hàbits d’ingesta diürns però certament crepusculars, ja que tendien 

a iniciar i a reduir les activitats d’ingesta d’aigua i aliment a les primeres i últimes hores de 

llum del dia, respectivament. 

L’evolució del pes viu dels vedells durant 24 hores diàries va seguir una tendència 

concordant amb el patró horari de les visites a l’abeurador.  Aquest paral·lelisme sembla 

indicar una correlació positiva entre el consum d’aigua i de matèria seca.   

Per eliminar i/o reduir la incidència de les pesades incompletes es proposa l’aplicació 

de filtres al software del sistema, els quals facin que no s’identifiquin i s’eliminin 

automàticament les pesades registrades amb intensitats molt baixes. Per reduir el 

nombre de pesades múltiples es proposa que l’amplada disponible sobre la bàscula 

sigui ajustable. 

Per poder tenir més d’un abeurador funcional en un mateix corral i tot i així continuar 

tenint una alta probabilitat de pesar tots els vedells, es contempla la possibilitat de 

desenvolupar un sistema de pesatge automàtic més lleuger i portàtil. Aquesta 

proposta permetria canviar la ubicació de la bàscula pels diferents abeuradors. 

Per reduir el nombre de pesades errònies i simplificar el funcionament del sistema de 

pesatge automàtic es proposa substituir la tecnologia d’identificació via  Bluetooth per 

la tecnologia d’identificació via RFID (Identificació per radiofreqüència). 

Una proposta de millora és la d’instal·lar un comptador d’aigua que permeti registrar si 

el vedell beu o no i, en cas afirmatiu, quina quantitat. A més de tenir un major control 

sobre el pes animal, això també ajudaria a millorar els algoritmes específics 

d’estimació dels pesos. 

Un creixement (GMD) baix pot indicar que el vedell pateix un problema sanitari. S’ha 

proposat l’aplicació d’un avís a una aplicació mòbil per quan un vedell porti 24 hores 

sense identificar-se, ja que pot indicar que està malalt o que està fallant el cròtal 

electrònic. 

La utilitat o no de les millores proposades depèn, en bona part, a les finalitats amb les 

que el ramader instal·li el sistema de pesatge automàtic. 
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Annexes 

Annex 1: Anàlisis de la ració i el pinso utilitzats  

Figura (Annex) 1: Anàlisis de la barreja unifeed i del pinso subministrats. 
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Annex 2: Freqüències i temps de visita totals  diaris 

 

Figura (Annex) 2: Nombre de visites a l’abeurador diàries dels vedells durant l'assaig. 

 

Figura (Annex) 3: Temps de visita a l'abeurador totals diaris  dels vedells durant l'assaig. 
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Annex 3: Relació entre els hàbits d’ingesta d’aigua  
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Figura (Annex) 4: 
Gràfica de la 

relació entre la 
freqüència diària i 
el temps de visita 

total a 
l'abeurador. 

Figura (Annex) 5: 
Gràfica de la 

relació entre la 
freqüència diària i 

el temps per 
visita a 

l'abeurador. 

Figura (Annex) 6: 
Gràfica de la 
relació entre  

temps per visita i  
temps de visita 

total diari a 
l'abeurador. 
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Annex 4: Conductes anormals observades 

Tal i com ja s’ha esmentat vàries vegades en el treball, s’ha observat que alguns vedells 

van mostrar comportaments clarament anòmals respecte la resta del grup, 

especialment els vedells 22 i 42. 

Particularitats del vedell 22 

El vedell 22 va ser l’individu que va registrar inicialment un major nombre pesades 

(539 pesades, un +73,46% respecte la mitjana del grup sense ell) i, tot i ser també el 

que se li van eliminar un major nombre de registres (52,5%) juntament amb el 42, ha 

continuat essent el vedell amb major freqüència a l’abeurador. A més, a les figures 

Figura (Annex) 4  i Figura (Annex) 5 es pot veure que va registrar algunes visites de 

llarga durada i, conseqüentment, el temps de visita total diari també va incrementar 

significativament respecte els demes vedells. Contràriament, a les figures Figura 

(Annex) 7 i 8 també es pot observar com el percentatge de pesades de curta durada (t 

≤ 20s) és gairebé el doble que el percentatge de la resta del lot. Per tant, es va 

concloure de que el vedell 22 tenia molta tendència a ocupar la zona d’hidratació, fins 

hi tot utilitzant-la segurament com a zona de descans. Aquesta conducta possiblement 

va afectar negativament els hàbits de consum d’aigua dels demés vedells, provocant 

bàsicament que aquests no sempre tinguessin accessibilitat total a l’abeurador. 
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Figura (Annex) 7: 
Distribució de les 
pesades segons la 
durada, sense el 
vedell 22. 

Figura (Annex) 8: 
Distribució de les 

pesades del vedell 
22 segons la durada. 
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Particularitats del vedell 42 

El vedell 42 va registrar inicialment el menor nombre de pesades (55 pesades, un -59% 

respecte la mitjana del grup sense ell)  però, juntament amb el 22, va ser el que se n’hi 

van eliminar més amb les depuracions (52,73%). Així doncs, amb les dades filtrades va 

continuar tenint la menor freqüència. Tal i com es pot comparar amb les figures Figura 

(Annex) 9 i 10, sembla ser que aquest individu no només visitava l’abeurador amb poca 

freqüència si no que el temps que hi passava també era totalment variable, sense 

seguir cap patró ni similitud respecte la resta de vedells. En aquest cas, la situació molt 

probablement tingui l’explicació en què el vedell 42 era clarament el més jove (7 

mesos, 53 dies menys respecte la mitjana del grup sense ell) i amb el pes d’entrada 

més baix, tal que sovint es devia veure en un estat de submissió que li impedia 

desenvolupar les seves activitats de forma natural i, particularment, la de beure aigua 

degut a que l’accés a la font era unidireccional. I és que, tal i com deia Albright (1997), 

les jerarquies s’estableixen en edats primerenques i un factor del qual sovint depenen 

és l’edat, tal que els bovins més madurs solen ser d’un rang superior als més joves 

(Grant i Albright, 2001; Lindberg, 2001 cit. per Shahhosseini, 2013; Axegärd, 2017).  
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Figura (Annex) 9: 
Distribució de les 
pesades segons la 
durada, sense el 
vedell 42. 

Figura (Annex) 10: 
Distribució de les 

pesades del vedell 42 
segons la durada. 
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Annex 5: Altres imatges del recinte d’assaig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (Annex) 11: Corral 
experimental, des de 
l'exterior. 

Figura (Annex) 12: Corral experimental, des del passadís d'alimentació. 
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Figura (Annex) 13: Vedells esperant que s'acabin de netejar les menjadores per tornar a menjar. 

 

 

Figura (Annex) 14: Detall d’una menjadora. 


