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1. Introducció

El sector del boví de llet, amb les seves peculiaritats pròpies —productives, econòmiques i la seva 
fixació sobre el territori—, necessita de manera contínua l’adaptació de noves tecnologies, compa-
tibles amb la preservació del medi, per assegurar la seva viabilitat. 

El problema de la malaltia de l’encefalopatia espongiforme bovina va crear, l’any 2001, una profunda 
crisi de confiança en el consumidor cap a tot el sector boví, igual que havia passat deu anys abans 
d’aquesta crisi amb l’ús fraudulent d’additius no autoritzats en l’engreix de vedells. L’escassetat de 
productes lactis en la segona meitat del 2007 va fer que s’incrementessin els preus de la llet, ge-
nerant, novament, en alguns professionals, la necessitat d’intensificar la producció. Hi va haver un 
corrent d’opinió favorable a la supressió de les quotes. No obstant això, la disponibilitat de matèries 
primeres per als pinsos va ser menor i van augmentar els seus preus. Passat l’equador de l’any 2008, 
sembla que ni està tan clara l’escassesa de matèries primeres, ni que la solució sigui la supressió 
de les quotes. El sector productor, i concretament el productor com a titular de la seva explotació, 
no podrà sostreure’s a aquestes situacions de crisi, perquè, entre altres raons, sobrepassen la seva 
comesa. Tot i això, el tècnic, com a assessor, hauria de veure’s obligat a replantejar els sistemes pro-
ductius, amb l’objectiu que tant l’ús racional de les matèries primeres a l’alimentació, com el sistema 
de maneig de les explotacions, estiguin més d’acord amb les limitacions del medi, i dels animals, amb 
certa independència de les crisis conjunturals. No pot produir-se tot a qualsevol preu. 

Cal anar a sistemes productius, que per si mateixos siguin distintius de qualitat ètica, tant des del 
punt de vista de l’entorn, com des del de benestar dels animals (Asenjo, 2000; Bonny 2000). 

Les explotacions de vaques de llet poden situar-se o desenvolupar-se en llocs sense terra, és a 
dir, sense superfície agrícola útil, però la necessitat de la incorporació de farratges a la dieta, en 
proporcions adequades per a un correcte remugament (Van Soest, 1982, 1994; INRA, 1988; NRC, 
2001), i l’indispensable requisit de reciclar fems i residus, obliguen a adaptar el model de producció 
a unes necessitats mínimes de territori. No hi ha dubte que, d’una forma o una altra, el sector de 
boví de llet depèn de l’ús de la terra, i que, com a bé escàs, condicionarà el futur del sector. 

A les dècades dels 80 i 90 del segle XX, el creixement espectacular de la producció de llet (Institut 
de l’Élevage, 2001; García Pascual, 2001) i la seva implantació sobre el territori van propiciar que 
les cases comercials, d’una manera directa, proporcionessin els factors de la producció (semen, 
llavors, adobs, maquinària agrícola i ramadera, etc.), i promocionessin els seus productes i serveis 
a través dels seus equips d’assessors i de propaganda. Aquestes cases comercials, juntament amb 
les entitats bancàries, van oferir als seus clients viatges tècnics a l’estranger, per visitar explotaci-
ons model, molt atractives per als ramaders d’explotacions en contínua expansió, i, també, per als 
seus interessos de venda. En moltes ocasions va faltar la planificació del viatge tècnic, entesa com 
l’adaptació a la solució dels problemes de maneig de les explotacions d’aquí. Aquest període va 
coincidir, també, amb la gradual i constant dilució del Servei d’Extensió Agrària (SEA) dins de l’en-
tramat burocràtic de l’administració a Espanya. Al SEA li van encarregar campanyes de divulgació 
sobre les possibilitats del mercat i la seva relació amb l’administració de la Comunitat Econòmica 
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Europea (CEE), entre d’altres, i pràcticament es va deixar d’actuar en els aspectes tècnics de les 
explotacions. 

Al seu torn, la massificació de les universitats i el conseqüent augment de titulats, al costat de l’es-
cassa oferta de llocs tècnics en l’Administració, així com el creixement de les explotacions, va fer 
que sorgissin gabinets de serveis veterinaris per a la gestió sanitària, per a la millora genètica, etc., 
i gabinets d’enginyers dedicats gairebé de manera exclusiva a l’elaboració de projectes; situació 
que s’ha mantingut fins al moment actual. 

Atesa la complexitat dels factors d’aquesta activitat, el titular de l’explotació o el ramader, per 
aconseguir la producció de llet, en la quantitat i contingut requerits, necessita un assessorament 
tècnic, entès com la tasca del tècnic encaminada a formar, informar i influir en la presa de decisi-
ons del ramader en la utilització dels seus recursos. 

La nostra pretensió amb aquest llibre és oferir una visió general de l’explotació, en els aspectes i 
factors tècnics, partint de l’experiència professional, del bagatge com a extensionista. 

La gènesi del nostre treball parteix de la interpretació que tenim de les explotacions de vaques de 
llet, a Catalunya. L’explotació en conjunt és l’eix argumental. La revisió bibliogràfica, l’hem feta, per 
tant, sobre aquells aspectes del maneig que, al nostre criteri, puguin influir en el resultat final de 
l’activitat. Tot seguint el mètode d’extensió, que consisteix en detectar problemes, buscar solucions 
a aquests problemes i oferir opcions per decidir, ens posem en la figura de l’assessor i intercanviem 
amb d’altres assessors i amb els ramaders el nostre punt de vista. 

Aquesta introducció ha de servir, per tant, per advertir que algunes dades, de gestió econòmi-
ca o de caràcter tècnic, són dades d’explotacions del sector lleter a Catalunya, que ens servei-
xen de base per tal d’endinsar-nos en els coneixements més generals, intentant fugir, això sí, de 
generalitzacions. 

Característiques de les explotacions de vaques de llet

Tal com s’ha dit en la introducció, el cos documental sobre l’explotació de vaques de llet, i sobre 
els factors de la producció, l’hem elaborat a partir de la revisió bibliogràfica i de les dades de les 
explotacions de Catalunya. Atès que aquesta documentació serà la base de l’assessorament tècnic, 
a continuació, per guiar el lector, expliquem les principals característiques de les explotacions.

Aquestes característiques s’han extret de l’estudi realitzat del sector (Seguí, 2005), i de les dades 
de l’Observatori de la llet (2008). Les dades que donem a continuació s’han de prendre com a in-
dicatius del sector, però no pas com a ens inamovibles, ja que cada any hi ha variacions en l’ús de 
la terra, en els índexs de reproducció, i en molts altres. 

La base territorial de les explotacions es caracteritza per una superfície mitjana de 44 Ha de les quals 
un 95% es dedica a l’activitat lletera. En el 38% de la superfície el règim de tinença és la propietat, 
mentre que la resta és d’arrendament. La variabilitat del territori on se situen les explotacions de refe-
rència condiciona que solament un 34,51% de la superfície sigui de regadiu. La pràctica de la doble co-
llita farratgera es realitza en un 28% de la superfície, i generalment correspon a un cereal d’estiu (blat 
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de moro o sorgo) precedit per un 
cereal d’hivern (ordi, civada o tri-
ticale) o bé el raigràs italià. 

Les explotacions de la mostra 
analitzada l’any 2007 tenien una 
mitjana de 95 vaques presents, 
mentre que el 2005 era no-
més de 72. És una constant en 
el sector, en els últims anys, el 
creixement de les explotacions 
i el descens del nombre d’ex-
plotacions. Pel que fa a càrrega 
ramadera, expressada en vaques 
presents per Ha, era de 2,60. 

Les unitats de treball agrari (UTA) utilitzades en les explotacions de referència són 2,5 UTA, de 
les quals un 80% correspon a mà d’obra familiar. Aquest valor es manté estable, el 2005 el nombre 
d’UTA per explotació era de 2,40. Les explotacions amb quota superior a 1.000 t tenen el 41% de 
la mà d’obra assalariada. Hi ha un índex d’interès per a l’assessor, i és el nombre de vaques per 
UTA, ja que això pot marcar l’eficiència en l’ús dels factors, en funció de la preparació d’aquesta 
mà d’obra. De les dades disponibles en podem extreure que a cada UTA li correspon 37 vaques, de 
mitjana, però aquest índex és molt baix en les explotacions de menys de 250 t, al voltant de 17, i 
de 48 en les de més de 1.000 t. 

El sistema d’allotjament de les vaques en producció és l’estabulació lliure, repartida entre llit 
calent, 47%, i allotjaments (cubicles), 53%. En les explotacions de més quota el sistema predomi-
nant és el dels cubicles (86%).

Pel que fa al sistema de munyida, predomina la sala de munyir en el 96% dels casos. En la taula 
1.1 trobareu els diferents tipus de sales de munyir. 

tAulA 1.1. tiPuS de SAlA de munyir en el Sector lleter,  
en PercentAtgeS (%) Sobre el totAl d’exPlotAcionS

Espina peix 79,5

Rotativa 6,8

Paral·lel 4,5

Espina peix sortida ràpida 2,3

Tàndem 2,3

Altres1 4,5

1 Les explotacions amb robot munyidor són el 2,6% del total de 
sales de munyir de Catalunya (Observatori de la llet, 2008).

Foto 1.1. Estabulació lliure en cubicles
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Els principals cultius són el blat de moro i el raigràs, conreats en el 64% i el 44% de les explotaci-
ons, respectivament. L’alfals es conrea en el 43% de les explotacions, seguit del prat natural (34%) 
i el sorgo (27%). Els cereals d’hivern es conreen en el 86% de les explotacions. En les explotacions 
amb blat de moro, el blat de moro ocupa el 56% de la superfície agrícola i, el raigràs, el 45%. En 
les explotacions que tenen prat natural, per norma general són explotacions de muntanya, el prat 
ocupa el 75% de la seva superfície. 

El blat de moro i el sorgo s’aprofiten, gairebé de manera exclusiva, com a ensitjats. El raigràs s’uti-
litza en totes les modalitats estudiades: en el 50%, com a ensitjat exclusivament; en el 31%, com a 
sec i ensitjat; en el 8%, com a verd, sec i ensitjat; en el 7 %, només com a verd; i en el 3,9% restant, 
com a verd i ensitjat. L’alfals, en el 85% dels casos, s’aprofita exclusivament com a fenc. 

Els prats, com passa amb el raigràs, es destinen a totes les modalitats d’aprofitament, sent el fenc 
en exclusiu, i el fenc i l’ensitjat, les dues més freqüents, amb el 29% per a cadascuna. 

Pel que fa al maneig de la reproducció les principals característiques són les següents: en el 88% 
de les explotacions es fa el control de la gestació, i el control de la reproducció, per norma general, 
es fa apuntant les incidències en un calendari, llibreta o un altre sistema semblant, en el 52% de 
les explotacions; hem de destacar que més del 25% de les explotacions encara conserva, i en la 
majoria de casos en actiu, la roda de reproducció, introduïda entre els anys 1978 i 1982 pel Servei 
d’Extensió Agrària. 

El 24% de les explotacions fa anar un programa informàtic. En les explotacions amb més quota 
de producció, el seguiment de la reproducció, per norma general, es fa mitjançant programes que 
calculen els índexs reproductius de les vaques de l’explotació. Tot i que, el 33% de les explotacions 
té toro semental. Segons van declarar els ramaders en les visites realitzades durant l’execució de 
l’estudi, el 86% dels casos dedica menys de 30 minuts diaris a la vigilància de les vaques. Segons 
l’opinió dels titulars de les explotacions, el 23% tria semen per a producció i sòlids; el 19%, només 
per a producció; i només el 14%, per a punts. En primera opció trien semen americà el 34% de les 
explotacions; canadenc, en el 30%; i només un 12,5% tria semen provat al país. Cal destacar que 
el 23% de les explotacions només utilitza semen americà o canadenc. El 57% de les explotaci-

ons sempre tria, en alguna de les 
opcions, semen americà; el 50%, 
canadenc; i el 30%, nacional.

Això és a causa del fet que les 
cases comercials de venda de 
semen americà i canadenc han 
realitzat campanyes de pu-
blicitat molt intenses i amb 
molta presència directa en les 
explotacions. 

En el 61% de les explotacions la 
primera causa de reposició, o el 
motiu pel qual es decideix reno-
var, és la “fertilitat”, que significa Foto 1.2. Munyida amb canonades de línia alta
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que les vaques no queden prenyades. Això coincideix amb alguns autors (McGowan et al., 1996) 
quan afirmen que el problema més gran de les explotacions de vaques de llet és la infertilitat, sent, 
al seu torn, una de les causes importants de les baixes voluntàries. La mamitis ho és en el 11% de 
casos i, l’edat, en el 13%. 

En el 52% de les explotacions el ramader realitza la inseminació artificial; en el 40% la fa el vete-
rinari; i en la resta, entre tots dos. 

Els principals problemes de maneig i sanitaris són la infertilitat, la mastitis, les coixeses i les tor-
sions de quallar. Els titulars de les explotacions, amb aquests tres problemes (infertilitat, mastitis 
i coixeses), esmentats en primer lloc, en cap cas manifesten que siguin casos puntuals, sinó que 
són problemes preocupants o amb incidència normal. En el cas dels que manifesten algun tipus 

Foto 1.3. Ensitjament de blat de moro

Foto 1.4. Roda maneig de la reproducció SEA, en actiu des del 1980
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de preocupació, per una malaltia o una altra o problema, la infertilitat és la més esmentada (48%), 
seguida de la mamitis en el 31%. Dels que esmenten la infertilitat com a primer problema (39%), 
el 50% la consideren un problema preocupant. D’aquells que citen la mamitis com a primer pro-
blema (35%), el 55% la consideren una incidència normal i, un 35%, com a preocupant.

Quant a l’alimentació el sistema unifeed es practica en el 80% de les explotacions de l’estudi; amb 
una sola distribució diària en el 76% dels casos, sense lots de racionament en el 80%, amb el far-
ratge inclòs a la ració (70% de les explotacions), i amb el complement (concentrats i subproductes) 
inclosos en el 67% dels casos. Per norma general, les explotacions amb racionament unifeed tenen 
menys llocs a la menjadora que vaques en lactació. 

Foto 1.5. Dermatitis interdigital 

Foto 1.6. Carro unifeed, menjadora amb rastell vertical
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A continuació resumim algunes conclusions de l’estudi La necesidad de Extensión Agraria en va-
cuno lechero (Seguí, 2005), per emmarcar el perquè d’aquest llibre i, també, el perquè de la seva 
publicació. 

La 1. tendència del sector és cap a explotacions amb més quota i menys superfície farrat-
gera. Aquesta tendència cap a la concentració requerirà nous plantejaments en el sistema 
productiu: 

Planificació dels cultiusa. .

Organització de les compres de productes per a l’alimentació.b. 

Adequació del nombre de vaques, i la seva producció, a la quota, i sobretot a la planificació c. 
dels cultius i a la gestió de les compres d’aliments.

Gestió integral de residus i dejeccions, etc. d. 

La 2. gestió econòmica, que és bàsica per conèixer i interpretar els aspectes tècnics de l’activitat, 
i essencial per prendre decisions sobre els factors de producció, no és una eina habitual del 
maneig de les explotacions. El 70% de les explotacions no realitza cap tipus d’anàlisi sobre els 
resultats econòmics, i només el 26% dels titulars coneix, de manera aproximada, el cost d’un 
litre de llet. Igualment, el 80% desconeix la repercussió exacta del cost de l’alimentació en el 
litre de llet. 

La manca de 3. superfície agrícola i el fet que el sistema de quotes no hi estigui directament 
vinculat fan difícil la correcta alternativa i rotació farratgera. Per pal·liar aquests inconvenients 
s’haurien de promocionar models associatius d’explotacions, tant per a l’ús en comú de la ma-
quinària, com per a la recria de vedelles de reposició. Amb això, a banda d’alleugerir els costos 
de producció, es racionalitzaria el sistema productiu i el ramader desenvoluparia la capacitat 

Foto 1.7. Menjadora amb l’alçada del rastell adequada
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associativa i, amb ella, l’intercanvi d’experiències i coneixements, a més a més promouria els 
intercanvis de prestacions entre explotacions. 

La gestió de l’explotació, si es mesura la seva 4. eficàcia en producció per vaca present, no és 
millor en les explotacions de més quota que en les de menys, ja que, per als diferents estrats 
d’explotacions, segons la seva quota, no hi ha diferència significativa si les comparem. 

A mesura que l’explotació és més gran, la diferència entre la producció per vaca presenta.  i 
la producció per vaca en lactació augmenta. Com més gran és l’estrat al que pertany una 
explotació més diferència hi ha entre les dos produccions. Això duu a pensar que la gestió 
de la ramaderia, quant a la reproducció, no és tan eficient com més gran sigui l’explotació. 
No hi ha una bona relació entre la producció i el nombre de vaques, ja que hi ha una pro-
porció més alta de vaques improductives en els estrats superiors. 

En molts casos el 5. confort i la neteja de les vaques a les estabulacions no són satisfactoris

A les estabulacions lliures, el conforta.  de les vaques té una qualificació d’insuficient en 
el 45% dels casos, i, el grau de neteja general de les vaques és dolent en el 31% de les 
explotacions, i regular en el 42%. El grau de neteja del braguer és dolent en el 29% de les 
explotacions i, regular, en el 25%. Només en el 28% de les explotacions observem una 
neteja adequada dels abeuradors. 

El creixement de les explotacions, tret dels casos en els quals s’ha realitzat una estabulació 6. 
nova, no ha generat una transformació adequada de les instal·lacions. En el sector, per norma 
general, hi ha excel·lents instal·lacions en unes poques explotacions, i moltes estabulacions 
inadequades a la grandària del ramat. 

Les instal·lacions de munyida, el funcionament de les quals és molt important, tant en la gestió 7. 
i rendibilitat de la mà d’obra, com en la qualitat de la llet obtinguda, han de renovar-se:

El 44% de les sales de munyira.  encara no gaudeix d’instal·lacions amb línia baixa. El sistema 
de pulsació individual de vàlvula és majoritari. Només el 35% de les explotacions disposa 
de retiradors automàtics. En el 63% de les instal·lacions es muny a una pressió superior a 
44 Kpa. El 45% de les explotacions dedica més de 90 minuts a una munyida, i el grau de 
neteja és incorrecte en el 20% de les sales de munyir. 

El 8. control de la reproducció no és adequat (sobretot la vigilància i detecció de zels), i la 
infertilitat de les vaques es converteix en un dels principals problemes de les explotacions, 
alhora que la preparació del ramader en la gestió de la reproducció, i en el maneig dels índexs, 
necessita d’informació i formació contínua: 

Les vaques duren menys, o es reposen amb més intensitat, en les explotacions dels estrats a. 
superiors de quota. Aquest fet sembla anar lligat a un factor de maneig tan important com 
la mà d’obra, de manera que com més gran és la quota per UTA menor és la vida útil de 
les vaques. La qüestió consisteix a saber si és a causa d’unes racions inadequades per a la 
producció esperada o a una gestió deficient de la reproducció, a les dues coses, o al sistema 
de producció en general. 
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Gairebé el 50% dels titulars associa, erròniament, les taxes de reposiciób.  altes amb explota-
cions punteres i amb bons rendiments econòmics. Més del 55% dels ramaders associa les 
altes produccions amb vaques primes, i gairebé el 38% no coneix el sistema adequat per a 
l’assecament de les vaques. 

La millora i selecció genèticac.  del ramat es delega als tècnics, i les causes de la reposició, per 
norma general, no coincideixen amb els criteris d’elecció de semen per a la inseminació. 

Els principals 9. problemes sanitaris van associats amb problemes de maneig: 

La mamitisa.  i la infertilitat són els principals problemes. La incidència de la mamitis es 
dóna en el 75% de les explotacions, i la infertilitat en el 56% dels casos. Els segueixen en 
importància les coixeses, torsions i retencions placentàries. Les coixeses en el 44% de les 
explotacions, les torsions en el 35% i les retencions de placenta en el 26%. 

El 10. racionament alimentari de les vaques de llet, que repercuteix tant en els costos de 
producció, de manera majoritària, com en l’estat de salut dels animals, no està controlat pel 
titular de l’explotació: 

Per norma general, el ramader només participa en la formulació de la racióa. , aportant les 
limitacions de les quantitats dels farratges, i, únicament en el 26% dels casos, amb la infor-
mació que disposa el ramader sobre la ració, podem interpretar la ració, sense necessitat 
de recórrer a altres fonts d’informació. Sobre els complements de la ració (concentrats i 
subproductes no fibrosos, additius, i minerals) només en el 19% de les explotacions podem 
obtenir informació exhaustiva sobre la seva inclusió en el racionament. 

Mes del 70% dels ramaders no participa en la formulació de la ració. El titular de l’explo-b. 
tació ha perdut, en la majoria dels casos, el control del factor d’alimentació. De fet, el ra-
cionament del tipus unifeed comporta, segons el sistema de maneig emprat, en la majoria 
del casos, la pèrdua del control de l’alimentació. 

Existeix la predisposició a confiar la composició de les barreges, farratges i complements, c. 
als nutricionistes. A banda d’això, de l’enquesta de coneixements es desprèn que el 75% 
dels ramaders que tenen unifeed desconeix les normes d’un bon ús d’aquest sistema. 

L’accés de les vaques a la menjadorad. , calculat com el nombre de llocs disponibles a la men-
jadora per vaca en lactació, en les explotacions amb sistema de racionament unifeed, no 
és correcte, ja que un terç no arriba a una plaça per vaca a la menjadora. 

La formulació de racions es fa per a valors alts de producció, amb independència de la e. 
producció real de les explotacions.

En la formulació de racions, s’assumeix, com a fet irrefutable, que els farratges tenen un f. 
límit de riquesa nutritiva, i, tret de les explotacions menys intensives, es considera el seu 
ús un mal necessari i es confia el compliment de les necessitats nutritives a l’ús de con-
centrats, amb la incorporació d’elements fibrosos no estrictament farratgers, i de dubtosa 
eficàcia. 
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El percentatge de MS farratgerag. , en aquestes racions úniques unifeed, no arriba, com a 
mitjana, al 50%, amb un ampli rang de valors, des de racions pròximes a les racions farrat-
geres (85%) a racions molt concentrades, amb només el 26% de MS farratgera. 

La major part de les racions es formula amb dèficit energètich.  en relació amb la potenciali-
tat exigida al contingut proteic. 

En el grup d’explotacions amb més quota, es formula en contingut de proteïna digestible i. 
intestinal nitrogenada (PDIN) per a una producció superior a 14 litres, com a mitjana, a la 
producció mitjana per vaca en lactació i dia.

El 50% de les racions analitzades té excés de N degradablej. , i, per norma, les racions unifeed 
es formulen amb excés de N degradable (56%), i només el 27% està equilibrat en aquestes 
aportacions. 

Les racions, pràcticament en tots els casos, es formulen i se subministren per al conjunt k. 
de les vaques en lactació, per tant, hom pot preguntar-se pel grau de compliment de les 
necessitats nutritives de les vaques en el període de postpart, i de les vaques en plena 
lactació: 

Si consideréssim que les racions han d’estar formulades per al període de postpart o •	
d’inici de la lactació, només el 23% estaria correctament formulada, quant a aporta-
cions proteiques, per tant, podem afirmar que les racions són, en un alt percentatge 
—77%— inadequades per a les vaques que es troben en aquest estat de lactació, pel 
que fa a aportacions proteiques. 

Si consideréssim que les racions han d’estar formulades per als períodes de plena lac-•	
tació (pic de lactació fins a l’assecament), s’inverteix el sentit anterior, les racions amb 
excés d’aportacions són majoria, en el 64% dels casos, per tant, també en aquest cas, 
podem afirmar, que per a plena lactació el 73% de les racions estan formulades errò-
niament, quant a aportacions proteiques.

La revisió bibliogràfica

Tenint en compte les conclusions de l’estudi sobre el maneig i el grau d’implicació del ramader, 
quant a gestió i coneixements, podem deduir que algun tipus d’assessorament tècnic és necessari, 
i, per això, dediquem un capítol al model d’extensió o model de comunicació per a la inno-
vació agrària, repassant des de l’inici aquest concepte, comparant-lo amb altres com divulgació, 
transferència, capacitació, etc. En aquest capítol, si bé no és específic de l’explotació de vaques de 
llet, repassem l’evolució d’aquest model d’assessorament. 

Per a la revisió dels factors de producció de les explotacions de vaques de llet, començarem amb 
un capítol dedicat a la gestió econòmica, amb la finalitat d’emmarcar la importància dels factors 
i, així, podrem seguir amb els factors principals, com ara l’alimentació, els ingredients, la sanitat, 
la reproducció i la millora genètica, els allotjaments i les instal·lacions de munyida. 
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En tota la revisió i en la seva plasmació escrita, hem seguit l’objectiu de donar rigor científic a les 
dades que s’han generat i hem obtingut en les visites realitzades a les explotacions, i així mateix 
podem donar flexibilitat i comprensió a les dades que la investigació posa al nostre abast, a través 
de les obres de referència consolidades, com per exemple NRC (1989, 2001), INRA (1988, 2007), 
entre d’altres, i a través dels articles científics de revistes especialitzades. 

No hem volgut que la revisió bibliogràfica, dels factors de producció de l’explotació de vaques de 
llet, sigui universal però sí que sigui el més completa possible i abasti la globalitat de l’explotació. 
Hem procurat tenir l’explotació de vaques de llet com a objecte de revisió, abans que les vaques, 
els cultius o altres factors. 

En tot treball de comunicació per a la innovació és important, sobretot, saber què sap i què opina 
l’agricultor o el ramader sobre un tema determinat. La percepció o apreciació d’una cosa depèn 
de la nostra manera de veure i en observar estem prèviament influenciats per allò que sabem o 
creiem saber sobre el fet concret (Berger et al., 2000). Per fer la revisió bibliogràfica s’ha de saber 
què sap i què percep el ramader sobre el factor o el maneig estudiat. 

El crític d’art Gombrich (2000) deia que en qualsevol obra l’artista allò que fa abans que res és 
construir el model, i després el va modificant gradualment, a la llum de la reacció de l’espectador, 
fins a ajustar-lo a la impressió desitjada. Igualment, en el treball d’extensió, com ofici d’artesà, com 
en molts altres, haurem de realitzar la revisió bibliogràfica, d’acord amb un model que inclogui 
l’agricultor o ramader i l’explotació agrària com a principals objectius, i a partir d’aquí haurem de 
desenvolupar i ajustar allò que volem transmetre o divulgar. 

Smith (2002), sobre els articles científics, deia que només d’entre el 5 i el 10% dels articles que es 
publiquen en les millors revistes mèdiques, tenen validesa i contenen algun missatge per al metge. 
I que la informació per si mateixa no canvia la pràctica, tret de comptades ocasions, i que allò que 
interessa als investigadors no és el mateix que interessa als metges. En definitiva, Smith (2002) 
proposava que els articles científics havien de ser rigorosos, accessibles i entretinguts. 

Evidentment que si utilitzem aquestes cites és pel paral·lelisme que es dóna entre el metge i l’as-
sessor, si bé l’assessor es dirigeix a un receptor que coneix el tema i no depèn del seu criteri. Han 
d’intercanviar informació i coneixements. Aquesta va ser, per tant, la posició que vam adoptar en 
la revisió bibliogràfica, intercanviar mentalment amb l’assessor, entès com a generador de conei-
xements per a la innovació, tot allò que anàvem revisant. 

És cert, com afirmava Kapuscinski (2000), que qualsevol selecció de la informació és censura i que 
el paper de l’intel·lectual és arrencar aquesta cortina o censura. En la revisió feta vam donar per 
vàlids, lògicament, els coneixements adquirits en les obres de referència, i, en aquells temes que 
generaven dubtes, o que hi havia opinions molt divergents, per decantar-nos cap a un punt de 
vista o un altre, vam optar per triar aquell més pròxim a les obres de referència, deixant per als 
investigadors les experiències i discussions. Igualment, l’experiència aliena i la pròpia van decantar 
el nostre punt de vista. 

En la lectura d’articles científics, l’assessor en temes tècnics haurà d’aprendre els plantejaments 
que es donen per solucionar problemes, i indagar en els coneixements que els autors intenten 
transmetre, amb especial dedicació a la lectura dels materials i mètodes abans de revisar les con-

´ ´
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clusions. Si es troben pròxims a la realitat que estudiem potser en podrem extreure i divulgar les 
conclusions. Moltes conclusions són idèntiques però difícilment ho són els materials i mètodes 
utilitzats. La tasca de l’assessor radicarà a saber comparar els materials i els mètodes, per proposar 
una sèrie de solucions als problemes que vagin sorgint.
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Introducció

Amb la revisió bibliogràfica del model d’extensió agrària o model de comunicació per a la inno-
vació agrària hem volgut, d’una banda, conèixer les seves principals característiques de treball, 
contrastant-les amb altres models d’assessorament o de difusió, així com amb altres disciplines, 
com l’ensenyament o la formació, la investigació, la transferència tecnològica, entre d’altres, que 
en molts casos es complementen i, de vegades, es confonen entre els seus models. D’altra banda, 
hem volgut repassar l’evolució del sector agrari i el model d’extensió que s’ha aplicat i aquell que, 
segons diverses fonts consultades, s’hauria d’aplicar en el futur. 

Si bé hem fet algunes incursions en el camp concret del sector de vaques de llet, l’esquema 
d’aquesta revisió pretenia abordar el concepte i el model de comunicació per a la innovació en 
general. Per aquest motiu, quan en el text fem referència a l’agricultor o al ramader cal entendre 
que parlem del titular de l’explotació agrària, el qual és empresari i treballador al mateix temps, 
distingint-lo d’aquelles explotacions de caràcter agroindustrial, en les quals cal referir-se al treba-
llador agroindustrial, en el sentit que el control final de l’explotació no depèn d’ell, encara que sí 
hi depengui el maneig de diferents factors de la producció. 

Cal observar, tanmateix, que en tota aquesta revisió l’aspiració ha estat buscar fonts bibliogràfi-
ques que aclarissin el model, per evitar en la mesura del possible relatar l’experiència professional 
que s’ha tingut en aquesta disciplina; encara que de vegades sigui inevitable postil·lar cites, fets o 
circumstàncies amb la realitat viscuda. 

Resumint, la revisió bibliogràfica que a continuació es presenta es pot dividir en quatre apartats, 
en el primer, sobre el sector agrari, es fa un repàs a la figura de l’agricultor, a les característiques 
de la seva explotació i als canvis que hi hagi hagut, alguns motivats per les crisis alimentàries, 
que han generat l’aparició o reafirmació de sistemes de producció diferents al convencional, 
als quals es podria aplicar el model que és objecte del nostre estudi. En el segon apartat, sobre 
el model de comunicació per a la innovació, es defineix el concepte d’extensió, i s’estableixen 
quines són les seves eines, per seguir amb el tercer apartat, sobre l’evolució de l’extensió agrària 
al món, en el qual es fa un repàs a l’evolució d’aquests serveis en els països més industrialitzats. 
Finalment, en l’apartat valor públic o valor privat, es va creure convenient preguntar-se si un 
servei de comunicació per a la innovació ha de considerar-se com un bé públic o privat, i, per 
tant, com a valor públic o privat, i amb això assentar algunes bases sobre les quals pugui edifi-
car-se un servei com aquest.
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El sector agrari 

L’agricultor i el ramader

L’agricultor, en el sentit ampli de 
la paraula, que viu en una explo-
tació, ha basat la seva tasca fins 
ara en els cicles vitals: planta, 
animal, terra. Si haguéssim de 
definir l’agricultor, en les seves 
innombrables tasques i vivènci-
es, s’haurien de relacionar totes 
les seves activitats amb allò que 
no és. Podríem dir que l’agri-
cultor sense ser botànic coneix 
les plantes, sense ser etòleg co-
neix el comportament dels ani-
mals, sense ser mecànic repara 
i condiciona la maquinària més 
elemental, sense ser ecòleg res-
pecta, viu i aprofita els recursos de la natura. Bé és cert que el concepte que s’extreu de tot això 
pertany més al passat que al present. Amb freqüència ens trobem amb la dificultat de reconèixer 
aquest agricultor en alguns sistemes intensius de producció. 

No obstant això, l’agricultor, fins i tot en alguns casos el treballador agroindustrial, té un coneixe-
ment sobre la vida dels animals, que ni l’investigador ni l’assessor tenen (Van den Ban i Hawkins, 
1996). Posseeix un instint adquirit, juntament amb una immensa capacitat d’observació, que el 
fa savi en el sentit de d’haver assolit un coneixement profund de la natura (Kapuściński, 2002). 
Saviesa que, segons el nostre parer, corroboraria allò que deia Severo Ochoa: “Només hi ha petits 
savis que ho saben tot sobre gairebé no-res”. Saben del seu món, perquè necessiten conèixer per 
produir. En el seu treball es dóna al mateix temps hàbit, rutina i costum, tres sinònims amb les 
seves semàntiques pròpies pels quals el tècnic hauria d’acostar-se al seu món. Amb freqüència 
tenim tendència a creure que intercanviar coneixements amb l’agricultor és difícil, però en realitat, 
com diu Francisco de Ayala (2003), la base de l’enteniment entre persones —agricultor i tècnic, en 
aquest cas— és la sensibilitat i un cert bagatge d’idees.

L’explotació 

La política agrària comunitària (PAC) se sustenta sobre dos pilars: la política de preus i mercats i la 
política del desenvolupament rural. S’hi inclou un apartat important com és la conservació i gestió 
dels recursos naturals. S’aprecia en aquest procés una pèrdua de pes del sector agrícola, entès com 
a sector productor d’aliments. El paper bàsic de l’agricultura és produir aliments per a la població. 
No obstant això, hi ha una sèrie de funcions o serveis que també competeixen a l’agricultura, entre 
els quals destaquen els següents (Poux et al., 1995): 

És una font energètica a. 

Foto 2.1. Assessorament directe al ramader
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Ha de protegir la disponibilitat de l’aigua b. 

Té com a missió fixar el COc. 2

Participa en el reciclatge d’emissions i de residus urbansd. 

Té com a funció conservar la Natura, així com el maneig de la biodiversitat e. 

És un espai turístic i d’oci f. 

L’activitat agrícola i ramadera ha de conservar el sòl, és a dir, no se’n pot aprofitar sense g. 
contrapartida 

És una activitat enriquidora del paisatgeh. 

Procura la seguretat i la defensa alimentària de la poblaciói. 

Contribueix a conservar les tradicions culturals j. 

Algunes d’aquestes funcions o serveis es troben en l’haver i unes altres en el deure. La discussió 
sobre quines han de trobar-se en una banda i quines a l’altra, requerirà d’una anàlisi i un consens 
social, ja que això obliga a tota la societat. D’aquí va néixer el concepte d’agricultura sostenible, 
la qual ha d’atendre tres objectius: la producció, la protecció de l’entorn i el manteniment de l’es-
tructura social i econòmica de les àrees rurals. 

És possible que el principal problema per poder aplicar una política agrària comunitària sigui el 
de voler servir a tots els objectius alhora, i que sigui uniforme amb tots els sectors, sense causar 
greuges entre ells. No poden compaginar-se objectius i mètodes de l’agricultura i la ramaderia 
lligada a la terra amb els de l’agroindústria. No són iguals els problemes de contaminació d’una 
explotació de producció intensiva que els d’una de producció extensiva. 

L’agricultor ja no es relaciona 
només amb la seva explotació 
de manera gairebé exclusiva, 
avui està immers en un entorn 
complicat, tant en els seus in-
tercanvis comercials com en 
les seves relacions amb l’Admi-
nistració. Se li plantegen mol-
tes decisions, amb un alt grau 
d’incertesa, tant pel que fa a 
l’aspecte purament productiu 
com al de les alternatives a la 
mateixa producció. En el món 
occidental o industrial, les ex-
plotacions de vaques de llet no 

Foto 2.2. Visita tècnica a una explotació de vaques de llet
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només tenen límits en la producció, sinó que tenen límits en la generació de residus. La pro-
ducció de llet ha d’adaptar-se a les limitacions, no n’hi ha prou amb saber produir, ho han de 
fer per sota de la producció de referència (quota), i ho han de fer sense contaminar. És evident, 
que tant el paper del ramader com el de l’assessor ha canviat si el comparem amb el de dècades 
anteriors en les que allò més l’important era produir.

Els problemes del sector agrari a Europa

Els problemes de l’agricultura europea van des dels costos de finançament fins a la pèrdua de 
confiança dels consumidors pel que fa a la seguretat i qualitat dels aliments, passant per la 
superproducció, la disminució de les rendes agràries, l’endeutament i el perill de la contami-
nació ambiental, i, davant d’això, no es veu de quina manera l’agricultura es podrà enfrontar 
a la recerca de solucions (Morris i Winter, 1999). Actualment el tipus de consell no és com ho 
era a mitjan segle XX, quan es buscava com produir un determinat producte. Hi ha un sector 
que produeix aliments i un sector que els processa, i, sobretot, hi ha una societat que demana 
aliments ajustats en preu i qualitat, que siguin segurs sanitàriament, i que els processos pro-
ductius respectin el benestar animal, l’equilibri biològic i l’entorn. Tot això són esquemes nous 
que requereixen un tractament nou i un control global (Whittemore, 1998). Aquestes cites de 
fa ja deu anys, esdevenen actuals arran de la redefinició dels objectius de la política agrària 
comunitària. 

Les crisis alimentàries i la fam al món 

Des de finals de la dècada dels 80, les crisis alimentàries se succeeixen de manera gairebé siste-
màtica en la majoria dels sectors agrícoles i ramaders dels països més industrialitzats. Gairebé 
ningú n’assumeix les causes, i la majoria n’esquiva les conseqüències. Tots diuen buscar la veritat, 
investigar per a causes nobles, per eradicar la fam, però pocs es preocupen dels processos que 
fan canviar l’entorn, dels problemes de la reversibilitat, de l’impacte ambiental, entre molts altres; 
aquest buit deixa a mans d’ecologistes temes que haurien d’abordar les institucions oficials d’in-
vestigació, que per la seva sola adscripció a la funció pública han de ser independents. Amb massa 
freqüència es barregen, per exemple, les virtuts dels transgènics amb la lluita contra la fam, com 
quan, anys enrere, es deia que la revolució verda acabaria amb la fam. Segons la nostra opinió, 
solament l’aplicació de models de comunicació per a la innovació, no dirigits cap a una finalitat 
concreta des d’instàncies allunyades dels països menys industrialitzats, podrà ajudar a eradicar la 
fam i a escurçar les distàncies entre els uns i els altres. Si per a una persona arribar a la dignitat 
és viure la seva pròpia vida i conduir els assumptes que l’afecten, per modestos que siguin (T. 
Mann), el mateix paràmetre s’hauria d’aplicar a aquests països menys industrialitzats, als quals 
tots pretenen ajudar. 

Visió de l’expert i del consumidor davant dels riscos

Els riscos es veuen de manera diferent, segons com sigui l’expert en el tema que ocasiona el risc, 
o segons com sigui el consumidor (Bonny, 2000). Per a l’expert, el risc és la probabilitat que passi 
alguna cosa no desitjada, i la gravetat de les seves conseqüències (núm. morts/any, etc.) Per al 
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consumidor, el risc és un conjunt de factors i la seva reacció depèn del coneixement que tingui 
del risc. El consumidor no admet no estar informat, i no se l’ha de confondre, ja que ell vol assu-
mir el risc en prendre una decisió (Bonny, 2000). Sobre l’actitud del consumidor influeix, també, 
la proximitat o llunyania del risc. Quan l’any 1996 i següents es parlava de les encefalopaties 
espongiformes (vaques boges) que ocorrien a Anglaterra, es veia més l’anècdota que el problema, 
però quan a finals del 2000 es van detectar els primers casos a Espanya, va esclatar el pànic cap 
al consum de carn de boví. 

Per tant, l’acceptació del risc va en funció de la confiança que el consumidor tingui en les ins-
titucions que gestionen la crisi (Bonny, 2000). Si percep que són més importants els interessos 
econòmics, l’acceptació serà baixa i de difícil recuperació, i si percep que hi ha acumulació de 
poder en els gestors, la sensació d’impotència augmentarà i optarà per no consumir, en definitiva 
no acceptarà el risc, tot i saber que la probabilitat de contagi o de contaminació és molt petita. 
En les crisis alimentàries el model de comunicació per a la innovació, com a model d’informació i 
proximitat al consumidor, podria ser un element clau en la seva gestió. 

Les reaccions del sector

Les respostes del sector davant d’una crisi alimentària, o crisi de confiança per part del consu-
midor, passen per diferents modalitats i etapes: la primera tendència és ignorar les motivacions i 
passar al contraatac condemnant-les per irracionals; si la crisi continua, es creu que cal educar el 
consumidor, amb les consegüents posades en escena, per part dels administradors i els respon-
sables del sector, per incitar al consum. A continuació, insistim a mostrar comparacions de riscos 
amb altres més immediats. Si la crisi no desapareix, el sector es divideix, uns s’entesten a conti-
nuar com abans, a l’espera de temps millors, uns altres creuen que s’han de fer campanyes més 
progressistes, amb l’esperança de continuar amb els mateixos processos productius, i uns quants 
s’apunten a canviar els mètodes de producció (Bonny, 2000). 

Canvis de context

La producció de llet està en 
contínua reestructuració, baixa 
el nombre de vaques, augmen-
ta el rendiment per vaca, i cada 
vegada hi ha menys explotaci-
ons. Per fer arribar a aquestes 
explotacions la informació i la 
formació necessàries es reque-
reixen nous plantejaments en la 
seva execució (Hutjens i Baltz, 
2000). L’explotació ha d’estu-
diar-se en el seu conjunt i ha 
d’estudiar-se, també, el conjunt 
d’explotacions. Foto 2.3. Reunions participatives
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A Europa, des de finals del 1970, es duen a terme investigacions per donar resposta als problemes 
de contaminació ambiental causats per les modernes pràctiques d’explotació que van estar en 
voga des dels inicis dels anys 60. La lluita integrada contra plagues ja s’investigava des dels anys 
20. Als Països Baixos des del 1994 s’obre pas al sistema integrat de producció. Al Regne Unit també 
hi ha projectes d’investigació, com són l’estudi de sistemes de control de plagues, sense pesticides, 
supervisat i integrat, etc. Podem observar un interès pels nous models de producció, fet que va en 
augment a partir de les crisis alimentàries (Morris i Winter, 1999). 

El sistema integrat d’explotació

Entre l’agricultura convencional i l’ecològica o biològica s’obre pas, almenys en l’àmbit teòric, el 
sistema integrat d’explotació (integrated farming system), també conegut com el maneig integrat 
de cultius (integrated crop manegement), el qual proporciona a l’agricultor l’oportunitat d’anar 
cap a un sistema que no és tan rigorós o extremat com l’agricultura ecològica, quant a requisits 
legals de maneig, ni tan inacceptable com és, per exemple, el monocultiu de cereals. És un sistema 
que busca un equilibri entre la producció i el manteniment de l’entorn (Morris i Winter, 1999). 

Els principis del sistema integrat d’explotació són els següents (Morris i Winter, 1999): a) Practicar 
la rotació de cultius, b) Llaurar el mínim possible, per evitar l’erosió del sòl i la volatilització del N, 
c) Implantar cultius resistents a les malalties, d) Modificar el temps de les sembres, e) Aplicar ob-
jectius i racionalitzar els nutrients, f) Fer un ús racional dels pesticides en el cas que sigui necessari, 
g) Dedicar els marges dels camps per crear un hàbitat per als depredadors, h) Utilitzar sistemes 
de llaurada que afavoreixin el control natural de plagues, millorar l’estructura del sòl i reduir 
la demanda externa de N, i) Modificar les seqüències de cultius per augmentar la diversitat, i j) 
Promocionar la biodiversitat, perquè entre el 3 i 5% de la SAU sigui per a la vegetació no agrícola. 
Tot això és un conjunt de tècniques que no són noves, però que s’haurien d’aplicar simultània-
ment, de manera integrada o combinada (Morris i Winter, 1999). Tots aquests principis, per norma 
general ben formulats, quan apareix una època d’escassetat d’aliments i, per tant, l’augment dels 
preus, s’abandonen i la seva posada a la pràctica gairebé passa desapercebuda. 

Si bé aquest sistema integrat d’explotació s’ha desenvolupat, principalment, per a les explota-
cions agrícoles, creiem que els seus principis es podrien aplicar a les explotacions de vaques de 
llet, i a altres tipus d’explotacions ramaderes. Podríem pensar que moltes pràctiques realitzades 
en les explotacions de vaques de llet, podrien formar part d’un sistema integrat d’explotació. Els 
exemples que podem assenyalar són els següents: en el racionament alimentari s’han de respectar 
les condicions fisiològiques de la vaca com a remugant; en la reproducció s’ha de promocionar 
la vigilància del zel abans que l’ús de prostaglandines; en la recria o renovació d’animals s’ha de 
respectar el seu benestar, evitant cobriments abans dels 15 mesos, i que la renovació de les vaques 
no sigui una conseqüència de la pressió productiva; en la munyida no s’ha de sobrepassar les dos 
munyides diàries, ni s’han d’utilitzar pràctiques hormonals per a la pujada de la llet; la gestió del 
fems s’ha de fer tenint en compte la capacitat d’absorció del sòl i els cultius, i que, com a conse-
qüència, les càrregues ramaderes han de ser òptimes per a la producció i la conservació del sòl 
agrícola i per al manteniment dels aqüífers; en el disseny i en la pràctica s’han d’evitar situacions 
d’estrès, provocades per falta d’espai. 
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L’aplicació d’un sistema integrat 
d’explotació, tant en agricul-
tura com en ramaderia, no és 
instantani, ja que requereix un 
període de transició durant el 
qual el marge econòmic de l’ex-
plotació pot veure’s afectat ne-
gativament. Els agricultors o els 
ramaders que volguessin dur a 
pràctica aquest sistema, haurien 
de preparar-se tant en aspectes 
tècnics com en actituds i en co-
neixements. Són necessaris un 
tipus de formació, d’informació i 
d’equipament adequats al siste-
ma integrat que s’hagi de desen-
volupar. Sigui aquest el sistema del futur o ho sigui un altre encara per descobrir, la veritat és que 
qualsevol procés productiu haurà de respectar les limitacions i les condicions del medi on s’hagi 
de desenvolupar. Per a la seva posada a punt es requereix, a més a més, una nova concepció sobre 
com cal transferir coneixements i mètodes.

Model de comunicació per a la innovació

Concepte d’Extensió o comunicació per a la innovació

Allò que entenem per comunicació per a la innovació agrària no està ben expressat amb el terme 
extensió, ja que aquest té un sentit lineal, de flux unidireccional de la informació cap als agricul-
tors, quan en realitat la comunicació per a la innovació agrària es basa en accions multidireccio-
nals (Farrington, 1995). 

Extensió no és una paraula que tingui una definició clara; ni tan sols en els diferents diccionaris 
consultats, igual que passa amb el verb estendre. En les seves primeres accepcions no hi ha cap 
definició o descripció que s’adapti a la tasca d’extensió agrària. En el diccionari de la Real Academia 
Española (1992) en la novena accepció del verb estendre, es diu: “arribar a la força, virtut o eficàcia 
d’una cosa a influir o obrar en unes altres”. No és del tot satisfactòria, però a la fi trobem una defini-
ció pròxima a allò que volem expressar. No sembla, per tant, que puguem donar una definició clara, 
curta i concreta d’aquesta feina. Almenys, haurem de rebutjar la possibilitat que la paraula extensió 
sigui entesa per tothom com una activitat determinada i requerirà explicacions complementàries. 
I, per això, seguint a Leeuwis (2004), optem per comunicació per a la innovació, en comptes 
d’extensió, tractant amb això d’englobar tot el personal tècnic dedicat a la feina d’induir i ajudar al 
canvi en el sector agrari. Segons aquest autor, la comunicació per a la innovació engloba una sèrie 
d’intervencions tècniques de caràcter comunicatiu, portades a terme per professionals, les quals 
van encaminades a desenvolupar, a induir, noves formes de comunicació i de compromís entre la 
gent; estan encaminades, també, a desenvolupar nous dispositius tècnics i fenòmens naturals, i tot 
això amb la finalitat d’ajudar, suposadament, a resoldre situacions problemàtiques, situacions que 
podran ser definides o interpretades de manera diferent pels actors implicats en el procés. 

Foto 2.4. Experiències sobre producció farratgera (Sa Granja, Maó)
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Hi ha exemples de disciplines o d’activitats que queden més o menys clares amb només pronun-
ciar les paraules que pretenen definir-les. Per ensenyament, formació o capacitació, s’entén que 
són paraules que indiquen un caràcter docent; i que poden definir-se com l’acció de transmetre 
coneixements de manera sistemàtica i regulada, sense que això signifiqui que en el desenvolupa-
ment d’aquesta disciplina s’utilitzin mètodes d’altres activitats. El professor, l’educador, transmet 
els seus coneixements de manera sistemàtica i regulada, amb programes, horaris, dependències, 
etc., cap a un determinat alumnat, sigui en educació primària, en formació professional o en la 
universitària. En principi l’alumne no ha de tenir, necessàriament, coneixements previs sobre la 
matèria que se li transmetrà. 

Una altra activitat amb nom propi pot ser la investigació, investigar, que es defineix, com la realit-
zació d’activitats intel·lectuals i experimentals de manera sistemàtica, amb l’objectiu d’augmentar 
els coneixements. Igual que passa amb la formació, l’investigador pot analitzar i detectar proble-
mes sobre els quals vol trobar solucions a preguntes o hipòtesis plantejades, així mateix, l’inves-
tigador pot estudiar mesures alternatives o investigar allò que cregui necessari per a la societat. 
En alguns casos, els organismes d’investigació requereixen als seus investigadors que realitzin 
tasques divulgatives, quan en realitat allò que es busca és donar a conèixer l’objecte de la inves-
tigació. De vegades es confon el fet de donar a conèixer els resultats de la investigació realitzada 
amb la divulgació de coneixements, i aquesta, amb la transmissió de coneixements. 

Una altra activitat objecte d’aquesta anàlisi és la divulgació, i, també, la transferència de tecnolo-
gia. La divulgació posa a l’abast del públic una idea, una cosa, un coneixement. El destinatari de 
l’acció divulgadora no ha de tenir, necessàriament, coneixements previs d’allò divulgat, a l’alumne 
li passa el mateix en la majoria de casos. El divulgador, coneixedor d’aquesta possibilitat, haurà 
de saber transmetre amb claredat, de manera concisa, un missatge per tal que el destinatari 
augmenti els seus coneixements i que, en alguns casos, sigui capaç d’emprendre una acció o acti-
vitat. Tot i que en aquesta última opció és més adequat parlar d’informació. En realitat, en l’acció 
divulgativa no es busca una reacció immediata. En canvi, sí que cal informar perquè el destinatari 
realitzi alguna cosa de manera immediata, i d’acord amb el missatge de la informació. Per exemple, 
informar sobre com cal actuar davant d’una epidèmia. En cada acció, ja sigui del divulgador, de 
l’educador o de l’investigador hi pot haver retroalimentació entre el receptor i l’actor; retroalimen-
tació que enriquirà el divulgador, l’educador o l’investigador, si bé de vegades no és una premissa 
necessària per al desenvolupament de les seves tasques. 

Està molt arrelat en els ambients universitaris i d’investigació assimilar assessorament o extensió 
amb transferència tecnològica, creant-se així una certa confusió. El problema no rau tant en la 
seva denominació com en el seu contingut i, sobretot, en el seu mètode. Allò que s’entén per ex-
tensió, en la seva terminologia pretèrita o comunicació per a la innovació té un sentit més obert 
que el de transferència tecnològica, podent-se descriure com el procés “d’ajudar els agricultors, 
mitjançant un ús sistemàtic de la comunicació, a resoldre els seus problemes, contribuint els dos 
—assessor i agricultor— amb els seus coneixements i capacitats” (Albrecht, en Kidd et al., 2000). 

Extensió també s’associa a la transferència tecnològica i a projectes d’“amunt/avall” propis d’un 
estat centralitzat i burocratitzat (Kidd et al., 2000). En la mateixa línia s’expressen altres autors 
en referir-se a l’organització d’extensió en el món, ja que, per norma general, el paper tradicional 
d’extensió als països menys industrialitzats és la transferència de tecnologies desenvolupades en 
els instituts d’investigació (Van den Ban i Hawkins, 1996). En canvi, en els països més industri-
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alitzats la comunicació per a la 
innovació detecta problemes, o 
ajuda a detectar-los, i juntament 
amb l’agricultor es busquen les 
solucions. En definitiva, per a 
alguns autors, la transferència 
de tecnologies té com a punt de 
partida una nova tecnologia de-
senvolupada en un institut d’in-
vestigació, i, en canvi, en la mo-
derna extensió, el punt de parti-
da és el problema de l’agricultor. 

Aquells que han treballat en ex-
tensió agrària poden aplicar-se 
també allò que deia Cervantes 
per boca del Quixot: “Els oficis muden els costums”, ja que el treball d’extensió implica integració 
amb el destinatari. Sigui com sigui, la veritat és que és, o hauria de ser, una manera d’entendre i 
d’acostar-se al món real de l’agricultor.

El treball de comunicació per a la innovació ha d’explicar-se a través dels següents punts del pro-
cés (Van den Ban i Hawkins, 1996):

Cal ajudar els agricultors a analitzar la situació present i les expectatives de futur•	

A través d’aquesta anàlisi se’ls ajuda a prendre consciència dels problemes detectats•	

L’anàlisi de la situació i la detecció dels problemes incrementaran els seus coneixements, al-•	
hora que els estructuraran

Els problemes detectats obliguen a adquirir coneixements específics, per a solucionar-los amb •	
mesures alternatives

L’agricultor, d’aquesta forma, es trobarà davant d’una sèrie de solucions per als problemes •	
plantejats i haurà de triar la més convenient o la més òptima i, en aquest punt, el professional 
el podrà ajudar en la presa de decisions

Amb tots aquests passos s’augmenten les motivacions de l’agricultor, de tal manera que en el •	
futur serà capaç d’implementar les seves pròpies eleccions i prendre decisions òptimes per a 
la seva explotació

Aquest procés, finalment, té com a estímul l’intercanvi d’informació amb els seus col·legues. •	

Per concloure, i com a resum, les etapes d’aquest treball de comunicació són l’anàlisi i la detecció 
dels problemes; l’increment dels coneixements, interactuant entre ells, l’assessor i l’agricultor; 
l’estudi de les mesures alternatives als problemes, l’elecció de les solucions òptimes, i, finalment, 
l’intercanvi d’informacions i experiències. No hem d’eludir cap de les etapes si hom vol realitzar el 

Foto 2.5. Visita de ramaders a una explotació de vaques de llet
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treball en plenitud, ja que l’ob-
jectiu final no és cap altre que 
l’agricultor sigui amo de les se-
ves decisions i, per tant, també 
de les seves errades. 

L’inici del treball està en el diag-
nòstic de les condicions agràries, 
ecològiques, socials i econòmi-
ques de l’agricultor, així com de 
les seves limitacions i oportuni-
tats, per continuar amb la neces-
sària transmissió de missatges i 
la creació de coneixements, do-
nant una importància cabdal a 
la retroalimentació, com a eix de 

reorientacions futures (Farrington, 1995). El treball de comunicació per a la innovació ha de desen-
volupar les relacions amb els investigadors, amb els governs, amb les ONG, amb les organitzacions 
dels agricultors, amb les entitats bancàries i amb el sector comercial (Farrington, 1995). S’entén, en 
tots els casos, que aquesta relació s’ha de basar en la independència dels actors.

Metodologia 

La comunicació per a la innovació com a disciplina o matèria d’estudi és una ciència orientada cap 
a la presa de decisions, en el sentit que hi ha una preocupació per saber si el canvi s’ha produït. En 
les ciències orientades a les conclusions, per norma general, l’esforç científic cessa quan s’ha pro-
duït o creat la cosa que es pot aplicar. El mateix fet d’investigar sobre l’educació en comunicació 
per a la innovació és una eina per al canvi (Van den Ban i Hawkins, 1996). L’acte de preguntar-se 
sobre alguna cosa pot induir a canviar una actitud, en canvi, en les ciències físiques, per exemple, 
quan es fa un mesurament, aquest acte no canvia l’objecte mesurat. 

Amb això volem dir que és necessària la investigació de tots aquells elements que configuren l’edu-
cació en comunicació, ja que el professional encarregat d’aquest treball necessitarà un equip d’inves-
tigadors que l’ajudi en el procés de comunicació per a la innovació, equip que s’ocuparà d’un ventall 
d’aspectes que va des dels psicològics fins als socials, sense descurar els antropològics, entre d’altres. 

Influir en el comportament humà per estimular la presa de decisions

Un dels aspectes més importants del treball de comunicació per a la innovació és influir en el 
comportament humà. Sens dubte hi ha moltes maneres i mètodes de fer-ho i cap, en principi, és 
excloent dels altres, ja que hi ha tantes o més circumstàncies que mètodes i, en moltes ocasions, 
es poden complementar. 

Poden esmentar els següents (Van den Ban i Hawkins, 1996): la compulsió o coerció, que és allò que 
s’exerceix des de posicions de poder i no necessàriament s’han de referir a actes repressius; l’in-

Foto 2.6. Visita explotació
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tercanvi, referit a serveis, favors, 
entre persones o grups, incloent 
també l’intercanvi comercial; 
l’assessorament, que és l’elecció 
d’una solució per a un problema 
plantejat, i en el qual el destina-
tari està d’acord sobre la matèria 
objecte d’assessorament; el mè-
tode d’influir directament, quan 
se sap que el destinatari no és 
capaç de solucionar un problema, 
per desconeixement o incapaci-
tat, i en aquest mètode podem 
incloure-hi la majoria de pro-
grames formatius i educatius; la 
manipulació, que és la influència 
sobre el coneixement i sobre les actituds, sense que el destinatari sigui conscient de l’acció, i tampoc 
necessàriament és un mètode negatiu, ja que en moltes ocasions és necessari, per exemple, alertar 
sobre la perillositat d’algun producte o de l’obligatorietat de complir un codi de convivència; propor-
cionar recursos, propi de les administracions públiques, si el destinatari vol arribar a un objectiu i no 
té prou mitjans per fer-ho a curt termini, l’Administració, per exemple, obre la línia de crèdits tous; 
proporcionar serveis, és un mètode d’influir en el comportament humà en el qual se suplanta l’acció 
de l’usuari i hi està d’acord; i, finalment, el mètode de canviar l’estructura socioeconòmica, que és un 
mètode que es fa des del poder, en el sentit que el canvi proposat sobrepassa una explotació i fins i 
tot un grup. 

Sens dubte el professional haurà d’estar preparat per afrontar qualsevol dels mètodes anteriors. 
Per regla general, la seva actuació podrà anar en dos direccions: una, en la qual es persuadirà o 
incitarà l’agricultor, o els agricultors, a canviar, i, una altra, en què s’intentarà crear una situació 
propícia perquè siguin els agricultors els que prenguin decisions pel seu compte per, d’aquesta 
manera, incrementar l’habilitat de fer-ho. Dependrà dels objectius que s’hagin plantejat en el tre-
ball de comunicació per a la innovació. La persuasió per al canvi crea dependència cap a l’assessor 
o el funcionari, en canvi, el fet d’estimular a prendre decisions dóna autonomia i responsabilitat a 
l’agricultor, sent, per tant, un mètode que crea opinió (Van den Ban i Hawkins, 1996).

Quan parlem de canvis, fem referència a l’adopció d’una solució a un problema detectat, o plantejat. 
Evidentment que la tasca de comunicació per a la innovació no és la incitació al canvi, ni tampoc 
és la d’educar, sinó que és la de fer aflorar problemes subjacents, fer-los visibles. El sentit de canvi 
no només ha de donar-se en el camp de les tecnologies de la producció (hardware), sinó en el dels 
sistemes de maneig de l’explotació (software), que són els que en definitiva controla l’agricultor.

Coneixements i actituds de l’agricultor

Si, com s’ha vist, una de les missions i mètodes d’aquest treball, és la d’influir en el comportament 
humà, de tal manera que estimuli la presa de decisions, haurem de conèixer prèviament quins 
coneixements i actituds té l’agricultor, i lògicament l’agricultor és un element més de la societat, 

Foto 2.7. Educació per a la comunicació
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amb les peculiaritats que es vulgui, i com a tal requerirà d’una anàlisi amb profunditat de cada cas. 
Una anàlisi que només es produirà des del contacte i la proximitat amb el professional. 

No obstant això, convé no oblidar que hi ha dos tipus principals de coneixement: l’estàndard o 
codificat, que és explícit i fàcil de transferir; i el tàcit o local, que és personal i depèn del context, 
i que per a la seva transferència necessita la interacció personal en un marc d’experiències com-
partides (Morris i Winter, 1999). 

En el procés de modernització de l’agricultura s’aplica, majoritàriament, l’esquema I+D basat en 
el sistema tradicional de coneixements, sense tenir en compte, i en molts casos desplaçant-lo, 
el procés de coneixements de l’agricultor, sense preocupar-se, si més no, de quines són les seves 
principals fonts d’informació, com si fos un element passiu (Morris i Winter, 1999). Hem de conèixer 
quines són les principals fonts de coneixement per a l’agricultor en actiu. La primera i principal, i 
de vegades l’única, és aquella que obté a través de l’experiència dels seus col·legues. La segueix en 
importància la que li donen les organitzacions d’assessorament i d’informació en general. Un altra 
font és la que l’agricultor, pels seus propis mitjans, obté de la consulta d’algunes disciplines sobre el 
maneig de les explotacions, com poden ser llibres i diverses informacions tècniques, o també de la 
vida quotidiana, mitjans de comunicació i, sobretot, dels mercats de productes. També les compa-
nyies privades de serveis i productes, els consultors privats, els veterinaris, la política governamen-
tal, les organitzacions sindicals, són altres fonts del coneixement (Van den Ban i Hawkins, 1996). 

Pot deduir-se que aquest llistat de les fonts de coneixement és propi d’aquells països o zones on 
hi ha hagut en actiu alguna organització d’extensió o d’assessorament. També hem d’aclarir que, 
en els països en què existia, o existeix, algun treball d’aquest tipus, els sindicats o organitzacions 
sindicals no supleixen la seva tasca, és a dir, es dedicaven a temes sindicals i no a tasques de for-
mació i assessorament en temes tècnics.

La transmisió d’idees i missatges

És evident, per tant, que l’acostament al món de l’agricultor vol una mica més que paciència. Saber 
transmetre idees, coneixements i missatges és una de les funcions del professional de la comuni-
cació i, per tant, una de les seves eines principals de treball. No obstant això, és molt comú parlar 
de bons comunicadors, confonent l’actitud amb l’aptitud, com si l’actitud fos més important que 
la capacitat per comunicar, i no hi ha bon comunicador si no hi ha res per comunicar. 

En el següent esquema resumim la comunicació entre el tècnic de comunicació per a la innovació 
i l’agricultor (Van den Ban i Hawkins, 1996): 
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En aquest procés, la comunicació es fa a través d’un canal, que pot ser un contacte directe, una 
reunió participativa, un mitjà audiovisual, etc.; l’agricultor el rep i al seu torn té una opinió sobre 
el missatge, una opinió i una posició prèvia, i pot canviar d’opinió o no, pot afegir algun punt de 
vista o simplement pot rebutjar-lo, amb o sense arguments, però en qualsevol cas el professional 
rebrà un missatge, i el rebrà perquè va implícit en el seu treball, ja que s’espera la influència que 
s’ha fet en el receptor. 

Els símbols són importants en aquest procés de transmissió. Per símbol hem d’entendre paraules, 
signes, gestos, dibuixos, etc. Un símbol no té significat per ell mateix, el seu significat es troba en 
les persones que el reben i emeten. Dues persones no donen el mateix significat a les paraules, 
no obstant això sí que hi ha d’haver una zona d’intersecció en la qual es trobin (Van den Ban i 
Hawkins, 1996). En el treball de comunicació per a la innovació hi ha un reconeixement del pro-
fessional i de l’agricultor, reconeixement que s’haurà treballat prèviament. Sens dubte, recordar 
és més difícil que reconèixer, ja que el reconeixement és inconscient i automàtic, però només es 
reconeix quelcom que prèviament s’ha conegut (Gombrich, 2000). El reconeixement necessita 
certa base de codificació, de l’ús de símbols, que facilitin la comunicació. 

Procés per introduir una innovació

Arribats a aquest punt, en el qual hem de transmetre idees i missatges, amb els mitjans més ade-
quats, i sempre basant-nos en els coneixements de l’agricultor, i en les seves formes de rebre’ls, 
amb l’objectiu últim d’incitar-lo a prendre decisions, és convenient dedicar un espai al procés que 
se segueix o que s’hauria de seguir per introduir una innovació. 

Una innovació és una idea, un mètode o un objecte que és percebut com a novetat per un individu 
o per un grup d’individus. Per tant, el concepte d’innovació és diferent del d’invenció i té com a si-
nònims: canvi, novetat i, fins i tot, substitució (Van den Ban i Hawkins, 1996). El procés que segueix 
una innovació està compost pels següents punts, els enumerem per ordre seqüencial: 

1. Coneixement de la seva existència; 2. Interès de la innovació; 3. Avaluació de la seva adaptació 
o no adaptació; 4. Provar-lo; 5. Adoptar-lo; 6. Implementar-lo; i 7. Confirmar-lo. 

L’adopció i la implementació total d’una innovació per part de l’agricultor depenen de la cosa in-
novada i de la seva preparació, i, contràriament a allò que se suposa, l’edat no té massa influència 
en la definitiva confirmació de la innovació (Van den Ban i Hawkins, 1996). De vegades tenim la 
fixació que l’agricultor és conservador per naturalesa, i que li costa adoptar innovacions, en can-
vi, en la majoria de casos, és l’estructura social la que és rígida i impedeix el canvi. Per al procés 
d’innovació hi ha interrelacions entre el medi o l’entorn, la innovació pròpiament dita, l’agricultor 
i la seva explotació, els quals han de conèixer-se perquè el procés es porti a terme. Els intercanvis 
entre els agricultors, com ja s’ha indicat, són determinants, i hi juga un paper destacat el líder, que 
no necessàriament ha de ser el més innovador, pot ser el líder de l’estructura social. 

Les característiques principals per conèixer la taxa d’adopció d’una innovació són les següents: 
avantatge relatiu, compatibilitat, complexitat, que es pugui provar i que pugui observar-se. 
L’avantatge relatiu és tot allò que percep l’agricultor en l’adopció o no adopció d’una innovació, 
i que moltes vegades no coincideix amb l’avantatge que veu el tècnic. Per exemple, l’avantatge 
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d’augmentar la producció pot 
convertir-se en un problema, so-
bretot en una zona on aquesta es 
controli. La compatibilitat signi-
fica que tota innovació haurà de 
ser compatible, no només amb 
el maneig de l’explotació, sinó 
també amb els valors sociocul-
turals i de creences, sobretot en 
l’aspecte innovador d’idees. Les 
experiències prèvies hi influiran 
d’una manera determinant.

La complexitat és un aspec-
te molt important, ja que amb 
molta freqüència no s’adopten 

innovacions a causa de la complexitat en la seva implementació dins del maneig de l’explotació. 
Sobre això hi hauria innombrables exemples en què la suposada bondat o avantatge d’una deter-
minada innovació, no ho és tant quan s’ha d’adaptar a unes determinades condicions de maneig. 
Que es pugui provar, i observar, són les característiques més importants en l’adopció. I si es pot 
provar i observar en la mateixa explotació encara millor. La implementació final, que és la posada 
a punt en la pròpia explotació, pot introduir canvis en el maneig i fins i tot en la pròpia innovació. 
Hi ha molts agricultors que canvien el sentit inicial de la innovació per a fer-la compatible amb el 
seu sistema productiu. Aquest és un aspecte que el tècnic en comunicació per a la innovació no ha 
de descurar. L’investigador hauria d’interessar-se per aquest procés o etapa de la innovació. 

Recursos i eines per a la introducció d’innovacions

Els recursos i eines que un professional pot utilitzar per a la introducció d’innovacions són múlti-
ples: les visites a l’explotació, les xerrades, cursos i conferències, els fulls d’informació i de divulga-
ció tècnica i general, els articles en les revistes més comunes entre els agricultors, els programes 
dels mitjans audiovisuals, les reunions participatives, els assaigs i demostracions de resultats, etc. 
L’assessor haurà de discernir entre quin mètode és el més adequat per a cada tipus d’innovació o, 
simplement, per a cada tipus d’actuació i si és més important ajudar a comprendre un fenomen 
o ajudar a implementar una innovació, ja que no s’adapten si l’agricultor no ha entès el fenomen 
de canvi que es pot produir. 

Models d’estudi

El professional necessita models que l’ajudin a estudiar l’explotació i el seu entorn. No n’hi ha prou 
a tenir bona disposició a atendre l’agricultor, haurà de fer estudis de viabilitat, estudis sobre la 
influència d’una innovació en tots els paràmetres de l’explotació, i d’optimització, en els quals s’hi 
incloguin els costos d’oportunitat i les interaccions biològiques (Pannell, 1999). La dificultat per a 
l’obtenció de dades requereix models que prevegin la falta d’algunes d’elles i que siguin fàcils de 
manejar, i que emprin un llenguatge informàtic amable amb l’usuari. Els models d’anàlisis, per la 

Foto 2.8. Material tècnic per a la introducció d’innovacions
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seva banda, han de ser flexibles i abastar tota l’explotació i no només un tipus de producció, en els 
casos de diversitat. De vegades, un senzill full de càlcul pot abastar tots els factors de l’explotació 
(Bernet et al., 2001). En definitiva, un model serà bo quan sigui capaç de captar la realitat mitjan-
çant un ús senzill. Amb massa freqüència la complexitat de la implementació informàtica els fa 
de difícil maneig i amb això s’impedeix una comunicació fluïda entre investigadors, assessors, i 
agricultors. 

Models d’unió o relació entre la investigació i la difusió

Un altre dels recursos de l’assessor, com a professional de la comunicació per a la innovació, és 
la relació amb els instituts d’investigació. De la manera que estigui estructurada aquesta relació 
dependrà la manera d’arribar a l’agricultor. Podem considerar tres tipus de models per difondre els 
coneixements o les innovacions: model clàssic, model d’interacció social i el model de comunicació 
per a la innovació. 

El model clàssic és un model “amunt/avall”, ja que s’inicia en la investigació i acaba en la difusió. 
És, per tant, lineal i unidireccional i els seus estadis són: investigació bàsica, investigació aplicada, 
desenvolupament i difusió. 

El model de la interacció social és aquell en què es força la difusió d’innovacions. La investigació 
ha creat una invenció, i algú creu que s’ha convertit en innovació, per la qual cosa realitza cam-
panyes per donar-la a conèixer, amb la intenció que sigui adoptada i, fins i tot, adaptada per un 
agricultor. 

El model de comunicació per a la innovació és el model que parteix de la detecció d’un problema 
fins a arribar a la seva solució. No necessàriament hi intervé la investigació directament, de vega-
des la resolució parteix d’investigacions ja realitzades però no conegudes o aplicades. El tècnic de 
comunicació per a la innovació actua com a tutor, no com a conductor del canvi. 

Fulls de comunicació per a la innovació

Una altra de les eines són els 
fulls informatius i de divulga-
ció tècnics i generals. Els fulls 
informatius de caràcter general 
són elements de comunicació de 
l’assessor amb l’agricultor, en els 
quals es donen a conèixer anun-
cis de diversos esdeveniments, 
des de la convocatòria d’una 
reunió fins a l’anunci de les nor-
mes per obtenir una subvenció. 
Per tant, haurien de ser fàcils de 
llegir i de comprensió total. 

Foto 2.9. Fulls d’informació SEA
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Els fulls d’informació tècnica 
s’utilitzen per donar resposta a 
les inquietuds de l’agricultor i 
per aconseguir-ho necessiten un 
coneixement previ sobre allò que 
realment l’agricultor pot captar, 
i sobre la tecnologia que volem 
transmetre. L’estructura del full 
haurà de tenir entitat pròpia, és 
a dir, s’haurà d’entendre en la 
seva totalitat, encara que sí que 
és possible incloure en la seva 
redacció incitacions directes o 
indirectes a la lectura d’altres 
informacions. Per incitar el lec-
tor a la recerca d’altres informa-
cions és important que utilitzem 
contrastos o novetats per captar 
la seva atenció, sense perdre de 
vista que no hem de frustrar-lo 
amb coses inexistents o incom-
prensibles. D’altra banda, si s’hi 
inclouen imatges, el text passarà 
a ser el seu acompanyant i no al 
revés (Berger et al., 2000).

És important que en la redacció 
d’un full d’informació tècnica 
tinguem present que la percepció 
o apreciació d’una cosa depèn de 
la nostra manera de veure-la, i en 
veure-la estem prèviament influ-

enciats per allò que sabem o creiem saber sobre la cosa (Berger et al., 2000), i, per això mateix, l’ús de 
fotos i esquemes només hauria de fer-se si prèviament hem comprovat el seu impacte. 

Els fulls de divulgació són un material no específic per al treball quotidià de l’assessor. Allò que es pre-
tén amb un full de divulgació és donar a conèixer un fenomen —físic, químic, biològic, o de qualsevol 
altra modalitat—, un sistema de producció, un mètode tècnic, etc., a un públic no especialitzat en el 
tema que es vol explicar. 

Les reunions participatives

Una eina o mètode de treball important són les reunions participatives, diferents de les xerrades, 
conferències i cursos. L’objectiu d’aquestes trobades és discutir sobre un tema concret o sobre una 
innovació entre el tècnic especialista en el tema de la reunió i un grup d’agricultors. La utilitat més 
important de les reunions participatives consisteix a fer-les amb l’objectiu de canviar les pràcti-

Foto 2.10. Fulls d’informació i divulgació tècnica

Foto 2.11. Col·lecció de Fulls de divulgació SEA, oficina comarcal del DAR 
a Ripoll
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ques dels sistemes de maneig de 
les explotacions. 

En una reunió és important que 
les explicacions siguin tècnica-
ment correctes, però per adop-
tar les propostes o les solucions, 
segons l’Institut de l’Élevage 
(1993), haurem de seguir un 
llarg procés que comprèn les se-
güents etapes i característiques: 

1) Procés de convicció; 2) Procés 
de comunicació; 3) Procés parti-
cipatiu, en el qual les persones a 
les quals cal convèncer partici-
pin en les discussions; 4) Procés 
d’expressió, en el qual és impor-
tant saber escoltar i interpretar 
les manifestacions; 5) Procés 
d’exposició, amb coherència i 
suficients exemples; 6) Procés 
d’argumentació i de debat, hem 
de debatre i argumentar allò que 
volem transmetre; 7) Procés de 
gestió de les objeccions; i 8) Final 
i balanç, quan la reunió s’acaba 
hem de fer un balanç dels temes 
tractats, de les objeccions i de les 
conclusions. 

Relació amb altres professions

El tècnic en comunicació per a la innovació ha de recórrer a la interacció amb altres professions, 
a part de les relacions amb la investigació agrària o l’educació agrària o les ciències de la comu-
nicació, etc., com per exemple, la salut, la nutrició i planificació familiar; l’economia familiar; el 
medi ambient i conservació de la natura; les oficines de canvi o de recerca de treball; l’educació 
continuada per a adults; els organismes de desenvolupament rural, agrícola i ramader, serveis 
governamentals d’informació; periodistes, etc. 

Evolució de l’extensió agrària al món

Fins al 1980, en la major part del món industrialitzat, el sector públic va ser l’encarregat del fi-
nançament i de l’estructura d’extensió agrària (Farrington, 1995). La producció d’aliments era el 
principal objectiu, i tota innovació encaminada a satisfer-la era considerada un bé públic. Hi havia, 

Foto 2.12. Jornades tècniques, col·loqui

Foto 2.13. Especialistes comunicació per a la innovació
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així mateix, una consciència generalitzada de com era de complicat fer arribar les innovacions al 
món rural i, tot i això, no hi havia cap altre mitjà d’informació que no fos el públic. 

Aquesta situació també va ser idèntica al Regne Unit (Whittemore, 1998) on els Serveis d’Extensió 
(National Agricultural Advisory Service) creats a mitjan segle XX i pensats per a donar resposta a 
una situació en la qual hi havia moltes explotacions ineficients, i una població activa que necessi-
tava aliments abundants i barats. L’Estat no només subvencionava la producció, sinó que donava 
un servei d’extensió gratuït. 

A partir de la dècada dels 80, hi ha un rearmament ideològic, coincident amb la superproducció als 
països industrialitzats. Els punts bàsics d’aquesta posició ideològica, que molts van abraçar com 
a dogma de fe per obrir el debat del finançament d’aquests serveis, us els indiquem a continuació 
(Kidd et al., 2000): 

Hi havia una necessitat de reduir costos i ajustar les finances dels estats•	

Es creia que els governs havien d’intervenir menys en les activitats productives, amb l’argu-•	
ment que la seva intervenció era ineficaç

Hi havia la necessitat de crear un entorn favorable per a allò que es va anomenar “cultura •	
d’empreses”

L’economia de mercat, tot i la seva potenciació, tenia alguns efectes negatius en el desenvolu-•	
pament de la societat que havien de ser corregits 

Calia augmentar la participació del destinatari, en aquest cas l’agricultor, en la planificació •	
dels serveis

Van crear com a base argumental, en contra dels serveis públics, la denominada “societat civil”.•	

Tots aquests punts, convenientment tractats, van servir per argumentar la necessitat de privatit-
zar els serveis d’assessorament en molts països, assumint que el sector privat és més lliure, sense 
traves polítiques i administratives, que el públic, i, com a conseqüència, és més àgil (Kidd et al., 
2000). En realitat, quan es posa un usuari en la disjuntiva de pagar uns serveis o uns altres, triarà 
l’opció de pagar aquells que li són de primera necessitat, com la salut, i prescindirà de tots aquells 
l’eficàcia dels quals es veu a llarg termini. A més a més, per norma general, tendim a pensar que 
un servei gratuït és menys interessant que aquells que s’han de pagar directament. 

La qüestió de la necessitat de privatitzar o no qualsevol servei, l’hem de veure des del punt de vista 
de les prestacions que se n’obtenen, no limitant-nos a triar entre privat o públic (Kidd et al., 2000). 
Allò que és important no és com es paga, sinó quin control s’exerceix en pagar d’una forma o una 
altra, tenint en compte la qualitat de les seves prestacions. 

En els països industrialitzats, com va passar al Regne Unit, el problema de privatitzar l’agricultural 
advisory service durant la dècada dels 80, raïa en la dificultat que suposava convertir, de cop i vol-
ta, un servei públic en privat, ja que ni els funcionaris coneixien les relacions mercantils ni l’usuari 
estava disposat a pagar per un servei que fins a aquell moment havia estat gratuït (Whittemore, 
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1998). En molts ambients favorables a la privatització dels serveis públics, es confonia, i es confon, 
la competitivitat amb la competència. 

La veritat és que en moltes parts del món, els serveis públics d’assessorament, com el d’extensió 
agrària, van entrar en crisi, i moltes ONG van mirar d’omplir el seu buit. No obstant això, en els 
països menys industrialitzats, a causa de l’envergadura dels programes, va ser molt difícil, i en la 
majoria impossible, dur-los a terme per falta de finançament (Bernet et al., 2001). 

Segons l’informe NASULGC (2002), a la primeria del segle XX la societat era eminentment agrícola; 
la població predominantment rural; la revolució industrial estava en el seu punt àlgid, i tots els 
canvis socials ocorrien dins dels límits d’una nació o estat. Ara, la societat, segons aquest informe, 
és heterogènia i urbana, i els vocables més en ús són: globalització, consolidació, integració, ab-
sorció, entre d’altres. Els canvis demogràfics i d’implantació geogràfica són amplis. Les àrees rurals, 
igual que passa en els nuclis antics de les ciutats, perden població, perden pes econòmic i vitalitat, 
hi ha deficiències estructurals, i, per tant, perden pes polític. Com a conseqüència, el capital inver-
sor és escàs. No hi ha una altra solució que els seus habitants s’esforcin en l’adaptació, i que els 
serveis d’extensió reordenin el seu camp d’acció, orientant-lo a tota la societat (NASULGC, 2002). 

En els últims anys hi ha hagut una disminució de finançament d’extensió als Estats Units, i hi ha 
hagut veus que inciten a realitzar programes més oberts, en el sentit de comprendre més sectors 
de la població i els seus problemes, precisament per la preparació del seu personal. I, en aquest 
sentit, diputats d’estats eminentment agrícoles, reclamen que cal demostrar que l’extensió és 
una inversió rendible, i creuen que cal fer programes urbans d’extensió. Aquests programes, que 
van des de l’ús racional de l’aigua a la millora de la nutrició, busquen, en definitiva, una societat 
responsable. 

Valor públic de la comunicació per a la innovació agrària

El corrent econòmic i ideològic, al qual hem fet referència anteriorment, ha col·locat la pressió 
sobre els governs locals, o dels districtes federals dels Estats Units d’Amèrica (NASULGC, 2002) i 
aquestes institucions l’han traspassat al Cooperative Extension Service, de tal manera que aquest 
servei ha de defensar el seu treball i el seu finançament. Això també ha passat en altres països, 
com per exemple a Nova Zelanda (Allen i Kilvington, 2002), sense necessitat de parlar d’aquells 
països en què sí que hi va haver extensió i que actualment no n’hi ha, com al nostre, perquè en 
aquests casos ja no hi ha pressió perquè no hi ha ningú a qui pressionar. 

Els programes de comunicació per a la innovació podrien identificar-se com a valor públic 
(Kalambokidis, 2003). En contrast amb el valor privat, que afavoreix un individu quan compra un 
bé privat, el valor públic es crea quan un servei beneficia el conjunt de la societat. No hi ha, per 
tant, cap altra alternativa que la de preguntar a la resta de la societat, sobre si un servei que no 
es rep directament es pot considerar públic o privat. No és suficient el preguntar al destinatari 
directe per discernir sobre els beneficis d’un servei. Serà necessari explicar a la resta de la societat 
els beneficis que reben indirectament d’un servei públic.

Cal fer una anàlisi per a cada tipus de bé en el seu aspecte qualitatiu, i, a partir d’aquí, decidir quin 
tipus de finançament s’hi hauria d’aplicar (Allen i Kilvington, 2002). La qualitat del bé podria ser de 
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dos tipus: exclusiu i competidor. 
Hi ha quatre tipus de béns: pri-
vat, monopoli, recursos naturals 
públics i bé públic. La diferèn-
cia entre els recursos naturals 
públics i un bé públic rau en el 
fet que els naturals són com-
petidors, perquè són recursos 
limitats, ja que l’ús que hom en 
fa pot impedir que en faci algú 
altre, en canvi, el bé públic no és 
competidor (Allen i Kilvington, 
2002). 

En qualsevol cas, per avaluar la 
feina de comunicació per a la 
innovació i, per tant, la d’inves-

tigació, s’hauran de tenir en compte una sèrie de factors o components del benefici que genera, 
entre els quals hi ha els següents: a) Fer una predicció (abans) i una estimació (després) dels canvis 
biològics, tècnics i de maneig que es generaran per l’acció de la comunicació per a la innovació, 
b) Avaluar els efectes col·laterals, com per exemple, sobre els preus, l’oferta i la demanda, etc., c) 
Avaluar els costos de dur l’acció proposada a la pràctica, d) Avaluar tots els punts anteriors en 
l’àmbit de les explotacions, i) Determinar el nombre d’explotacions que quedaran afectades per 
l’acció proposada, o per la innovació implementada f) Determinar el temps necessari per a l’adop-
ció de la innovació, i g) Avaluar els costos que es generen pel l’aplicació de la innovació fora del 
moment adequat (Pannell, 1999). 

A Espanya es va crear el Servei d’Extensió Agrària (SEA) l’any 1955, la seva estructura i funciona-
ment depenien de l’Administració central fins el 1980, any en què es van fer els primers traspassos 
de competències a les administracions autonòmiques. A partir del 1980, l’evolució del SEA fins a la 
seva desaparició com a servei públic és molt semblant al que hem exposat. La funció essencial dels 
serveis públics és satisfer les necessitats dels ciutadans, i els polítics han d’establir les bases del 
servei i determinar qui són els seus beneficiaris (Olías de Lima, 2003). Determinar qui és el client 
d’un servei públic és una tasca complicada, ja que si bé es pot definir que el client és tot aquell a 
qui se li reconeix el dret per accedir a un servei, determinar a qui correspon aquest dret vol una 
aposta de futur. Sobretot en el cas de la comunicació per a la innovació agrària. 

Foto 2.14. Personal eficient en tècniques de comunicació per a la 
innovació
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3. Gestió tècnica i econòmica

Introducció

Per prendre decisions en una explotació cal conèixer els resultats econòmics globals i la partici-
pació de cada factor en el conjunt. És necessari diferenciar entre allò que és comptabilitat i allò 
que és gestió. En un quadern de divulgació editat pel SEA (1983) es defineixen els dos conceptes 
de manera molt clara: Comptabilitat és el registre de les dades econòmiques i, en aquest sentit, 
solament és història i, en canvi, la gestió econòmica és l’anàlisi de resultats que es fa a partir de la 
comptabilitat amb la finalitat de preveure el futur. 

Gestionar és prendre decisions basant-nos en els resultats econòmics, i una gestió econòmica 
encertada o precisa ajudarà l’empresari a descobrir errors a l’empresa i a plantejar l’interès eco-
nòmic de possibles reformes tècniques o canvis d’orientació productiva. En definitiva, la gestió 
econòmica posa a disposició de l’empresari la informació necessària per a una distribució dels 
recursos més adequada. També és una eina que solament l’empresari i, en aquest cas, el ramader 
pot utilitzar amb coneixement de causa. 

La gestió econòmica, per si mateixa, no resol res però ajuda a descobrir problemes, esdevenint 
l’inici de qualsevol solució. En aquest sentit, és necessari dir que la gestió és una eina bàsica de 
l’extensió agrària, ja que aquesta es defineix a través d’un procés sistemàtic d’activitats (Van den 
Ban i Hawkins, 1996), en el qual es detecten problemes i s’arbitren solucions. 

En els següents esquemes representem l’explotació i el seu entorn fins a la consecució de les dades 
per poder realitzar la gestió tècnica i econòmica.

Farratges, grans,
etc

Animals Normes Qualitat, 
Restriccions, 

Quantitat,
Conservació,
Ambient, etc

Base territorial

DADES

Condicionants
socials i econòmics

Maneig dels Factors

L’explotació de vaques de llet
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Organigrama sobre la gestió tècnica i econòmica

En l’àmbit de les explotacions ramaderes és pràcticament impossible que el titular controli la pa-
perassa generada, des dels aspectes financers i administratius, fins als específics de l’activitat, com 
són, per exemple, les dades del control lleter, les de les anàlisis química i nutritiva dels ingredients, 
les del control reproductiu, les de la identificació d’animals, les de la gestió tècnica i econòmica, 
etc. Com ja hem comentat, la gestió tècnica i econòmica és una de les eines més importants per 
conèixer la marxa de les explotacions, per això és imprescindible que utilitzem un mètode senzill 
d’anàlisi de gestió econòmica per a cada explotació. Per aquest motiu, l’ús de l’esquema de l’estudi 
de costos Estudio comparativo del coste de producción de leche de vacuno en diferentes comuni-
dades autónomas (López Garrido et al., 2000) sembla el més adequat, ja que s’hi dóna prioritat als 
factors de producció més influents en els resultats d’una explotació de vaques de llet. 

En la taula 3.1, elaborada a partir de l’estudi comentat (López Garrido et al., 2000), pot observar-
se que les despeses d’alimentació van del 57% al 77% de les despeses variables segons el tipus 
d’explotació. 

En tots els casos va ser remarcable la importància econòmica de l’alimentació, amb percentatges 
superiors a 57, clarament més alts en els estrats de més quota. 

De resultats més recents (Observatori de la llet, 2008) que fan referència a la gestió econòmica de 
2007 de 45 explotacions de l’Observatori de la llet de Catalunya, també vam obtenir percentatges 
alts de la importància de les despeses d’alimentació. Les explotacions del grup estudiat, de mitjana, 
tenien 2,49 UTA per explotació, amb el 79% de mà d’obra familiar, 95,13 vaques presents, amb una 
superfície mitjana dedicada a la producció de llet igual a 41,68 ha. Les despeses mitjanes de l’ali-
mentació van ser de 19,25 cts. d’€/litre del 4%, les quals representen el 83% dels costos variables 
i el 56% dels costos totals.

Dades

Gestió econòmica Gestió tècnica

Resultats

Decisions

Què fer amb les dades?
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tAulA 3.1. cArActeríStiqueS de leS exPlotAcionS AnAlitzAdeS  
i coStoS vAriAbleS. imPortànciA delS coStoS d’AlimentAció

Estrat quota en t <16 16-36 36-68 68-120 120-212 212-460 >460

Nombre d’explotacions 
analitzades

22 81 117 102 106 120 178

Nombre de vaques per 
explotació

4,5 e 7,0 de 12,2 de 19,9 cd 29,3 c 53,8 b 135,2 a

Litres per vaca i any 3.164 e 4.129 d 4.424 cd 4.818 c 5.888 b 6.276 b 7.080 a

Costos variables per 
litre (cts. d’€/litre)

17,13 a 14,72 b 14.36 b 15,51 b 17,07 a 18,09 a 18,33 a

% Costos 
d’alimentació

57,88 d 63,1 c 61,0 cd 69,4 b 74,2 a 76,2 a 77,5 a

Lletres iguals indiquen que no hi ha diferència significativa entre els estrats per a cada variable.

Esquema d’anàlisi econòmica d’una explotació

Entenem per activitat lletera la part de l’explotació que inclou les vaques, les vedelles de reposició, 
els vedells de menys de 15 dies de vida, que posteriorment es vendran per a engreix, i la producció 
de farratges per a l’alimentació d’aquests animals (EDF, 2002). 

El model que hem utilitzat per a l’anàlisi de costos és el del Pressupost Empresarial, el qual es pot 
adoptar de manera general en les anàlisis de les explotacions de vaques de llet, ja que la seva sen-
zillesa i rigor l’avalen (López Garrido et al., 2000). Els capítols del pressupost són els següents:

Ingressos •	

Costos variables•	

Costos fixos•	

Costos d’oportunitat •	

Costos totals •	

Marge brut•	

Marge net •	

Benefici•	

Llindar de rendibilitat •	
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Renda unitària del treball •	

Les anàlisis de gestió de les explotacions de vaques de llet, per norma general, arriben fins al càlcul del 
marge net (MN) i donen molta prioritat al marge brut (MB) com a eina d’anàlisi dels factors de pro-
ducció i de comparació entre explotacions (SEA, 1983). Considerem que, encara que és amb aquesta 
manera d’acostar-se als resultats n’hi ha prou, cal utilitzar el model de pressupost empresarial, perquè 
el ramader tingui prou dades sobre la situació de la seva explotació, i, alhora, que el treball de la gestió 
pugui servir, també, per tenir referències objectives i independents del conjunt del sector. 

Els ingressos es componen de les següents partides: 

Venda de llet: és la llet venuda, inclosa la del consum familiar al preu de venda. 

Venda neta de vedells/es: és la diferència entre la venda i la compra d’aquests animals. 

Venda neta de la resta d’animals: és la diferència entre la venda i la compra de vedelles de repo-
sició, vaques i toros. 

Variació d’inventari animal: incorpora la modificació en el valor del bestiar a causa dels canvis en 
el nombre d’efectius, per valorar les despeses originades en la formació de la ramaderia. Per al seu 
càlcul s’ha de multiplicar la diferència entre efectius finals i inicials per un preu unitari estimat en 
funció de la producció de llet de cada explotació. 

Per exemple, podem fixar un valor V en euros per a una vaca que produeixi anualment PL litres del 
4% de greix (la mitjana del control lleter de la zona), i, a partir d’aquí, podem estimar el conjunt de 
la ramaderia. Si valorem en v € 1.000 litres de llet el valor de cada vaca serà el següent: 

52  

El model que hem utilitzat per a l’anàlisi de costos és el del Pressupost Empresarial, el qual es pot adoptar 
de manera general en les anàlisis de les explotacions de vaques de llet, ja que la seva senzillesa i rigor 
l’avalen (López Garrido et al., 2000). Els capítols del pressupost són els següents: 

- Ingressos  
- Costos variables 
- Costos fixos 
- Costos d’oportunitat  
- Costos totals  
- Marge brut 
- Marge net  
- Benefici 
- Llindar de rendibilitat  
- Renda unitària del treball  

Les anàlisis de gestió de les explotacions de vaques de llet, per norma general, arriben fins al càlcul del 
marge net (MN) i donen molta prioritat al marge brut (MB) com a eina d’anàlisi dels factors de 
producció i de comparació entre explotacions (SEA, 1983). Considerem que, encara que és amb aquesta 
manera d’acostar-se als resultats n’hi ha prou, cal utilitzar el model de pressupost empresarial, perquè el 
ramader tingui prou dades sobre la situació de la seva explotació, i, alhora, que el treball de la gestió 
pugui servir, també, per tenir referències objectives i independents del conjunt del sector.  

Els ingressos es componen de les següents partides:  

Venda de llet: és la llet venuda, inclosa la del consum familiar al preu de venda.  

Venda neta de vedells/es: és la diferència entre la venda i la compra d’aquests animals.  

Venda neta de la resta d’animals: és la diferència entre la venda i la compra de vedelles de reposició, 
vaques i toros.  

Variació d’inventari animal: incorpora la modificació en el valor del bestiar a causa dels canvis en el 
nombre d’efectius, per valorar les despeses originades en la formació de la ramaderia. Per al seu càlcul 
s’ha de multiplicar la diferència entre efectius finals i inicials per un preu unitari estimat en funció de la 
producció de llet de cada explotació.  

Per exemple, podem fixar un valor V en euros per a una vaca que produeixi anualment PL litres del 4% 
de greix (la mitjana del control lleter de la zona), i, a partir d’aquí, podem estimar el conjunt de la 
ramaderia. Si valorem en v € 1.000 litres de llet el valor de cada vaca serà el següent:  

( ) vPvacaproduccióV L ×⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −+ 000.1  

Per a les vedelles de reposició prendrem el 70% del valor de la vaca i, per a les vedelles menors d’un 
any, el 30%.  

Hi ha altres formes de realitzar la valoració del bestiar. Podem valorar una vaca de primer part, que és la 
que té un mercat més conegut, o bé una vedella de reposició a punt de parir, i a partir d’aquest valor 
calcular mitjançant coeficients els valors de les vaques dels parts següents, multiplicant el valor pel 
coeficient (0,9, 0,8, etc., segons el nombre de part) (Maynegre, 2003).  

Venda de fem: en cas que es vengui.  

Subvencions: són les ajudes rebudes de l’Administració (zona desfavorida, zona de muntanya, cultius 
destinats a la producció de llet, prima làctia, etc.), englobades o no en el pagament únic. 

Per a les vedelles de reposició prendrem el 70% del valor de la vaca i, per a les vedelles menors 
d’un any, el 30%. 

Hi ha altres formes de realitzar la valoració del bestiar. Podem valorar una vaca de primer part, 
que és la que té un mercat més conegut, o bé una vedella de reposició a punt de parir, i a partir 
d’aquest valor calcular mitjançant coeficients els valors de les vaques dels parts següents, multi-
plicant el valor pel coeficient (0,9, 0,8, etc., segons el nombre de part) (Maynegre, 2003). 

Venda de fem: en cas que es vengui. 

Subvencions: són les ajudes rebudes de l’Administració (zona desfavorida, zona de muntanya, 
cultius destinats a la producció de llet, prima làctia, etc.), englobades o no en el pagament únic.

En la taula 3.2 s’hi inclou un exemple (Observatori de la llet, 2008) dels ingressos de les explotaci-
ons de l’Observatori de la llet de Catalunya, segons els quatre estrats estudiats (A: menys de 250 t 
de quota; B: de 250 a 500; C: de 500 a 1.000; D: més de 1.000), basant-nos en l’exercici econòmic 
del 2007. 
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tAulA 3.2. exemPle d’ingreSSoS en ctS. d’€/litre SegonS elS eStrAtS de quotA de Producció

A B C D

Partides X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

Ingressos totals llet 43,11 2,23 46,17 1,73 44,40 1,12 43,66 1,12

Venda de llet 36,10 2,52 37,18 1,63 36,73 0,73 37,10 0,86

Venda neta vaques 0,53 2,84 1,05 0,85 1,03 0,63 0,33 1,66

Venda neta vedells 0,68 0,18 0,84 0,24 0,70 0,17 0,53 0,09

Altres ingressos 
(subvencions i altres)

6,25 0,88 6,47 0,96 5,29 0,59 4,80 0,45

Variació inventari bestiar -0,46 4,36 0,64 1,70 0,65 1,17 0,91 1,66

Resultats Observatori de la llet, 2007. (A: menys de 250 t de quota; B: de 250 a 500; C: de 500 a 1.000; D: més 
de 1.000); X mitjana, IC (±) interval de confiança.

D’aquesta taula 3.2 deduïm que els ingressos de la producció lletera han representat, de mitjana 
per al conjunt d’explotacions de referència (n = 45), 44,50 cts. d’€ per litre, dels quals els ingressos 
de la venda de llet representen el 82,91%. 

Els costos variables no formen part de l’estructura de l’explotació i van en funció del volum de 
producció i, per aquest motiu, també s’inclouen les despeses en maquinària, energia i mà d’obra 
eventual. Les partides són les següents: 

Productes comprats per a l’alimentació: són les compres d’ingredients i barreges per a les vaques i 
recria, inclouen farratges, subproductes, concentrats, correctors, llet en pols i específics per als lac-
tants. S’agrupen en: a) No concentrats, b) Concentrats per a vaques, i c) Concentrats per a recria. 

Costos dels cultius destinats a vaques de llet: és una partida que inclou des de les llavors, adobs, 
productes fitosanitaris, plàstics, conservants per als ensitjats, etc., els quals s’agrupen en: a) 
Llavors, b) Adobs, c) Herbicides i tractaments fitosanitaris, d) Plàstics i conservants, i e) D’altres no 
inclosos en els anteriors. 

Sanitat i reproducció: inclou les partides següents, a) Veterinari, b) Medicines, i c) Inseminacions. 

Maquinària: compta amb els apartats següents: a) Combustibles i lubricants, b) Lloguer de 
maquinària. 

Electricitat: incloent també les despeses de telefonia. 

Mà d’obra eventual assalariada amb la seguretat social inclosa. 

Altres despeses variables: els no inclosos en els anteriors apartats. 
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Allò més important d’aquests costos variables no és el seu desglossament, ja que cada assessor 
pot fer-lo segons l’objectiu de l’assessorament per al grup d’explotacions. Allò que interessa és 
que en la partida de costos variables s’hi incloguin aquells costos que d’una manera directa es 
relacionen amb la producció anual de llet. En la taula 3.3 hi ha els costos de l’exemple que estem 
desenvolupant. 

tAulA 3.3. exemPle de diStribució de coStoS vAriAbleS en ctS. d’€/litre SegonS elS eStrAtS de quotA de Producció

A B C D

Partides X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

Costos variables 22,15 4,31 20,43 2,01 21,04 2,04 22,78 1,51

Productes comprats per a 
l’alimentació 16,00 5,21 12,95 2,22 13,98 1,61 15,42 1,44

Cost cultius farratges llet 0,63 0,68 1,63 0,76 0,86 0,29 0,74 0,40

Variació inventari aliments 
propis

0,01 1,49 -1,05 0,85 -0,43 0,69 0,24 0,40

Sanitat i reproducció 1,79 1,20 1,54 0,32 1,84 0,29 2,04 0,41

Maquinària 1,23 0,55 3,35 1,19 2,79 0,53 2,24 0,43

Llum/telèfon 0,86 0,31 0,75 0,15 0,63 0,11 0,56 0,15

Aigua bestiar 0,21 0,33 0,08 0,11 0,08 0,08 0,09 0,10

Detergents i desinfectants 0,26 0,14 0,27 0,10 0,36 0,12 0,32 0,08

Material divers 0,39 0,20 0,66 0,25 0,50 0,18 0,54 0,11

Material llit/jaç 0,57 0,94 0,54 0,33 0,54 0,29 0,60 0,31

Sous eventuals 0,10 0,29 0,04 0,06 0,02 0,05 0,02 0,03

Variació inventari d’altres 
propis

0,09 0,26 -0,33 0,40 -0,14 0,15 -0,03 0,05

Resultats Observatori de la llet, 2007. (A: menys de 250 t de quota; B: de 250 a 500; C: de 500 a 1.000; D: més 
de 1.000); X mitjana, IC (±) interval de confiança.

Els costos variables mitjans del conjunt d’explotacions (n = 45) van ser de 21,54 cts. d’€/litre, dels 
quals s’ha de destacar, per ordre d’importància, els productes comprats per a l’alimentació (14,38 
cts. d’€/litre), la maquinària (2,60 cts. d’€/litre) i la sanitat i reproducció (1,82 cts. d’€/litre), que 
representen el 66,74%, el 12,05% i el 8,43%, respectivament, dels costos variables. Cadascuna 
de les partides de la taula podem desglossar-la segons els criteris que vulguem. Per exemple, és 
interessant que la que fa referència als productes comprats per a l’alimentació estigui detallada al 
màxim per tal que, d’aquesta manera, podem assessorar sobre el perquè de les despeses d’aquests 
aliments, que per norma general corresponen als pinsos i concentrats. Per fer comparacions entre 
explotacions, podem realitzar un assessorament directe encaminat a reduir aquestes despeses.
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Amb l’exemple desenvolupat podem observar que, en el capítol de productes comprats per a 
l’alimentació, la partida més important va ser, efectivament, la dels pinsos i concentrats per a 
vaques amb 9,93 cts. d’€/litre, la qual cosa representa el 69,04% d’aquesta despesa. Endinsar-nos 
en aquest cost o despesa directa en cada explotació, estudiant les particularitats del maneig i 
l’aprofitament de la base territorial, és un exercici d’un elevat valor d’assessorament. 

Quant als costos fixos, de manera gairebé general constants, no depenen de la producció, en ells 
hi inclourem les amortitzacions —que són despeses calculades— i la mà d’obra fixa. Les partides 
d’aquests costos són les següents: 

Mà d’obra fixa assalariada, amb la quota de la Seguretat Social. 

Amortitzacions: són les pèrdues de valor que experimenten els capitals immobilitzats al llarg del 
temps. Per al càlcul utilitzarem el mètode de quotes constants, dividint la diferència entre el valor 
d’adquisició i el valor residual pel seu nombre d’anys de durada. El valor residual l’estimarem en el 
10% del valor d’adquisició per a la maquinària i les instal·lacions, i en el 5% del valor de la cons-
trucció per als edificis. Les amortitzacions les calcularem per als edificis, per a la maquinària i per 
a les instal·lacions, seguint per a cada partida les següents consideracions: 

Pel que fa als edificis considerarem 20 anys d’amortització. Per a cada edifici requerim les següents 
dades: 

Tipus d’edifici: magatzem, estabulació lliure, sala de munyir, etc. 

Superfície construïda: en m2. D’aquesta manera obtindrem referències en cas que faltin dades 
d’algunes construccions. 

Any de la construcció: que també serveix per calcular el capital actual, en el càlcul dels costos 
d’oportunitat, que veurem més endavant. 

Cost de la construcció: És imprescindible per a un càlcul afinat de costos, havent d’esforçar-nos 
per obtenir aquestes dades. 

Temps d’amortització: 20 anys 

Valor residual: 5% del valor o del cost de la construcció 

El capital, l’any de la presa de dades per a la gestió econòmica, serveix per calcular els costos 
d’oportunitat. Si la diferència entre l’any de la presa de dades i l’any de la construcció, és igual o 
superior a 20, el capital actual de la construcció serà el 5% del valor de la construcció, és a dir, serà 
el valor residual. Si s’està dintre del període d’amortització, el capital actual serà igual a: 
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assessorar sobre el perquè de les despeses d’aquests aliments, que per norma general corresponen als 
pinsos i concentrats. Per fer comparacions entre explotacions, podem realitzar un assessorament directe 
encaminat a reduir aquestes despeses. 

Amb l’exemple desenvolupat podem observar que, en el capítol de productes comprats per a 
l’alimentació, la partida més important va ser, efectivament, la dels pinsos i concentrats per a vaques amb 
9,93 cts. d’€/litre, la qual cosa representa el 69,04% d’aquesta despesa. Endinsar-nos en aquest cost o 
despesa directa en cada explotació, estudiant les particularitats del maneig i l’aprofitament de la base 
territorial, és un exercici d’un elevat valor d’assessorament.  

Quant als costos fixos, de manera gairebé general constants, no depenen de la producció, en ells hi 
inclourem les amortitzacions —que són despeses calculades— i la mà d’obra fixa. Les partides d’aquests 
costos són les següents:  

Mà d’obra fixa assalariada, amb la quota de la Seguretat Social.  

Amortitzacions: són les pèrdues de valor que experimenten els capitals immobilitzats al llarg del temps. 
Per al càlcul utilitzarem el mètode de quotes constants, dividint la diferència entre el valor d’adquisició i 
el valor residual pel seu nombre d’anys de durada. El valor residual l’estimarem en el 10% del valor 
d’adquisició per a la maquinària i les instal·lacions, i en el 5% del valor de la construcció per als edificis. 
Les amortitzacions les calcularem per als edificis, per a la maquinària i per a les instal·lacions, seguint per 
a cada partida les següents consideracions:  

Pel que fa als edificis considerarem 20 anys d’amortització. Per a cada edifici requerim les següents 
dades:  

Tipus d’edifici: magatzem, estabulació lliure, sala de munyir, etc.  

Superfície construïda: en m2. D’aquesta manera obtindrem referències en cas que faltin dades 
d’algunes construccions.  

Any de la construcció: que també serveix per calcular el capital actual, en el càlcul dels costos 
d’oportunitat, que veurem més endavant.  

Cost de la construcció: És imprescindible per a un càlcul afinat de costos, havent d’esforçar-nos 
per obtenir aquestes dades.  

Temps d’amortització: 20 anys  

Valor residual: 5% del valor o del cost de la construcció  

El capital, l’any de la presa de dades per a la gestió econòmica, serveix per calcular els costos 
d’oportunitat. Si la diferència entre l’any de la presa de dades i l’any de la construcció, és igual o superior 
a 20, el capital actual de la construcció serà el 5% del valor de la construcció, és a dir, serà el valor 
residual. Si s’està dintre del període d’amortització, el capital actual serà igual a:  

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −×−− 2095,01 óconstruccianyactualanyóconstrucciCost  

Per a la maquinària considerem 10 anys d’amortització, si bé per a algunes, a criteri de l’assessor, pot ser 
inferior, com per exemple per a camions, cotxes, furgonetes, etc., en què s’acostuma a considerar 7 anys 
(Maynegre, 2003).  

Per a cada màquina hem d’entrar les següents dades:  

Tipus de maquinària: tractor, remolc, unifeed, etc.  
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Per a la maquinària considerem 10 anys d’amortització, si bé per a algunes, a criteri de l’assessor, 
pot ser inferior, com per exemple per a camions, cotxes, furgonetes, etc., en què s’acostuma a 
considerar 7 anys (Maynegre, 2003). 

Per a cada màquina hem d’entrar les següents dades: 

Tipus de maquinària: tractor, remolc, unifeed, etc. 

Any de la compra: servirà, també, per calcular el capital actual. 

Valor de la compra. 

Temps d’amortització: 10 anys. 

Valor residual: 10% del valor de compra. 

Si la diferència entre l’any de la presa de dades i l’any de la compra és igual o superior a 10, el 
capital actual de la construcció serà el 10% del valor de la compra, és a dir serà el valor residual. 
Si es troba dins del període d’amortització, el capital actual serà igual a:

Per a totes les instal·lacions (des de la màquina de munyir, fins a abeuradors, cubicles, molins, 
instal·lacions d’aigua, electricitat, etc.) considerem 10 anys d’amortització. Per a cada cas hem 
d’entrar les següents dades: 

Tipus d’equip: sala de munyir, tanc, etc. 

Any de la compra: servirà per calcular el capital actual. 

Valor de la compra. 

Temps d’amortització: 10 anys 

Valor residual: 10% del valor de compra. 

Si la diferència entre l’any de la presa de dades i l’any en què es va realitzar la instal·lació, és igual 
o superior a 10, el seu capital actual serà el 10% del valor de la compra de la instal·lació, és a dir, 
serà el valor residual. Si es troba dins del període d’amortització, el capital actual serà igual a:

La resta de partides dels costos fixos són les següents: 
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Any de la compra: servirà, també, per calcular el capital actual.  

Valor de la compra.  

Temps d’amortització: 10 anys.  

Valor residual: 10% del valor de compra.  

Si la diferència entre l’any de la presa de dades i l’any de la compra és igual o superior a 10, el capital 
actual de la construcció serà el 10% del valor de la compra, és a dir serà el valor residual. Si es troba dins 
del període d’amortització, el capital actual serà igual a: 

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −×−− 109,01 compraanyactualanycompraValor  

Per a totes les instal·lacions (des de la màquina de munyir, fins a abeuradors, cubicles, molins, 
instal·lacions d’aigua, electricitat, etc.) considerem 10 anys d’amortització. Per a cada cas hem d’entrar 
les següents dades:  

Tipus d’equip: sala de munyir, tanc, etc.  

Any de la compra: servirà per calcular el capital actual.  

Valor de la compra.  

Temps d’amortització: 10 anys  

Valor residual: 10% del valor de compra.  

Si la diferència entre l’any de la presa de dades i l’any en què es va realitzar la instal·lació, és igual o 
superior a 10, el seu capital actual serà el 10% del valor de la compra de la instal·lació, és a dir, serà el 
valor residual. Si es troba dins del període d’amortització, el capital actual serà igual a: 

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −×−− 10

·9,01 lacióinstalanyactualanyinstalacióValor  

La resta de partides dels costos fixos són les següents:  

Contribucions i impostos: són tots els gravàmens oficials dels municipis, comunitat autònoma i Estat en 
concepte de contribució rústica i immobiliària directament imputable a l’explotació de vaques de llet.  

Assegurances: són les assegurances contractades per al bestiar, la maquinària, els edificis i els cultius, 
entre d’altres.  

Conservació d’edificis: comptabilitzem les despeses realitzades en els edificis. Si no ens subministressin 
les factures, a l’efecte de comparar amb altres explotacions, podem registrar un valor igual al capital 
amortitzable multiplicat per 0,015, és a dir, el 1,5% del capital en edificis com a cost calculat en 
conservació anualment.  

Reparació de maquinària: registrem les despeses en reparació i manteniment de tota la maquinària i de 
les instal·lacions. Si no obtenim les factures d’una explotació, membre d’un grup de gestió, podem 
assignar el 35% del valor amortitzable de la maquinària i instal·lacions, dividit pel nombre d’anys 
d’amortització, en aquest cas acostumem a prendre 10 anys.  

Seguretat Social familiar: és la quantitat ingressada anualment a la Seguretat Social per al conjunt dels 
membres de la família.  

56  

Any de la compra: servirà, també, per calcular el capital actual.  

Valor de la compra.  

Temps d’amortització: 10 anys.  

Valor residual: 10% del valor de compra.  

Si la diferència entre l’any de la presa de dades i l’any de la compra és igual o superior a 10, el capital 
actual de la construcció serà el 10% del valor de la compra, és a dir serà el valor residual. Si es troba dins 
del període d’amortització, el capital actual serà igual a: 

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −×−− 109,01 compraanyactualanycompraValor  

Per a totes les instal·lacions (des de la màquina de munyir, fins a abeuradors, cubicles, molins, 
instal·lacions d’aigua, electricitat, etc.) considerem 10 anys d’amortització. Per a cada cas hem d’entrar 
les següents dades:  

Tipus d’equip: sala de munyir, tanc, etc.  

Any de la compra: servirà per calcular el capital actual.  

Valor de la compra.  

Temps d’amortització: 10 anys  

Valor residual: 10% del valor de compra.  

Si la diferència entre l’any de la presa de dades i l’any en què es va realitzar la instal·lació, és igual o 
superior a 10, el seu capital actual serà el 10% del valor de la compra de la instal·lació, és a dir, serà el 
valor residual. Si es troba dins del període d’amortització, el capital actual serà igual a: 

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −×−− 10

·9,01 lacióinstalanyactualanyinstalacióValor  

La resta de partides dels costos fixos són les següents:  

Contribucions i impostos: són tots els gravàmens oficials dels municipis, comunitat autònoma i Estat en 
concepte de contribució rústica i immobiliària directament imputable a l’explotació de vaques de llet.  

Assegurances: són les assegurances contractades per al bestiar, la maquinària, els edificis i els cultius, 
entre d’altres.  

Conservació d’edificis: comptabilitzem les despeses realitzades en els edificis. Si no ens subministressin 
les factures, a l’efecte de comparar amb altres explotacions, podem registrar un valor igual al capital 
amortitzable multiplicat per 0,015, és a dir, el 1,5% del capital en edificis com a cost calculat en 
conservació anualment.  

Reparació de maquinària: registrem les despeses en reparació i manteniment de tota la maquinària i de 
les instal·lacions. Si no obtenim les factures d’una explotació, membre d’un grup de gestió, podem 
assignar el 35% del valor amortitzable de la maquinària i instal·lacions, dividit pel nombre d’anys 
d’amortització, en aquest cas acostumem a prendre 10 anys.  

Seguretat Social familiar: és la quantitat ingressada anualment a la Seguretat Social per al conjunt dels 
membres de la família.  
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Contribucions i impostos: són tots els gravàmens oficials dels municipis, comunitat autònoma i 
Estat en concepte de contribució rústica i immobiliària directament imputable a l’explotació de 
vaques de llet. 

Assegurances: són les assegurances contractades per al bestiar, la maquinària, els edificis i els 
cultius, entre d’altres. 

Conservació d’edificis: comptabilitzem les despeses realitzades en els edificis. Si no ens subminis-
tressin les factures, a l’efecte de comparar amb altres explotacions, podem registrar un valor igual 
al capital amortitzable multiplicat per 0,015, és a dir, el 1,5% del capital en edificis com a cost 
calculat en conservació anualment. 

Reparació de maquinària: registrem les despeses en reparació i manteniment de tota la maquinà-
ria i de les instal·lacions. Si no obtenim les factures d’una explotació, membre d’un grup de gestió, 
podem assignar el 35% del valor amortitzable de la maquinària i instal·lacions, dividit pel nombre 
d’anys d’amortització, en aquest cas acostumem a prendre 10 anys. 

Seguretat Social familiar: és la quantitat ingressada anualment a la Seguretat Social per al conjunt 
dels membres de la família. 

Arrendaments de terres i locals: són les quotes de lloguer de les terres, que no són de la propietat 
de l’explotació, incorporades a l’activitat de llet i dels locals, en el cas que n’hi hagi. 

Interessos de crèdits pendents: és la quantitat anual dels interessos que s’han de pagar als bancs, 
o als creditors en general, en concepte dels préstecs o crèdits acceptats per a la compra de quota, 
de plans de millora, compra de maquinària, etc. 

Altres costos fixos: inclouen, a més a més dels que no apareixen en els anteriors conceptes, les asses-
sories i el control lleter, així com la compra neta de quota, que és la diferència entre compra i venda 
de quantitats de referència des de 1992. La quota és una inversió, i com a tal ha de tenir un tracta-
ment semblant a una amortització lineal, amb un període que es pot calcular fins a l’any 2014. 

En la taula 3.4 incloem els resultats de l’Observatori de la llet (Observatori de la llet, 2008) que fan 
referència als costos fixos agrupats en poques partides. 

Els costos fixos mitjans van ser de 10,29 cts. d’€/litre, dels quals les amortitzacions tècniques són 
les de més pes en els costos fixos (41,61% del total), els segueixen els sous i la Seguretat Social 
familiar (19,63%) i les contribucions, assegurances i conservació d’edificis i maquinària (18,57%). 
Els arrendaments representen el 9,73% del total. 

Per conèixer el grau d’endeutament de l’explotació podem comparar la diferència entre les amor-
titzacions tècniques dels edificis, maquinària, instal·lacions i la compra de quota (segons la vida 
útil de cada element que cal amortitzar) i les amortitzacions financeres (allò que realment ha 
amortitzat l’explotació durant l’any de referència). En el cas estudiat, en tots els estrats, les finan-
ceres superen les tècniques. Aquest fet és un indicador del grau d’inversió que han portat a terme 
en els últims anys les explotacions (Maynegre, 2003). 
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tAulA 3.4. exemPle de coStoS fixoS en ctS. d’€/litre SegonS elS eStrAtS de quotA de Producció

A B C D

Partida X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

Costos fixos 10,42 5,85 11,58 1,94 8,90 1,35 10,52 1,16

Contribucions, assegurances 
i conservació edificis, 
maquinària i instal·lacions

1,62 1,86 2,01 0,71 1,88 0,51 1,96 0,34

Arrendaments 0,48 0,78 1,72 0,82 0,83 0,38 0,74 0,36

Amortitzacions tècniques 3,83 3,12 4,94 1,51 3,65 1,00 4,50 0,49

Sous i Seguretat Social familiar 3,71 5,67 1,43 0,67 1,65 0,62 2,29 0,57

Altres fixos 0,78 1,03 1,47 0,62 0,89 0,31 1,03 0,41

Resultats Observatori de la llet, 2007. (A: menys de 250 t de quota; B: de 250 a 500; C: de 500 a 1.000; D: més 
de 1.000); X mitjana, IC (±) interval de confiança.

Els costos d’oportunitat: són la suma de la renda de la terra, la mà d’obra familiar i els interessos 
dels capitals propis i representen el valor dels recursos propis que estan dedicats a l’activitat, per 
tenir una idea de les possibilitats d’invertir-los o dedicar-los a una altra activitat. Amb ells inten-
tem retribuir la mà d’obra familiar, comptabilitzar la terra dedicada a l’activitat i els capitals propis 
invertits. D’aquesta manera podem comparar diferents explotacions, unes amb mà d’obra familiar 
i unes altres amb mà d’obra assalariada, amb arrendaments de terra i capitals prestats. 

La renda de la terra és el producte de la superfície de l’explotació en propietat pel preu de mercat 
d’arrendament. 

La mà d’obra familiar, el seu import, el calculem multiplicant el nombre d’unitats treball agrícola 
(UTA) per 1.920 hores/l’any, segons els decrets que fan referència a aquest punt (a partir de la 
Llei 19/1995, del 4 de juliol, de Modernització de les explotacions agràries), i pel preu de l’hora. El 
preu per hora treballada l’obtenim dividint la renda mínima de referència, publicada pel ministeri 
d’Agricultura, per 1.920. 

Per al càlcul dels interessos anuals del capital propi hem de tenir en compte la suma dels capitals se-
güents: edificis, equip mòbil, equip auxiliar, bestiar, capital circulant i quota invertida. El capital circu-
lant és la suma dels següents conceptes: despeses d’aliments farratgers comprats, despeses dels cul-
tius per a vaques, i despeses de llit (palla o altres materials per a llit). Considerem que els interessos del 
capital circulant en una explotació de vaques és l’equivalent a 3 mesos del capital circulant anual. 

En la taula 3.5 inclourem els resultats de l’Observatori de la llet (Observatori de la llet, 2008) que 
fan referència als costos d’oportunitat.



53

geStió tècnicA i econòmicA

tAulA 3.5. exemPle de diStribució de coStoS d’oPortunitAt en ctS. d’€/litre SegonS elS eStrAtS de quotA

A B C D

Partida X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

Costos d’oportunitat 21,97 13,61 14,33 2,08 7,65 1,13 5,48 1,24

Renda de la terra 1,35 2,10 0,59 0,28 0,38 0,25 0,35 0,16

Mà d’obra familiar 18,81 12,15 11,60 2,06 5,68 1,13 3,36 1,13

Interessos capital propi 
invertit 1,82 1,00 2,16 0,49 1,60 0,26 1,78 0,15

Resultats Observatori de la llet, 2007. (A: menys de 250 t de quota; B: de 250 a 500; C: de 500 a 1.000; D: més 
de 1.000); X mitjana, IC (±) interval de confiança.

Com podem observar, els costos d’oportunitat són molt alts en els estrats d’explotacions amb 
menys quota, ja que la mà d’obra familiar, en UTA per litre, és superior. Són estrats en què la relació 
entre la producció i la mà d’obra de l’explotació és baixa. 

En els estrats superiors, en principi, hi ha una millor productivitat per UTA. No obstant això, man-
tenir-la fins als resultats econòmics és més complicat, ja que hi intervenen els costos variables i 
fixos, és a dir, la manera com es gasta.

Resultats de la gestió

L’esquema dels resultats és senzill i s’adapta al següent organigrama:

Resultats de la gestió econòmica

Ingressos de l’activitat “vaques de llet” (I)

Costos variables (CV)

Costos fixos (CF)

Costos d’oportunitat (CO)

Marge Brut (MB)

Marge Net (MN)

Benefici

(-)

(-)

(-)
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Els costos totals els podem calcular sense els costos d’oportunitat, en aquest cas equivalen a la 
suma dels costos variables i els costos fixos, o també incloent-los. 

El marge brut (MB) és la diferència entre els ingressos i els costos variables. El MB per litre és un 
resultat econòmic que expressa millor que el MN, o que el benefici, l’eficiència tècnica de l’ús dels 
factors de la producció, d’aquí la seva utilitat en els grups de gestió (SEA, 1983, Cordonnier, 1986). 

El marge net (MN) l’obtindrem deduint del MB els costos fixos, i significa o equival a l’increment 
patrimonial o renda disponible de l’explotació (SEA, 1983, Cordonnier, 1986, Metge, 1990). 

El benefici és el resultat de restar els costos d’oportunitat del MN. 

El llindar de rendibilitat indica el preu mínim de la llet a partir del qual la producció es realitza 
sense pèrdues. El calcularem per la diferència entre el cost total unitari i els ingressos que no pro-
venen de la venda de llet. Quan en els costos totals no s’hi inclouen els d’oportunitat obtenim el 
punt en què el MN és nul. Quan sí que s’hi inclouen, obtenim el punt en què el benefici és nul. 

La renda unitària del treball, definida per la Llei 19/1995 de Modernització de les explotacions 
agràries del 4 de juliol del 1995 i pel RD 204/1996 del 9 de febrer del 1996, és el rendiment generat 
en l’explotació per unitat de treball, que l’obtenim dividint la suma del MN, la Seguretat Social fa-
miliar i els salaris pagats, inclosa la seguretat social dels mateixos, pel nombre d’unitats de treball 
ocupades en l’explotació. Això cada any varia en funció dels pressupostos de l’Estat. 

En la taula 3.6 inclourem els resultats de 2007 de l’Observatori de la llet (Observatori de la llet, 2008). 

tAulA 3.6. reSultAtS de l’exemPle de coStoS en ctS. d’€/litre SegonS elS eStrAtS de quotA de Producció

A B C D

Resultats X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

Ingressos totals (I) 43,11 2,23 46,17 1,73 44,40 1,12 43,66 1,12

Costos variables (CV) 22,15 4,31 20,43 2,01 21,04 2,04 22,78 1,51

Marge brut (MB) 20,95 3,05 25,74 2,66 23,36 2,47 20,88 1,27

Costos fixos (CF) 10,42 5,85 11,58 1,94 8,90 1,35 10,52 1,16

Cost total producció 
litre (CV i CF) 32,57 7,66 32,01 3,58 29,94 2,10 33,30 2,18

Marge net (MN) 10,53 6,22 14,16 4,16 14,46 2,43 10,36 1,88

Costos d’oportunitat 
(CO)

21,97 13,61 14,33 2,08 7,65 1,13 5,48 1,24

Benefici (B) -11,44 9,16 -0,17 3,93 6,80 1,90 4,88 2,13

Resultats Observatori de la llet, 2007. (A: menys de 250 t de quota; B: de 250 a 500; C: de 500 a 1.000; D: més 
de 1.000); X mitjana, IC (±) interval de confiança.
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El MB, en termes qualitatius, explica el maneig de cada explotació, i depèn totalment d’allò que 
s’ingressa i d’allò que es gasta en un any en factors lligats directament a la producció, i per això 
no presenta unes diferències tan pronunciades entre els estrats de producció, com les que es pro-
dueixen en el benefici, el qual recull les diferències en el cost d’oportunitat. 

Seguint amb el mateix exemple, a continuació (taula 3.7) inclourem els llindars de rendibilitat i les 
rendes unitàries del treball. 

tAulA 3.7. llindAr de rendibilitAt i rendA unitàriA de trebAll, en ctS. d’€/litre, SegonS elS eStrAtS de quotA

A B C D

Resultats X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

Llindar de rendibilitat  
del MN 

25,11 5,98 23,65 3,56 22,92 1,73 27,65 2,75

Llindar de rendibilitat  
del B 

47,08 7,08 37,98 3,69 30,57 1,45 33,13 3,07

Renda unitària  
de treball

9,46 3,91 8,73 3,09 8,60 1,41 3,39 0,56

Resultats Observatori de la llet, 2007. (A: menys de 250 t de quota; B: de 250 a 500; C: de 500 a 1.000; D: més 
de 1.000); X mitjana, IC (±) interval de confiança.

Per a l’exemple explicat fins ara, i amb la finalitat que el lector pugui interpretar els resultats, el 
llindar de rendibilitat del MN, sense tenir en compte els costos d’oportunitat, se situa de mitja-
na en 24,83 cts. d’€/litre. Aquest llindar oscil·la entre 22,92 cts. d’€/litre en l’estrat C (500-1.000 t) 
i 27,65 cts. d’€/litre en l’estrat superior D (més de 1.000 t). No és, per tant, l’estrat d’explotacions 
més petites el menys eficient, com podríem suposar. 

El llindar de rendibilitat del B se situa de mitjana en 35,18 cts. d’€/litre. Aquest llindar oscil·la 
entre 30,57 cts. d’€/litre en l’estrat C (500-1.000 t) i 47,08 cts. d’€/litre en l’inferior. Aquí, efecti-
vament, els costos d’oportunitat, o el que és el mateix per a les explotacions de vaques de llet, els 
costos que hem d’imputar a la mà d’obra familiar, penalitzen les explotacions petites. 

La renda unitària de treball (RUT) mitjana és de 7,11 cts. d’€/litre. La RUT es redueix progressi-
vament a mesura que s’incrementa l’estrat productiu, des de 9,46 en l’estrat inferior fins a arribar 
als 2,80 cts. d’€/litre en les explotacions de >1.000 t.

Anàlisi individual i de grup

Fins aquí hem vist l’esquema empresarial utilitzat per a la gestió econòmica, seguint un exemple real 
de dades i resultats de l’Observatori de la llet per a l’any 2007. La gestió econòmica, com a eina d’anà-
lisi, ha de servir per detectar els problemes o irregularitats en el funcionament dels diferents factors 
de la producció. Hi ha, lògicament, molta disparitat de resultats entre explotacions, no solament a 
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causa de la dimensió física —su-
perfície agrícola— o de la grandà-
ria de la ramaderia, sinó a causa 
del maneig, la qual cosa dificulta, 
i en molts casos impossibilita, la 
generalització d’opinions. 

Perquè la gestió econòmica es 
converteixi en una eina vàlida, 
no només per a l’explotació que 
la segueix, sinó per al conjunt 
del sector, hi ha dos tipus d’anà-
lisi (SEA, 1983): un és l’anàlisi de 
grup i, l’altre, l’anàlisi de regres-
sió. El primer es basa en mèto-
des comparatius, en relacionar 

diferents índexs entre explotacions de característiques similars. Amb l’anàlisi de regressió hem de 
trobar els factors que puguin tenir més influència en el desenvolupament d’una activitat. 

L’anàlisi individual és l’estudi dels resultats d’una explotació, si la comparem amb les d’altres ex-
plotacions de la mateixa categoria, o bé amb les de la mateixa explotació per a exercicis anteriors. 
En tot cas, l’anàlisi individual la podem fer mitjançant l’intercanvi de coneixements entre l’assessor 
i el ramader, i, també, entre ramaders afins. L’assessor, com ja hem indicat anteriorment, es limitarà 
a ressaltar els punts crítics dels costos a la llum dels resultats obtinguts, de manera conjunta amb 
el ramader, per tal de dissenyar la seva correcció. 

L’anàlisi de grup la basem en la participació activa i convençuda del ramader. A causa del fet que 
les condicions del treball en les explotacions són extremes, dificultant amb això la informació i 
la formació, sobretot per la falta de temps, requerirem que l’acció d’assessorament sigui clara, 
tant en els objectius com en el mètode. No s’ha de perdre de vista que l’assessorament de grup 
(Benedictus, 1983) té com a objectiu la comunicació de nous mètodes tecnològics i, sobretot, 
induir el canvi a través de les discussions i les anàlisis de les dades.

A partir d’aquestes reunions hauríem de discutir i analitzar les dades tècniques, mitjançant el mè-
tode de gestió tècnica, que no és altra cosa que la visió tècnica dels resultats econòmics, és a dir, 
és la interpretació que el tècnic especialista en explotacions de vaques de llet dóna als resultats. 
Com ja hem vist, explotacions semblants en grandària i en superfície, donen resultats dispars i, per 
tant, és necessària una interpretació minuciosa, que per norma general sortirà de les discussions 
de grup. 

Preparació d’una anàlisi de gestió

A partir de dades de l’anàlisi de costos d’explotacions, deduïm els possibles passos o raonaments 
preparatoris d’una anàlisi de gestió; el tècnic encarregat de discutir-los haurà de preparar-los per 
a la seva total comprensió. A continuació expliquem diverses anàlisis que podrien servir de guia 
per a una reunió de gestió.

Foto 3.1. Reunió tècnica
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Estudi de les mitjanes i la seva desviació típica

En l’anàlisi dels resultats de l’estudi de costos en diferents comunitats autònomes (López Garrido et 
al., 2000), hem observat que les despeses d’alimentació, que en definitiva són l’expressió del ma-
neig dels recursos d’una explotació, incideixen directament sobre la rendibilitat de la producció. Si 
comparem la dispersió dels ingressos per litre de llet (ingrés mitjà = 32,25 cts. €/litre, desviació tí-
pica de = 5,23), amb la dels costos variables per litre (cost variable mitjà = 16,67 cts. €/litre, desvi-
ació típica de = 5,07), s’observa que en aquests últims la variabilitat en els resultats és el doble de 
la dels ingressos (Coeficient de variació dels ingressos = 16,22%; Coeficient de variació dels costos 
variables = 30,41% ) la qual cosa confirma l’existència de diferents tipus de maneig i d’utilització 
de recursos. A partir d’aquí l’assessor podrà encaminar el seu estudi amb més profunditat.

Estudi comparatiu de les mitjanes d’algunes variables tècniques 

En el cas de l’exemple que fa de fil conductor del capítol, els productes comprats per a l’alimenta-
ció formen una partida molt important dels costos, i, per aquest motiu, l’assessor haurà d’estudiar 
per a cada explotació la quantitat d’aquest cost i entrar en el seu estudi detallat. A continuació 
explicarem, a partir de les dades i resultats de 2006 de l’Observatori de la llet (Observatori de la 
llet, 2007), les característiques del consum de concentrats, que és una variable de caràcter tècnic 
que hem de recollir de cada explotació.

El consum de concentrats, quantitat en kg per vaca i any, de mitjana per a l’any 2006, va ser de 
4.238. El fet de donar les dades, per exemple, amb l’interval de confiança al 95%, és una manera 
de guardar la confidencialitat de la gestió econòmica, ja que amb això evitarem que amb les dades 
hom pugui descobrir l’explotació. En el cas del consum de concentrats, l’interval de confiança, al 
95%, es trobava entre els límits de 3.855 i 4.621 kg/vaca i any. A partir d’aquí és interessant aplicar 
algun test estadístic de comparació de mitjanes, per saber si entre els estrats hem de considerar 
que tenen el mateix consum o no. En el cas estudiat, vam aplicar la prova de rangs múltiples 
Duncan i amb això vam concloure que, en els estrats més grans, el consum era més alt (a = 3.351; 
b = 3.738; c = 4.425; d = 4.996), si bé entre els dos més grans, c i d, la diferència no era significa-
tiva, igual passava entre els dos més petits, a i b. L’assessor haurà de preguntar-se per què en els 
estrats superiors es consumeix més concentrat, i, sobretot, haurà d’estudiar si la mitjana està molt 
ajustada, o bé hi ha diferències substancials entre les explotacions de cada estrat. 

A partir d’aquí, es pot seguir de la següent forma: del consum i de la producció anual per vaca 
present obtenim la variable de transformació de concentrat en llet (dividint la producció anual pel 
consum de concentrat), que indica l’eficàcia de l’ús de concentrat. L’assessor, lògicament, haurà 
d’expressar el consum de concentrats en Kg de MS o bé en Kg de concentrat d’un contingut mitjà 
de MS del 85%, per exemple. Per, d’aquesta manera, incloure en aquesta partida tots els ingre-
dients que no són farratges, donant-los el mateix pes. Si, per exemple, es consumeix bagàs de 
cerveseria a raó de 10 kg per vaca i dia, s’haurà de comptabilitzar com un consum d’1,5 kg de MS 
de bagàs del 15% en MS, o bé com un consum d’1,76 kg de bagàs del 85% en MS. 

Calculant aquest índex, vam obtenir un valor mitjà de 2,14 l/kg concentrat (interval de confiança, 
al 95%, entre 1,92 i 2,37). Entre estrats no hi havia diferències significatives, si bé hi havia una 
tendència cap al fet que l’eficàcia fos menor com més gran fos l’estrat. Les explotacions amb índex 
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més petit són les que pitjor revaloren el consum de concentrats. En aquest punt l’assessor trobarà 
un motiu per estudiar amb el ramader el perquè. 

Si seguim amb aquest mètode, podem observar el compliment de la llei de rendiments decreixents 
en la producció de llet. Vam veure que en l’estrat B d’explotacions amb quota entre 250 i 500 t, 
el consum de concentrat era de 3.737 kg/vaca i any, amb una producció mitjana de 7.557 l/vaca 
present i any (eficiència igual a 2,43 l/kg de concentrat). En l’estrat D d’explotacions més grans 
(més de 1.000 t de quota), el consum de concentrat era de 4.996 Kg/vaca i any, amb una producció 
mitja de 9.522 l/vaca present i any (eficiència igual a 1,96 l/Kg de concentrat). Si en l’estrat D es 
mantingués l’eficiència de l’estrat B, per obtenir els 1.975 litres de més que la producció de B, en 
comptes de consumir 1.259 Kg de més hauria d’haver consumit 808 kg. Hi ha, per tant, si ho com-
parem amb l’eficiència aconseguida en l’estrat B, una pèrdua de 451 Kg de concentrat.

Estudi d’algunes variables productives aplicant l’anàlisi de regressió

L’assessor haurà de conèixer les inquietuds de cada ramader, i saber incidir en els aspectes que pu-
guin induir al canvi, si és necessari. L’important serà disposar de moltes variables de la producció 
amb la major quantitat de dades possible. L’anàlisi de regressió és una eina molt útil per a l’as-
sessor, si bé pot resultar enutjós donar els seus resultats sense la suficient i adequada explicació 
didàctica i divulgativa, en aquest cas. 

L’assessor, amb prou explotacions i dades de les variables més importants, pot preparar les seves 
xerrades si prèviament ha realitzat alguna anàlisi de regressió. Els paquets informàtics d’estadísti-
ca permeten estudis que en un altre temps eren impossibles de realitzar. A continuació explicarem 
un exemple realitzat amb les dades de l’Observatori de la llet per al 2006 (Observatori de la llet, 
2007). Una variable objecte de discussió entre ramaders és la producció per vaca en lactació. 
L’assessor haurà de convèncer el ramader de la conveniència de comparar la producció anual per 
vaca present, ja que en aquesta variable s’hi inclouen també les vaques seques, que no produei-
xen però consumeixen. A partir d’aquí pot ser convenient saber de quins factors depèn que una 
explotació tingui major o menor producció que la mitjana del grup, o que d’una altra explotació 
de la qual té referències. Un mètode aconsellable és, suposant que disposem de prou dades del 
màxim de variables, aplicar l’anàlisi de regressió lineal, seguint el mètode de selecció stepwise, pas 
a pas, amb la finalitat de trobar les variables significatives (p<0,05) que determinaran els valors 
de la producció anual per vaca present. Es tracta de seleccionar la variable depenent, en aquest 
cas, de les dades de la producció, i seleccionar aquelles variables que segons el criteri de l’assessor 
hi puguin tenir influència. És aconsellable realitzar prèviament una anàlisi de correlació entre les 
variables disponibles i seleccionar aquelles que estiguin millor correlacionades amb la variable 
depenent. 

En l’exemple conductor, vam aplicar aquest mètode, havent introduït abans les variables, i vam 
obtenir el següent resultat:
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L’assessor ha d’interpretar aquesta equació per poder explicar millor el seu significat en el sentit de 
respondre a la inquietud del ramader. Una interpretació podria ser la següent: per al conjunt 
d’explotacions, o per a la població d’explotacions en el cas de ser una mostra representativa, la producció 
de llet d’una explotació si la comparem amb la d’una altra ve determinada en un 74% pels factors o 
variables següents: el consum de concentrats, de manera que, a més consum més producció; l’índex ICO, 
a major índex major producció; i la càrrega ramadera, a major càrrega més producció.  
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L’assessor ha d’interpretar aquesta equació per poder explicar millor el seu significat en el sentit 
de respondre a la inquietud del ramader. Una interpretació podria ser la següent: per al conjunt 
d’explotacions, o per a la població d’explotacions en el cas de ser una mostra representativa, la 
producció de llet d’una explotació si la comparem amb la d’una altra ve determinada en un 74% 
pels factors o variables següents: el consum de concentrats, de manera que, a més consum més 
producció; l’índex ICO, a major índex major producció; i la càrrega ramadera, a major càrrega més 
producció. 

Fins aquí aquests resultats de la regressió confirmen la regressió que podíem esperar i, de fet, 
l’assessor pot interpretar l’anterior sense necessitat d’explicar de manera detallada l’equació de 
regressió, dient que la producció per vaca present és superior en aquelles explotacions en què el 
sistema de producció és més intensiu. Malgrat tot, això no garantirà que aquest sistema, en les 
condicions de l’estudi, sigui el que doni millors resultats econòmics. 

Certament en la interpretació dels resultats hi caben moltes versions, depenent en cada cas de la 
independència de l’assessor. És evident que a més concentrat, més producció de llet, com també 
ho és que a major càrrega ramadera seran necessaris més productes comprats. L’assessor haurà 
d’incidir en aquest aspecte i, de fet, l’experiència demostra que les explotacions que per aquestes 
raons acudeixen a la compra de productes per a l’alimentació, ho fan majoritàriament a favor 
de la compra de concentrats i no de farratges, com podria ser més necessari per l’escassetat de 
superfície farratgera respecte del nombre de vaques. 

Per aquest motiu, l’assessor ha de fugir de les generalitzacions, ja que és possible que una explo-
tació amb elevada càrrega ramadera també compri més farratges, evitant la llei de rendiments 
decreixents entre la producció i el consum de concentrats. El que sí que és evident és que la gestió 
tècnica i econòmica dóna una visió global de l’explotació que l’assessor, amb la seva experiència, 
haurà d’aprofitar aquesta posició i no caure en interpretacions parcials. Pel que fa a això és inte-
ressant, si tenim en compte la gestió tècnica i econòmica d’un grup afí d’explotacions, realitzar les 
anàlisis de correlació entre el màxim de variables. 

De l’anàlisi de correlació feta en l’exemple estudiat vam obtenir els següents resultats, tots signi-
ficatius, i la seva possible interpretació: 

La producció anual de llet per vaca present té una alta correlació amb el consum de concentrats 
(R = 0,70, p < 0,0001), i, també, amb l’índex ICO (R = 0,69, p < 0,0001), tal com s’ha manifestat en 
l’anterior equació de regressió. 

Les variables percentatge (%) de primeres lactacions sobre el total de vaques i la producció tenen 
una correlació de 0,51 (el coeficient de correlació pren valors entre -1 i +1), de manera que com 
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L’assessor ha d’interpretar aquesta equació per poder explicar millor el seu significat en el sentit de 
respondre a la inquietud del ramader. Una interpretació podria ser la següent: per al conjunt 
d’explotacions, o per a la població d’explotacions en el cas de ser una mostra representativa, la producció 
de llet d’una explotació si la comparem amb la d’una altra ve determinada en un 74% pels factors o 
variables següents: el consum de concentrats, de manera que, a més consum més producció; l’índex ICO, 
a major índex major producció; i la càrrega ramadera, a major càrrega més producció.  
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més presència de primeres lactacions més producció, la qual cosa corrobora que a major ICO més 
producció. En poques paraules: a més intensificació, major producció. 

En l’estudi vam valorar l’índex de confort a través de les dades tècniques de les explotacions 
(Seguí, 2008) i la seva correlació amb la producció va ser de 0,46. Podem interpretar que amb unes 
bones condicions de confort s’augmenta la producció.

El nombre d’UTA familiars i la producció tenen una correlació negativa, de -0,40, indicant que les 
explotacions amb menys mà d’obra familiar tenen tendència a la intensificació. 

Lògicament, a partir d’aquí l’assessor haurà d’analitzar i estudiar la relació entre les variables 
econòmiques i les tècniques.

Estudi de les relacions entre variables tècniques i econòmiques

Els resultats econòmics, des del MB fins al benefici, podem estudiar-los realitzant l’anàlisi de 
correlació amb les variables tècniques disponibles, i a continuació podrem entrar en l’anàlisi de 
regressió seguint el mètode de selecció stepwise, pas a pas, entre les econòmiques, una a una, i 
aquelles que han tingut una correlació més alta. 

Aquest tipus d’anàlisi és convenient realitzar-lo per a cada exercici per tal de saber les variacions 
que es van produint en l’ús dels factors productius. En el cas estudiat vam trobar la següent equa-
ció de regressió entre la variable depenent, el MB, i una sèrie de variables tècniques: 

Totes les variables expressades en cts. d’€/litre del 4%. IL són els ingressos de la venda de la llet, 
Ialtres són els ingressos de subvencions i altres, AC són les despeses de productes comprats per a 
l’alimentació, Pj són les despeses de palla per a jaç. 

Per tant, el MB, que és el resultat que millor expressa el maneig de l’explotació en termes eco-
nòmics, s’explica en un 70% pel model que inclou els ingressos (de la llet i altres) i les despeses 
en productes comprats per a l’alimentació. I en aquestes variables és on podem trobar les 
diferències entre explotacions. L’anàlisi de regressió, seguint el mètode de selecció en stepwise, en 
seleccionar les variables per ordre de significació i de determinació, dóna informació sobre el pes 
de cadascuna en la variable depenent. En aquest cas podem afirmar que el MB depèn en un 31% 
dels ingressos i en un 39% de les despeses; resumint, el MB depèn més d’allò que es gasta que 
d’allò que s’ingressa.

Estudi de regressió dels resultats econòmics

Per al conjunt de les explotacions, i per a cada estrat d’explotacions afins, és interessant que plan-
tegem una anàlisi de regressió lineal stepwise, pas a pas, entre la variable depenent, en aquest cas 
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una anàlisi de regressió lineal stepwise, pas a pas, entre la variable depenent, en aquest cas el benefici, i la 
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En el gràfic 3.1 representem els coeficients de determinació en percentatges. S’hi inclou una variable 
altres que significa allò que falta a la regressió per tenir un coeficient 1. D’aquesta manera intentarem 
donar una visió comprensible de l’anàlisi de regressió. Aquesta variable, altres, que no és ni els costos ni 
els ingressos, l’hem d’interpretar com el valor de l’atzar o l’error del model.  

 

Gràfic 3.1. Participació dels ingressos i dels costos en el benefici, conjunt d’explotacions  
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el benefici, i la resta de variables econòmiques agrupades en ingressos (I), costos variables (CV), 
costos fixos (CF) i costos d’oportunitat (CO). És evident que matemàticament el B va en funció 
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gràfic 3.1. PArticiPAció delS ingreSSoS i delS coStoS en el benefici, conjunt d’exPlotAcionS 

Podem afirmar que el benefici de les explotacions estudiades depèn majoritàriament dels costos 
d’oportunitat (62%), als quals segueixen els costos fixos (15%) i els costos variables (9%); i, en can-
vi, els ingressos només influeixen en un 13%. En termes de gestió econòmica el B és funció directa, 
per tant, de l’estructura de l’explotació, mesurada segons els costos d’oportunitat i els costos fixos 
(77%), i, per contra, el sistema de maneig (costos variables i ingressos) té un efecte menor. 
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Això, en realitat, no significa que el sistema de maneig no sigui important per a la producció de 
llet, únicament vol dir que el sistema de maneig per tal de ser determinant s’haurà d’adaptar a 
l’estructura de l’explotació, incloent en l’estructura els condicionaments territorials, socials i eco-
nòmics del lloc on es trobi ubicada l’explotació. 

Els costos d’oportunitat són específics de cada zona o àrea productora, i si en una zona no deter-
minen o no condicionen el benefici, o no ho fan de manera tan concloent, voldrà dir que l’activitat 
no té alternatives clares de ser substituïda. O dit d’una altra manera, l’activitat, malgrat les alter-
natives que pugui tenir, és o pot ser francament viable. En el cas que hem analitzat sembla, per 
tant, que és una activitat amb alternatives de ser substituïda. 

En aquells llocs on els CO són baixos, o molt baixos, si els comparem amb la resta de partides, és 
evident que el sistema de maneig i la manera de practicar-lo seran determinants en el benefici. 

Tot i aquestes consideracions, en la població que hem estudiat, els costos d’oportunitat són signi-
ficativament diferents entre estrats de producció, i, per tant, ens interessa conèixer en cadascun el 
comportament del pes d’aquestes partides. En aquest sentit, també recomanem realitzar l’anàlisi 
de regressió per a cada estrat o grup d’explotacions afins. 

Pel que fa als costos d’oportunitat cal fer algunes precisions. Alguns professionals no entenen 
per què entren en l’anàlisi de gestió econòmica, o simplement creuen que distorsionen l’anàlisi. 
L’esquema d’anàlisi empresarial que seguim aquí va ser confeccionat per a l’estudi de costos 
en explotacions de vaques de llet de diferents comunitats autònomes (López Garrido et al., 
2000) i es pot comparar amb l’utilitzat en grups de gestió europeus, com l’EDF (European Dairy 
Farmers). 

Els costos d’oportunitat, en incloure la valoració de la mà d’obra familiar, faciliten la compa-
ració de resultats amb les explotacions eminentment empresarials, en les quals la majoria del 
personal és assalariat. La discrepància pot venir pel mètode de la seva valoració. En l’esquema 
que seguim considerem un salari mitjà que s’obté dels pressupostos estatals, i que és el salari 
mitjà dels treballadors no agrícoles. Per a alguns ramaders aquest salari pot resultar alt i, per 
a d’altres, baix; per aquest motiu l’incloem en els costos d’oportunitat i no en els costos fixos, 
per no distorsionar l’anàlisi del marge net. En considerar-lo un cost d’oportunitat allò que fem 
és donar a l’empresari la potestat de decidir la seva renda o el seu salari. L’empresari de manera 
individual pot valorar la seva mà d’obra, la seva dedicació a l’explotació i assignar el sou a la 
resta de familiars, i també pot incloure aquests costos en la partida de costos fixos. No obstant 
això, perquè la gestió tècnica i econòmica adquireixi la qualitat de l’assessorament, és conveni-
ent atribuir per a totes les explotacions del grup un valor idèntic a la mà d’obra familiar, sabent 
que el temps de treball que correspon a una UTA és de 1.920 hores per any. Allò que no s’hauria 
de qüestionar, segons el nostre parer, és que, d’una forma o una altra, els costos d’oportuni-
tat siguin necessaris per calcular el benefici. Cada empresari podrà estudiar les alternatives al 
seu negoci, depenent de les seves habilitats productives, financeres i socials. Aquest criteri no 
s’instrueix només a partir del càlcul dels costos d’oportunitat; en tot cas, el càlcul dels costos 
d’oportunitat oferirà a l’empresari la quantitat del capital invertit per poder tenir l’oportunitat 
de buscar altres alternatives. En definitiva, calcular el cost d’oportunitat no és calcular les alter-
natives al negoci sinó que té la funció de calcular el benefici d’una explotació i fer-lo compara-
ble amb altres activitats econòmiques. 
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Influència dels diferents factors de la producció sobre els costos variables 

Dels diferents estudis comentats (López Garrido et al. 2000; Seguí i Trias, 2001; Observatori de la 
llet, 2008) i la bibliografia consultada (SEA, 1983; Cordonnier, 1986; Schmidt i Pritchard, 1987; 
Metge, 1990), l’alimentació és la partida de més influència té en els costos variables, i inclou des 
dels aliments comprats fins als produïts en l’explotació. 

Per aquesta raó, en el llibre, l’alimentació i els ingredients (la seva compra i la seva producció) els 
destaquem per sobre dels altres factors. Així mateix, vam considerar necessària la revisió d’altres 
factors del maneig com, per exemple, els allotjaments i la munyida, per la seva importància en la 
qualitat de la llet i en els aspectes sanitaris. Quant a la reproducció, la revisió que vam realitzar 
la vam centrar en la recerca d’aquells índexs de millor comprensió per part del ramader. Si bé la 
sanitat i la reproducció no generen despeses tan importants com l’alimentació, la seva influència 
és indirecta, i, per tant, ha de ser objecte de màxima atenció.
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4. Alimentació

Introducció

En el racionament per a vaques de llet hem de tenir en compte, com a mínim, quatre aspectes 
principals: a) determinació i càlcul de les necessitats nutritives del conjunt de vaques, b) dispo-
nibilitat i característiques dels ingredients per al racionament, c) subministrament de la ració i 
característiques del procés, aspecte que podem anomenar maneig del racionament, i d) posterior 
seguiment del racionament. Aquests aspectes del racionament són els punts sobre els quals l’as-
sessor o tècnic d’extensió haurà d’incidir amb la completa participació del ramader.

El racionament alimentari de vaques de llet el podem dividir en tres passos o etapes que porten 
a un tipus de ració: a) ració teòrica, b) ració real, i c) ració efectiva, seguint els quatre aspectes 
comentats en el paràgraf anterior. 

El càlcul de les necessitats nutritives, basant-nos en dades pròpies del control lleter i de la gestió 
tècnica —nombre de lactació o parts, pes viu, estat de lactació, producció i composició de la llet, 
etc.—, juntament amb els ingredients disponibles, de característiques conegudes —farratges i no 
farratges (grans i derivats, subproductes no farratgers, additius, minerals, etc.), valoració nutriti-
va, disponibilitat, preu o cost per kg, etc.—, ens servirà per calcular la ració teòrica, que haurà de 
complir amb el requisit de ser possible i econòmicament òptima.

L’experiència i el contacte amb els ramaders ens informen que en la majoria dels casos la formu-
lació d’aquesta ració teòrica és l’únic pas o etapa de l’assessor o nutricionista. 

En el millor dels casos, es fa ús de programes informàtics que inclouen les necessitats nutri-
tives dels diferents sistemes 
d’alimentació, segons quina si-
gui l’àrea geogràfica, ARC (ARC, 
1980, MAFF, 1978), INRA (INRA, 
1978, 1988, 2007; INRAP, 1984; 
Soltner, 1979), NRC (NRC, 1981, 
1985, 1987, 1989, 2001; Shirley, 
1986), i altres (Burgstaller, 1981), 
així com els valors nutritius dels 
ingredients de les respectives 
taules. En molts casos no s’arri-
ba a plantejar la solució òptima. 
Per regla general, en els casos en 
els quals sí que es fa el plante-
jament, es realitza mitjançant la 
programació lineal, sense tenir 

Foto 4.1. Control de pesos en unifeed. Racions ben formulades i controlades 
diàriament
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en compte l’absència de linealitat d’almenys dues restriccions: la de la ingestió i la de l’energia 
(Seguí i Serra, 2000).

Per a la majoria d’ingredients s’han de consultar les taules NRC (NRC, 1988, 1989), INRA (INRA, 
1978 , 1981, 1988, 2007; INRAP, 1984; ITEB-EDE, 1989), etc., sense considerar l’estat vegetatiu o la 
forma de conservació, en el cas dels farratges. Els casos en què es recorre a les anàlisis convencio-
nals es barregen conceptes d’interpretació del valor nutritiu d’un sistema d’alimentació i un altre.

La determinació de la ració real, que s’obté en aplicar les condicions de l’explotació i el maneig 
a la ració teòrica, generalment no es calcula, sinó que s’observa, s’interpreta. La defineixen els 
següents punts: a) Com es donen els aliments —pesatge, barreja, manera de subministrar-los a la 
menjadora etc., b) Accés i disponibilitat d’aigua i les seves característiques —temperatura, compo-
sició—, i c) Accés a la menjadora.

Una vegada determinada o intuïda la ració real, que podem definir com la quantitat i la compo-
sició de nutrients realment disponibles a la menjadora, passarem a la ració efectiva, que és la que 
ingereix cada vaca de l’explotació. El càlcul de les necessitats del conjunt de l’explotació de vaques, 
o de cada grup en el cas d’agrupació, si el fem correctament, l’hem de fer per reduir al màxim les 
desviacions respecte a les mitjanes. 

Aquests factors que condicionen la ració efectiva són propis del comportament de la vaca, així 
com l’estat sanitari, l’ambient, el factor social o jeràrquic, el factor ració —la humitat, la presenta-
ció, etc.—, i tenen molta relació amb l’actitud i professionalitat del ramader.

Factors lligats a la dieta

Encara que la formulació de les racions sigui correcta, hi ha moltes fonts de variació que influeixen 
en les quantitats realment consumides per les vaques (Buckmaster i Muller, 1994), i aquestes fonts 
de variació s’accentuen si comparem les produccions entre diferents explotacions, de la mateixa 
situació geogràfica i característiques productives semblants. Aquestes causes les haurem de bus-
car en el maneig dels animals (Bouisson, 1992).

No és estrany que una mateixa composició en una ració obtingui resultats diferents segons l’estat 
fisiològic de la vaca, ja que les necessitats energètiques es modulen tenint en compte l’estat fisio-
lògic i els factors de l’entorn i del maneig (Vermorel i Coulon, 1992), i és en aquest sentit que hem 
de destacar que les necessitats nutritives de la vaca en producció —manteniment i producció de 
llet— a l’inici de la lactació, per a una determinada producció de llet, són molt diferents de les que 
li correspondrien a la meitat de la lactació. Concretament les necessitats d’una vaca en producció, 
en el pic de la lactació, poden ser fins a quatre vegades superiors a les del manteniment (INRA, 
1988; NRC, 1988). Si en la formulació de racions utilitzem la producció de llet estàndard, i igno-
rem la variació de les necessitats que fan referència a un nutrient per a un animal, les necessitats 
només les encertarem o les aconseguirem en el 50% dels casos (Sniffen et al., 1993).

Els grans factors externs, de caràcter alimentari, que influeixen en els canvis de la composició 
de la llet són el subministrament de farratges, la relació entre la MS farratgera i la MS no farrat-
gera, la composició dels aliments no farratgers, els hidrats de carboni, i els lípids de la ració, així 
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com la ingestió i la freqüència 
d’ingestió de la ració (Sutton, 
1989). D’acord amb això, hi ha 
una sèrie de factors o concep-
tes que defineixen l’alimentació 
d’un grup de vaques, més enllà 
del càlcul matemàtic d’una ració 
i de la composició percentual 
dels ingredients en matèria seca, 
i que són els següents: unifor-
mitat fisiològica del grup de va-
ques, contingut i naturalesa de 
les aportacions, la forma de pre-
sentació de la ració, la freqüèn-
cia de la distribució, la higiene 
de l’entorn, la facilitat i el temps 
disponible per accedir a la menjadora, així com la temperatura de l’aigua i la facilitat per accedir-hi 
(Agabriel et al.,1993 a, 1993 b).

Per aquests motius, per plantejar correctament l’alimentació en una explotació de vaques de llet, 
hem de tendir a una combinació dels següents factors: animal, entorn, aliments o ingredients i 
maneig (Sniffen et al., 1993), necessitant-se models tècnics que abastin l’ús complet dels nutrients 
per a la vaca, als quals s’hi han d’afegir els factors econòmics que, en definitiva, seran els que de-
terminaran quins models seran o no aplicables en l’àmbit de les explotacions (Sutton, 1989).

Evidentment tot això comporta un augment dels mesuraments de tot tipus de dades, així com 
d’uns models informàtics que els integrin (Sniffen et al., 1993).

En definitiva, el racionament alimentari no ha de ser únicament una eina per calcular amb més 
o menys rapidesa una ració econòmica i fisiològicament apta per a una vaca o per a un grup de 
vaques de semblant producció, sinó que ha d’integrar els paràmetres propis de l’explotació, com 
són la producció i composició de la llet, l’estat fisiològic, el número de lactació, igual que les dades 
dels farratges, la base territorial disponible, els sistemes de maneig, i totes aquelles restriccions de 
caràcter físic que hi puguin intervenir —capacitat potencial del tracte digestiu, dimensions de la 
vaca, etc.— (Sniffen et al., 1993).

Sembla llavors que, si en la formulació de racions hem d’incloure aquests factors, també en les 
anàlisis posteriors, encaminades a conèixer la rendibilitat de l’explotació, o en les anàlisis relatives 
a l’eficiència nutritiva (producció, taxa de greix, taxa de proteïna, recompte de cèl·lules somàti-
ques), hauríem de tenir en compte tots els factors que, d’una manera o d’una altra, defineixen el 
maneig de l’alimentació. Hauríem de plantejar, per tant, l’estudi dels factors intrínsecs de la ració, 
i els del maneig, i fer-los més comprensibles per al ramader.

Ens interessa conèixer sobre quins aspectes de la producció hem d’actuar, quins ha de vigilar el 
ramader, perquè les explotacions no perdin eficiència en el moment d’augmentar el nombre de 
vaques, o en la producció de cadascuna.

Foto 4.2. La ració ideal és la que s’adapta a les necessitats de cada vaca
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Entre els factors lligats a la dieta, amb potencial per modificar el contingut i composició de la llet, 
hi ha els següents: ingestió de MS, contingut energètic de la ració, relació farratge i concentrat, 
contingut proteic de la ració, contingut de minerals i vitamines, mida de les partícules farratgeres, 
processament dels ingredients en general, i les propietats de cada ingredient que entrin en la ració. 
Amb tots aquests factors, que detallem a continuació, n’hi hauria prou per caracteritzar una ració 
i el seu potencial per produir llet.

Encara que, en tractar-se de mesures que hem de realitzar en les visites d’extensió o d’assessora-
ment, hauríem d’escollir aquelles, ja siguin qualitatives o quantitatives, que defineixin el maneig. 
És evident que coneixent la ingestió de MS per vaca, el contingut energètic de la ració, el contingut 
proteic i les aportacions en minerals i vitamines, no hi hauria d’haver cap dubte del seu potencial; 
no obstant això, saber exactament la ingestió per vaca és gairebé impossible.

Ingestió de matèria seca

La ingestió de matèria seca (MS), amb gairebé tota seguretat, és el concepte nutritiu més difícil de 
quantificar, per la gran varietat de factors que hi influeixen i la diversitat en els resultats obtinguts 
(Faverdin et al., 1992). Hi ha molts sistemes de predicció de les quantitats ingerides, uns utilitzen 
equacions de regressió múltiple, generalment empíriques, que provenen de l’experimentació; uns 
altres utilitzen la regulació de l’apetit —la repleció del tracte digestiu— la satisfacció de les ne-
cessitats energètiques, i uns altres ho fan mitjançant el sistema basat en les unitats de repleció o 
d’atipament encombrement (UE), en aplicar el fenomen de la substitució entre farratges i concen-
trats (Faverdin et al., 1992).

La influència de les reserves corporals, les interaccions digestives i metabòliques i la naturalesa 
dels aliments són, entre d’altres, les variables que hauríem d’integrar en la predicció de la in-
gestió (Vermorel i Coulon, 1992).

De totes maneres, per augmen-
tar la precisió i l’optimització 
dels sistemes de formulació de 
racions, són necessàries equa-
cions de predicció de la inges-
tió més potents (Roseler et al., 
1993). Els errors en la formu-
lació de racions van lligats a la 
variació en la ingestió, el maneig 
o sistema de subministrament. 
Els errors en les anàlisis dels nu-
trients, els que fan referència a 
la formulació de racions i els de 
la provisió de quantitats, són les 
causes d’aquestes diferències 
(Buckmaster i Muller, 1994). En 

Foto 4.3. El control de la ingestió és una garantia per a un bon 
racionament
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les racions úniques, se suggereix que la diferència entre les produccions obtingudes amb una 
ració i les teòricament esperades de la formulació les hem de trobar en les quantitats realment 
consumides.

Els factors que afecten la ingestió de MS amb la seva variabilitat són els següents: producció 45%, 
alimentació i maneig 22%, pes 17%, clima 10%, i condició corporal 6% (Roseler et al., 1997a). 
Són necessaris estudis que millorin la predicció de la ingestió i que es basin en la descripció dels 
aliments, del maneig, i de les condicions de l’entorn (Roseler et al., 1997b).

De la mateixa manera que hi ha aquesta dificultat en la predicció de la ingestió, per al tècnic en 
extensió i, generalment, per als tècnics que estudien les variables de les explotacions, també és 
molt difícil conèixer amb exactitud la ingestió de cada vaca d’una explotació.

La ingestió juntament amb la digestibilidad de la MS o de la MO són els dos components principals 
per definir el valor nutritiu d’un farratge (INRA 1981, 1988; Harrison i Blauwiekel, 1994).

A continuació inclourem uns gràfics sobre la producció de llet (gràfic 4.1), la ingestió en kg de MS 
(gràfic 4.2), i sobre la diferència entre les necessitats i les aportacions (Seguí i Serra, 2000) (gràfic 
4.3), en UFL, al llarg d’una corba de lactació, per a una vaca de 9.000 kg de llet i 3,6% de taxa de 
greix, d’un exemple real del Centre de Capacitació i Experimentació Agrària de Maó.

Podem apreciar la dificultat d’adaptar la ració a les necessitats de producció i a la capacitat d’in-
gestió, de manera que no hi haurà cap altra opció que l’adaptació de la ració a l’estat fisiològic i 
a la corba de lactació.

gràfic 4.1. corbA de lActAció. vAcA 9.000 kg llet 3,6% greix
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gràfic 4.2. corbA de lA cAPAcitAt d’ingeStió

gràfic 4.3. neceSSitAtS i APortAcionS d’energiA (ufl)
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Contingut energètic de la ració

Més del 85% de les parets cel·lulars dels ingredients són digerides en el rumen i aquest percentat-
ge depèn de l’habilitat, activitat i durada de l’atac dels microorganismes sobre la fibra (Michalet-
Doreau i Sauvant, 1989). El seu coneixement és important ja que la variació del creixement micro-
bià pot provocar una variació del 44% en la producció (Nocek i Russell 1988).

La densitat energètica i la concentració en fibra de la ració són conceptes que estan relacionats 
negativament, i que tenen una marcada influència en la quantitat de matèria seca ingerida per 
l’animal durant el dia. La ingestió es regula principalment per mecanismes fisiològics i per la capa-
citat ruminal per a dietes amb elevada concentració energètica o per a dietes amb baixa concen-
tració energètica (Garnsworthy i Huggett, 1992). Generalment, en la pràctica de les explotacions, 
les racions, tant en la formulació com en l’elaboració i distribució, no s’adapten a les necessitats 
energètiques calculades segons les dades del control lleter (Martí, 1997).

Composició lipídica de la llet

La composició de la llet està fonamentada en la necessitat de les espècies mamíferes d’aportar a 
través d’ella totes les substàncies necessàries per assegurar la supervivència i el desenvolupament 
de la descendència durant la seva fase de lactació.

La llet és plasma (part liquida de la sang) amb gotes de greix en suspensió. En el plasma hi ha les 
proteïnes, la lactosa, els minerals, les vitamines, les matèries nitrogenades no proteiques i l’aigua. 
Des del punt de vista de l’alimentació podem distingir dues parts ben diferenciades: una sense 
valor nutritiu que correspon a l’aigua i una altra que conté tot el valor i que correspon a l’extracte 
sec.

Un litre de llet de vaca pesa 1.030 grams de mitjana, densitat que depèn de la vaca i d’altres fac-
tors, i que conté, en condicions normals, de 120 a 130 grams d’extracte sec, la resta és aigua.

L’extracte sec de la llet el podem dividir, per tant, en diferents fraccions: nitrogenada, lipídica, 
carbohidrats, vitamines, minerals i cèl·lules somàtiques.

La fracció nitrogenada i la lipídica seran objecte de revisió, encara que sigui succintament, per em-
marcar el racionament alimentari i la seva repercussió en la qualitat nutritiva de la llet, mesurada, 
principalment, per les taxes de proteïna i de greix.

La fracció lipídica de la llet de vaca es compon principalment de triglicèrids i fosfolípids. El 99% 
d’aquests lípids es troba en suspensió en forma de glòbuls de 2 mm de diàmetre. 

Els triglicèrids són èsters de glicerol amb tres àcids grassos comuns a la resta dels greixos ani-
mals. De la composició en àcids grassos depèn la qualitat tecnològica i dietètica de la llet i dels 
seus productes. Els àcids grassos de la llet tenen un nombre d’àtoms de carboni compresos entre 
4 i 18, sent els més nombrosos els de cadena curta (entre 4 i 10) i mitjana (entre 12 i 16), mentre 
que els àcids grassos procedents del teixit adipós són bàsicament de cadena llarga (de 18 àtoms). 
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Els fosfolípids són compostos de glicerol en què els grups hidroxils del primer i el segon carboni es 
troben esterificats per sengles molècules d’àcids grassos, mentre que el tercer es troba esterificat 
per l’àcid fosfòric. Representen com a màxim l’1% dels lípids totals. La seva funció principal és la 
d’actuar com a agents emulsionants gràcies a la seva elevada polaritat. Entre els fosfolípids més 
importants hi ha les lecitines i les cefalines.

Abans d’entrar en el racionament alimentari convé resumir el procés de formació del greix de 
la llet, que és un dels principals elements de la qualitat de la llet, i és objecte de pagament se-
gons la destinació de la llet. El 98% de la taxa de greix està formada pels triglicèrids, que són 
els àcids grassos i el glicerol. Els àcids grassos de cadena curta a llarga (C4:0 a C15:0) i la meitat 
de C16:0 depenen del subministrament d’acetat, que té el seu origen en l’acetat ruminal, i del 
β-hidroxibutirat, que també té el seu origen en el rumen (butirat ruminal). L’altra meitat del C16:0 
i la totalitat dels àcids grassos de cadena superior a 18, provenen dels àcids grassos de cadenes 
llargues transportats pels quilomicrons, d’origen exogen, per les lipoproteïnes de baixa densitat 
(VLDL), d’origen endogen, i per l’albúmina, d’origen endogen. Els triglicèrids, en ser insolubles en 
aigua, es combinen amb determinades lipoproteïnes (apoproteïnes) formant els quilomicrons i 
les proteïnes de baixa densitat (VLDL). Són transportats pel sistema limfàtic des de l’intestí fins 
a la vena jugular on són alliberats cap al sistema sanguini. Des del fetge, el transport es realitza 
exclusivament en forma de VLDL. Una vegada els quilomicrons i les VLDL han arribat al braguer, 
els triglicèrids són hidrolitzats i transformats en àcids grassos, monoglicèrids i glicerol per tal de 
travessar els capil·lars. Una vegada a dins, els triglicèrids se sintetitzen i s’empaqueten de nou en 
forma de glòbuls de greix que es desplacen cap a l’àpex de la cèl·lula, augmentant progressiva-
ment la seva mida durant la sortida cap al lumen.

Al seu torn, el subministrament de glicerol, necessari per a la síntesi dels triglicèrids, prové de la 
glucosa captada al braguer i del glicerol que s’allibera en la hidròlisi dels quilomicrons i els VLDL.

En definitiva, la taxa de greix, i més concretament la seva variació, depèn de factors alimentaris, ja 
que la seva síntesi metabòlica depèn de l’àcid acètic, del butíric i del propiònic, tots (àcids grassos 
volàtils, AGV) són produïts en el rumen per la fermentació, així com dels àcids grassos llargs i de la 
glucosa absorbits en l’intestí prim. La quantitat d’AGV, d’àcids grassos llargs i de glucosa depèn, al 
seu torn, del flux digestiu (Rulquin et al., 2007). El flux digestiu dependrà de l’equilibri físic i químic 
de les racions, és a dir, de la composició química de la ració, de la velocitat de degradació dels seus 
constituents i de la mida o grandària de les seves partícules.

Relació entre farratges i aliments no farratgers

La relació entre la MS dels farratges i la MS dels concentrats (aliment no farratger) (F:C) en la 
ració està molt estudiada per molts autors, i és de fàcil comprensió per al ramader, si bé la majoria 
d’autors no fan referència a la seva quantificació sinó a la composició de l’un i l’altre components 
(farratges i concentrats). La relació F:C és molt variable segons quin sigui el sistema productiu de 
les explotacions.

Alguns autors (Yang i Beauchemin, 2006b) van comprovar que, en racions amb ensitjat de blat de 
moro complementat amb concentrats, basats en gra de blat de moro, amb la proporció F:C igual 
a 45,8:54,2, ni la ingestió de MS ni la digestibilitat de la MO variaven segons quin fos el contingut 
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de fibra, mesurada com a NDF físicament efectiva, ni tampoc variava la producció de llet ni la seva 
composició. Això pot explicar-se pel fet que partien de racions baixes, encara que no massa baixes, 
en contingut farratger, i l’efecte dels concentrats en les funcions ruminals era superior als efectes 
beneficiosos que per a aquestes funcions s’obtindrien de la fibra físicament efectiva. 

Les dietes riques en aliments no farratgers redueixen la ingestió de matèria seca farratgera, produ-
eixen una reducció en la proporció d’acetat, que és el precursor del greix en la llet, i un increment 
en la del propionat en el rumen. En moltes investigacions, encara que el seu objectiu no sigui 
comprovar la relació entre la proporció de concentrats en la ració, s’observa que les racions amb 
elevada proporció de concentrats produeixen llet amb un baix contingut en greix; així, per exem-
ple, quan comparen racions amb baix contingut de concentrats (65:35) amb unes altres amb alt 
contingut (35:65), la taxa de greix és de 3,38 per 2,31 (Llaor et al., 2005). Hi ha, d’altra banda, una 
correlació positiva entre la quantitat i la concentració d’energia metabolitzable amb la producció 
de proteïna i la taxa de proteïna (DePeters i Cant, 1992). Així mateix, l’increment d’energia ingerida, 
produït pel decreixement de la relació F:C, augmenta la producció de llet, la taxa de proteïna i la 
de lactosa, i baixa la taxa de greix. No obstant això, la relació F:C, per si mateixa, té efectes menors 
sobre la quantitat i la composició de la proteïna de la llet (DePeters i Cant, 1992). Alguns autors 
observen que, de manera general, si la MS de concentrat de la ració supera el 60 % de la MS total, 
les taxes de proteïna són baixes, fins i tot molt baixes (Cragle et al., 1986). 

Altres autors, que sí que tenen en compte aquest aspecte de la relació entre farratges i concen-
trats (Grummer et al., 1987), en comparar una ració, per a vaques de llet, amb el 76% de MS de 
concentrat (24:76), amb una altra amb el 45% (55:45), amb els mateixos farratges (ensitjat de blat 
de moro del 33% de MS, i ensitjat d’alfals del 57%), observen que la taxa de greix passa del 3,33% 
(ració 55:45) al 2,87% (ració 24:76). També van mesurar els continguts en àcids grassos volàtils i 
van observar que la relació entre acètic més butíric i propiònic ((C2 + C4)/C3) passa de 2,7 a 2, i 
que el temps dedicat a la masticació era de 659 min/dia, en la ració amb 45% de MS de concentrat 
(ració 55:45), i de només 472 min/dia en la ració amb més concentrats (ració 24:76).

Un altre aspecte important que cal tenir en compte és la forma com es complementa l’energia 
dels farratges. Suplir o complementar amb carbohidrats o amb greix pot influir, per exemple, en 
la proteïna de la llet (Mohamed et al., 1988, DePeters i Cant 1992). NRC (1989) suggereix que els 
hidrats de carboni de la ració han d’oscil·lar entre el 30 i 40% de la matèria seca ingerida. Per a 

Foto 4.4. i Foto 4.5. La qualitat dels farratges és imprescindible per a un racionament adequat
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percentatges més petits, observem una reducció de l’activitat microbiana en el rumen per falta de 
substrat energètic i, en conseqüència, una menor síntesi de proteïna microbiana. Per a percentat-
ges superiors, observem un descens del pH ruminal i la consegüent acidosi que, alhora, provoca la 
disminució de la capacitat d’ingestió. La taxa de greix disminueix si el midó fermentable supera el 
50% de la matèria seca ingerida (Ashes et al., 1997).

Complementació amb greix i efectes sobre la producció

L’augment de la producció de les vaques ha fet difícil formular racions mantenint el percentatge 
de farratges en el 50% de la MS total, i utilitzant els ingredients concentrats habituals. Això pot 
ser així si es considera el racionament individual de la vaca, en casos puntuals, però no hauria de 
presentar problemes si es formulés per a un grup afí, o fins i tot per al conjunt de vaques en lac-
tació d’una explotació. Sigui pel motiu que sigui, molts han recorregut a la complementació de les 
racions amb greix. El seu ús té efectes positius i negatius, depenent de cada situació.

L’increment de la incorporació de greix en la ració, pot tenir efectes adversos en la degradació 
d’altres components de la dieta en el rumen. Així mateix, es produeix una depressió energètica, 
a causa de la saturació dels àcids grassos insaturats, presents en determinats greixos, ja que els 
microorganismes no toleren bé els greixos insaturats (Garnsworthy i Huggett, 1992). 

Moltes investigacions han demostrat que l’increment de greix en la ració disminueix la taxa de 
proteïna de la llet (Emery, 1978; DePeters et al., 1987; Garnsworthy i Huggett, 1992; DePeters i 
Cant, 1992; Ashes et al., 1997; Coppock i Wilks, 1991; Ferguson et al., 1989; Wu i Huber, 1994; 
Maiga i Schingoethe, 1997; Mohamed et al., 1988). Altres autors no observen que la taxa de pro-
teïna baixi en complementar racions amb greix (Chan et al., 1997).

Pel que fa a la influència sobre la taxa de greix, alguns autors han observat increments i decre-
ments, associats als altres components de la ració. La producció de llet es veu afavorida, general-
ment, per l’addició de greix. L’increment de la producció permet compensar les caigudes de la taxa 
de proteïna i de la taxa de greix, obtenint un increment de producció total en aquests components 
(Maiga i Schingoethe, 1997).

És important recordar que determinats greixos no tenen una bona palatabilitat, fet que pot afectar 
negativament la capacitat d’ingestió.

Els nutricionistes que s’ocupen de la dieta humana mostren cada cop més interès pels aspectes 
relacionats amb el contingut greixós. Això es trasllada a la producció de llet i, especialment, al seu 
contingut en greix i en proteïna. Disposem d’una àmplia bibliografia que tracta de les investiga-
cions, encaminades a obtenir llet de vaca amb baix contingut de greix i amb elevada proporció 
d’àcids grassos insaturats si ho comparem amb la totalitat de la matèria grassa.

De vegades, d’algunes investigacions, parcials en els seus objectius, han intentat passar a la seva 
aplicació a les explotacions, sense tenir una visió integradora de tots els factors que influeixen en 
la composició de la llet. Cal recordar, per tant, que hi ha set nutrients moduladors de la taxa de 
greix de la llet (Rulquin et al., 2007): tres àcids grassos volàtils (acetat, propionat, butirat), glucosa 
(digerida en l’intestí), dos àcids grassos (trans 10 C18:1; trans 10, cis 12 C18:2 o trans 10, cis 12 CLA 
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—linoleic conjugat—), i altres àcids grassos digerits a l’intestí. Alguns, com el propionat, la glucosa 
i els dos àcids grassos, no en són precursors directes però sí que subministren cadenes llargues de 
C (àcids grassos no esterificats o triglicèrids circulants) per la via de síntesi de novo. És important 
destacar que l’efecte dels nutrients esmentats és conegut però encara no està quantificat. 

De la revisió bibliogràfica (Rulquin et al., 2007) se’n desprenen els següents fets:

La reducció de matèries greixoses en la llet és linealment proporcional a l’augment de C18:1. •	
De manera que la llet, teòricament, pot ser de valor nutritiu superior a l’usual

La ingestió de règims rics en concentrats es tradueix en un augment de la producció trans •	
C18:1

Les aportacions postruminals de trans10 cis12 CLA•	 1 fan descendir linealment la proporció 
d’àcids grassos sintetitzats de novo (C4-C8, C10 a C15, i una part de C16), i això és a causa de 
la disminució de l’activitat de tots els enzims lipogènics mamaris. 

No obstant això, tot i els possibles beneficis, és difícil obtenir uns productes alimentaris que de 
manera conjunta proporcionin una producció de llet amb menys greix, més àcids grassos insa-
turats i que la relació entre la taxa de proteïna i la de greix augmenti. Argumenten, també, que 
afegir àcids grassos trans a la ració de vaques de llet podria estar limitat per raons de precaució 
sanitària, ja que no està demostrat que aquests àcids no presentin els mateixos riscos cancerígens 
per a la salut humana que els altres àcids grassos trans dels greixos vegetals hidrogenats (Rulquin 
et al., 2007).

En definitiva, tocant totes les tecles de l’alimentació, com són la proporció de concentrat en la 
ració, la naturalesa del concentrat, la finor de tall dels farratges i la freqüència de la distribució de 
la ració, és possible modificar les aportacions del conjunt dels nutrients implicats en la producció 
de greix. S’haurà de fer, tanmateix, de manera simultània, i per a això no hi ha prou investigaci-
ons que portin a una integració de dades i resultats capaços de ser inclosos a la formulació de 
racions.

Hi ha algunes referències sobre la incorporació de llavor de lli o d’oli de lli2 a les racions per obtenir 
llet més dietètica (menys AG saturats, més AG insaturats), que s’han d’estudiar sense perdre de 
vista la lògica singularitat de les investigacions pel que fa a les situacions alimentàries per a les 
quals es realitzen.

Així, per exemple, a dos tipus de racions isoproteiques però no isoenergètiques, una amb alt con-
tingut de farratges (65:35) i l’altra amb baix contingut (35:65)3, se’ls va afegir oli de lli a raó del 

1. CLA, isòmers àcid linoleic conjugat.

2. La llavor de lli conté àcids insaturats de cadena llarga

3. La ració era de fenc de raigràs, com a únic aliment farratger, i el concentrat era una barreja mòlta i tractada 
tèrmicament de colza, gira-sol i segó de blat. La producció obtinguda, de vaques de 650 Kg en el tercer mes 
de lactació, oscil·lava entre 24 i 28 l/vaca i dia, amb taxes de greix d’entre el 2,2 i el 3,5%.
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3% de la MS total —aproximadament 0,6 kg/vaca i dia—, trobant que aquesta incorporació d’oli 
de lli feia descendir el contingut d’àcids grassos saturats, alhora que augmentava el contingut 
dels àcids insaturats, especialment C18:2 (conjugats i no conjugats) i C18:3. Per a les racions amb 
alt contingut farratger, la incorporació d’oli va disminuir la taxa de proteïna, mentre que per a les 
racions amb baix contingut de farratge es va augmentar la taxa de proteïna (Loor et al., 2005).

Un altre exemple de la incorporació de lli, en aquest cas en forma de llavor, es va donar en racions 
d’ensitjat de blat de moro amb diferent finor de tall4 complementades amb concentrats, segons les 
proporcions 45:55 i 55:455, a les quals se’ls afegia 0,5 kg de llavor de lli retirant-ne 0,5 kg d’ordi, 
per comprovar els seus efectes en la composició d’àcids grassos en la llet produïda. La proporció 
de C18:1 cis-9 i C18:2 cis-9 i trans-11 s’incrementava en la llet quan la longitud de tall de l’ensitjat 
era més curta i en les racions amb més farratge (55:45) (Soita et al., 2005). 

Altres exemples que mostrem incorporen l’oli de peix i de gira-sol (Shingfield et al., 2005) a raci-
ons d’ensitjat de raigràs i a unes altres d’ensitjat de blat de moro, amb diferents proporcions de 
concentrats, concloent que, si bé és cert que aquesta incorporació d’olis en la ració pot canviar la 
composició de la llet, amb més proporció d’àcid linoleic conjugat (cis-9 trans-11), la seva variació 
dependrà de la ració base, fent impossible la recomanació d’una formulació concreta.

Dins d’aquest apartat sobre la complementació amb greix i els seus efectes sobre la composició de 
la llet, afegim tres exemples de sengles investigacions sobre l’ús de farratges verds en l’alimentació 
i els seus efectes, precisament, en la composició de la llet. Potser que hom se sorprengui pel fet 
que el pasturatge, o simplement la incorporació de farratge verd pugui tenir aquesta influència 
beneficiosa en la composició del greix de la llet. No obstant això, si coneixem la fisiologia de la 
vaca i el seu metabolisme, la sorpresa serà menor.

Diversos autors de Nova Zelanda (Schroeder et al., 2005) argumentant les poques referències 
del contingut i composició del greix de la llet obtingudes en règims de pasturatge, a causa de les 
múltiples modalitats, tant del tipus d’herba com de maneig, van comparar la producció de vaques 
en pasturatge sense cap tipus de complementació amb la de les vaques alimentades amb unifeed 
a base d’ensitjat de blat de moro i concentrat basat en blat de moro en gra6. Van comprovar que 
la producció de llet al 4% de greix era superior en el grup unifeed (15,3 vs 13,1), i, en canvi, el 
contingut de N ureic en la llet era semblant en els dos grups (20,2). I, pel que fa a la composició de 
la llet, van concloure que el contingut d’àcids saturats era superior en el grup unifeed i el d’àcids 
insaturats era superior en les de pasturatge, de manera que la ràtio (saturats/insaturats) era de 
1,85 en pasturatge i 2,22 en unifeed.

Altres autors (Couvreur et al., 2006) van plantejar reemplaçar una part d’ensitjat de blat de moro 
per herba verda, en diferents quantitats, per estudiar els seus efectes en les característiques de la 

4. Ensitjat de blat de moro del 31% de MS, molt picat (9,52 mm) o poc picat (19,05 mm)

5. Racions subministrades en unifeed dues vegades al dia, formulades per a produccions d’entre 38 i 42 litres 
de llet del 3,5% 

6. Ració unifeed a base d’ensitjat de blat de moro i concentrats (blat de moro, tortó gira-sol, urea) (59:41) 
comparat amb pasturatge de civada (únic aliment, 15 a 16 Kg MS/vaca i dia). Vaques Holstein en el quart mes 
de lactació, producció entre 14 i 16 litres/vaca i dia.



77

AlimentAció

llet i en les propietats de la mantega. Les racions es van formular per al mateix nivell energètic7. 
La conclusió que en podíem extreure era que per a cada 10% d’incorporació d’herba verda, en 
percentatge de MS, s’incrementava en 0,21 kg/dia la producció de llet. Així mateix, la incorporació 
d’herba verda provocava la baixada de la taxa de greix, augmentant els àcids grassos insaturats i 
reduint els saturats. Per a aquelles zones on encara és possible el racionament alimentari amb her-
ba verda són interessants aquests tipus d’investigacions, ja que obre la possibilitat de rendibilitzar 
la producció ecològica a través de la revaloració del producte obtingut. 

És important que l’assessor no perdi de vista, sobretot en endinsar-se en les qualitats d’un ingre-
dient concret i els seus efectes sobre la producció, la complexitat dels factors, no només nutri-
cionals, que afecten la composició de la llet de vaca quant a àcids grassos. Autors britànics (Ellis 
et al., 2006) van portar a terme un estudi, amb l’objectiu de conèixer els factors que afectaven la 
composició de la matèria greixosa de la llet, sobre 17 explotacions qualificades d’“orgàniques” i 19 
qualificades de “convencionals”, quant al seu sistema de maneig8 . Abans d’explicar les conclusions 
d’aquest estudi, hem d’esmentar els factors que incideixen en la composició de la matèria greixosa 
de la llet, ja que això ens prepara per descartar que un sol ingredient és capaç d’alterar o modificar 
positivament la composició de la llet. Aquests factors, esmentats pels autors, són els següents: 
raça de la vaca, estació de l’any, situació geogràfica, accés a pasturatge, accés a herba segada, 
tipus d’ensitjat, tipus d’alimentació concentrada i incorporació de greix.

Seguint amb l’estudi (Ellis et al., 2006), les principals conclusions van ser les següents: la llet de 
les explotacions “convencionals” i la de les explotacions “orgàniques” no diferia pel que fa a con-
tingut d’àcids grassos saturats, no obstant això, les “orgàniques” tenien una proporció més alta 
d’àcids grassos poliinsaturats i una proporció més baixa d’àcids grassos monoinsaturats. Pel que 
fa als grups d’àcids n-3 (omega-3) i n-69, el contingut de n-3 en les “orgàniques” era 1,7 vegades 
superior al de les “convencionals”, i no es van trobar diferències en contingut de n-6, ni en con-
tingut d’àcid linoleic conjugat (isòmers C18:2 cis-9 trans-11), ni tampoc en àcid vacènic (C18:1 
trans-11). 

A part d’aquestes conclusions destaca en l’estudi la influència de l’estació, del maneig de l’explo-
tació i dels factors nutricionals. Per exemple, per al conjunt d’explotacions (“orgàniques” i “con-
vencionals”) la proporció d’àcids grassos saturats era superior en els mesos de tardor i hivern si 
la comparàvem amb els mesos de primavera i començaments d’estiu. Van comprovar, a més a 
més, que l’efecte explotació —maneig— l’efecte producció —nivell de producció— i l’efecte raça 
—Holstein pura o Holstein Frisian— influïen de manera conjunta en la proporció d’àcids n-3 (ome-
ga 3). D’aquestes relacions, podem destacar, per exemple, que amb el mateix nivell productiu, les 

7. Les racions estaven calculades per a una potencialitat energètica equivalent a una producció entre 24 i 26 
litres de llet. Van comparar racions amb 0% d’herba verda sobre el contingut de MS farratgera de la ració, 
amb el 30%, amb el 60% i amb el 100%.

8. La classificació en explotacions “orgàniques” i “convencionals” la van portar a terme en funció del maneig 
(unifeed o no; pasturatge —amb diverses modalitats— o no; quantitat de concentrats per vaca i dia, de menys 
o més de 6 Kg; ús d’ensitjat de blat de moro o no; altres ensitjats o no; entre d’altres)

9. Grup n-3 (omega-3) compost per C18:3 (a linoleic), C20:3, C20:5, C22:5 i C22:6. Grup n-6 compost per 
C18:2, C18:3 (γ linoleic) C20:3 i C20:4. El grup n-3 està provat que augmenta en els humans la funció neu-
rològica, protegeix davant de problemes coronaris del cor, i prevé d’alguns càncers.
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explotacions “orgàniques” tenien una proporció més alta de n-3 en la llet, i que en les explotacions 
“convencionals” les de menys nivell productiu tenien més proporció de n-3. També hem d’esmen-
tar que el pasturatge el van associar amb nivells més alts de n-3, i que l’ús de racions unifeed amb 
elevat contingut de concentrat l’associaven a proporcions més baixes de n-3 en la llet. Pel que 
fa al grup d’àcids grassos n-6, la seva proporció en la llet era superior en els inicis de primavera i 
inferior en els mesos de tardor.

Altres autors (Boken et al., 2005) van comparar dos tipus de racions a les quals s’afegia oli de soja 
refinat (0,5 kg/dia), una era de pasturatge i l’altra unifeed10. Les racions amb oli afegit no variaven 
la producció de llet, ni en quantitat ni en concentració de greix ni de proteïna, i la condició corpo-
ral de les vaques era una mica superior a les de les vaques sense complement11. Tot i la peculiaritat 
d’aquestes racions, amb alt contingut de concentrats, van observar que les racions de pasturatge, 
generalment, produïen llet amb menys greix i amb proporcions més altes d’àcid linoleic conjugat.

Amb aquestes referències se’ns fa difícil, en l’estat actual de coneixements, intentar tan sols una 
aproximació a una formulació de racions que, de manera sistemàtica i duradora, influeixi en l’ob-
tenció d’una llet amb contingut superior, o en proporció, en àcids grassos insaturats, i especial-
ment en n-3 (omega-3).

El midó en les racions

Amb freqüència s’alerta de la necessitat de racionar segons el contingut en midó, igual que fa 
unes dècades es va fer el mateix amb el contingut en fibra, presentant-se com una novetat, pre-
cisament, en l’alimentació de les vaques. Per norma general, totes aquestes, diguem-ne “antigues 
novetats”, s’adornen amb l’ineludible requeriment de ser aplicades a les vaques d’alta producció. 
No obstant això, sense treure importància al racionament de les altes productores, el que aquí 
pretenem és aplicar un racionament alimentari d’acord amb l’explotació de vaques, i ja se sap que 
d’explotacions d’alta producció no n’hi ha tantes, encara que sí que hi ha explotacions amb alts 
costos de producció.

En la taula següent (taula 4.1) hem ordenat, segons el seu contingut en midó, els principals 
aliments que poden complementar les racions per a les vaques de llet (Sauvant et al., 1994). 
Inclourem diferents columnes que fan referència a la degradabilitat del midó en el rumen, a la 
seva digestibilitat final, a la velocitat de degradació ruminal, i amb aquesta taula podrem destriar 
els perquè de molts interrogants plantejats en el quefer de la formulació de les racions. 

10. Ració de pasturatge mixt de raigràs italià i cereal (1.801 ± 245 Kg/Ha.), complementada amb blat de moro, 
melassa, llavor de cotó, pellofa de soja, polpa de cítrics i destil·leries de cereals, i minerals, a la qual s’afegia 
oli de soja prèvia reformulació. Ració unifeed (34:66, relació F:C en MS) a base de fenc d’alfals, ensitjat de 
blat de moro, com a farratges, i, com a concentrats, els mateixos que en la ració de pasturatge reformulats, 
amb o sense oli de soja.

11. Hem d’observar, no obstant això, que partien de racions amb alt contingut de concentrats (34:66) en la 
d’unifeed, i en la de pasturatge s’arribava a subministrar 12 kg de MS de la barreja.



79

AlimentAció

tAulA 4.1. el midó en elS AlimentS. degrAdAbilitAt en el rumen

Aliments Midó
g/kg 
MS 

Solubilitat
% 

Progressivament 
degradable

%

Velocitat 
degradació

% por 
hora

Digestibilitat 
% en el 
rumen

% midó 
protegit 

Arròs 890 26 74 7,6 78,20 21,80

Mandioca 820 67,3 32,7 12,2 88,78 11,22

Blat de moro 740 23,4 76,6 4,9 73,65 26,35

Patata 740 26 74 4,9 74,19 25,81

Sorgo 740 17,8 82,3 4,4 70,95 29,05

Farina blat 730 86 14 17,8 92,33 7,67

Blat 690 70,8 29,3 19,4 90,58 9,42

Mill 620 41 59 8,3 81,94 18,06

Ordi 595 59,3 40,7 32,2 90,92 9,08

Pèsol 520 73,2 58,6 16,3 86,35 13,65

Pèsol extr. 520 41,4 26,8 39 92,12 7,88

Faves 450 42,5 57,5 10,1 83,56 16,44

Mongetes 440 14 86 10 78,41 21,59

Civada 400 95,7 4,3 11 93,25 6,75

Segó 240 84,5 15,5 24,2 92,08 7,92

Glutenfeed 225 58,3 41,7 10,2 86,67 13,33

Glutenmeal 190 23 77 28,6 87,37 12,63

Per exemple, hem observat les diferències entre el glutenfeed (farina de blat de moro, segó, gluten 
i aigua de condensació) i el glutenmeal (gluten i midó): el glutenfeed té més midó (225 vs. 190 g 
kg MS), i és molt més soluble (58,3 vs. 23), en canvi, és de degradació lenta (10,2 vs. 28,6% h), tot 
i ser més soluble. La digestibilitat final, en el rumen, és molt semblant en els dos (86,67 vs. 87,37). 
Si n’hem de triar l’un o l’altre, en aquest cas, haurem de fer la tria en funció dels altres ingredients 
de la ració, i de les seves qualitats organolèptiques, ja que cadascun aporta més o menys la matei-
xa quantitat de midó digerit en el rumen (i, per tant, aprofitat pels microbis) i, també, la mateixa 
quantitat de midó protegit o bypass. A la vista d’allò que passa amb aquests dos aliments, podem 
dir, amb l’objectiu d’assessorar sobre les particularitats del contingut de midó dels ingredients, 
que, si la solubilitat és alta, la disponibilitat d’energia en el rumen és alta, i si la solubilitat és baixa, 
però la velocitat de degradació és elevada, també pot ser alta la disponibilitat d’energia en el ru-
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men. La conveniència de solubilitats altes o velocitats de degradació elevades dependrà de la resta 
d’ingredients, especialment dels farratges.

En la taula anterior, el blat de moro i la patata tenen el mateix contingut en midó (740 g/kg MS), 
la solubilitat (23,4 vs. 26) és molt semblant i la velocitat de degradació idèntica (4,9), per tant, 
la digestibilitat del midó en el rumen és, pràcticament, la mateixa (74%). De fet la patata podria 
ser un aliment interessant per a la vaca de llet, en cas d’excedents. El problema es troba en el 
subministrament, que s’ha de fer sempre arran de terra, i amb el perill que la pell no contingui 
solanina.

Un altre aliment que podem estudiar, a la vista de la taula, és la mandioca, que conté més midó 
que el blat de moro (820 vs. 740); no obstant això, la solubilitat és molt superior (67,3 vs. 23,4) i, a 
més, la velocitat de degradació en el rumen és més del doble que la del blat de moro (12,2 vs. 4,9), 
i això fa que la degradabilitat total sigui molt superior (88,78 vs. 73,65). La mandioca es degrada 
molt ràpidament i extensament (en passa poca cap a l’intestí). La seva rapidesa en la degradació 
porta a recomanar un ús limitat de la mandioca en les racions, especialment en racions que ja són 
altes en concentrats, per evitar les acidosis ruminals.

Hem d’observar que les digestibilitats del midó en el rumen, del blat de moro (73,65 %), de la 
patata (74,19 %) i del sorgo (70,95 %), no arriben al 75%, i, en canvi, les dels cereals d’hivern, com 
el blat (90,58 %), de la seva farina (92,33 %), l’ordi (90,92 %) i la civada (93,25 %), sobrepassen el 
90%. Per aquest motiu els cereals d’hivern s’han d’incorporar en menor proporció a les racions, 
si el farratge té una quantitat elevada de glúcids altament fermentescibles en el rumen, o si la 
quantitat de concentrats és alta si la comparem amb la de farratges.

Sembla que el que és clar és que la velocitat de degradació no ha de ser massa alta, ja que en les 
condicions actuals de racionament (altes concentracions energètiques, baix contingut en farrat-
ges), el risc de provocar acidosi és alt.

Una altra qüestió que se’ns planteja en el racionament és saber si la vaca necessita que en la seva 
ració hi hagi més o menys midó protegit, que no es degradi en el rumen. La capacitat amilàsica 
a l’intestí és baixa, els enzims no tenen la capacitat de trencar (digerir) les cadenes de midó en 
l’extensió que podria ser desitjable. Tampoc la saliva del remugant té amilasa (enzim que trenca 
les cadenes de midó). Per tant, la destinació del midó no degradat en el rumen és molt ineficaç si 
la comparem amb la proteïna no degrada en el rumen. L’intestí, en certa manera, té el paper de fer 
allò que no fa el rumen, de manera que el midó no digerit al final del seu pas pel tracte digestiu 
no hauria de superar el 10% d’allò ingerit. Resumint, si la ració conté molta quantitat de sucres 
i midó extensament degradable, i el farratge té poca fibra i participa per sota del 50% de la MS 
total, el risc d’acidosi és molt alt; si la ració conté, igualment, el farratge en poca quantitat i molt 
fermentescible, i la part concentrada té gran quantitat de midó no degradable, el risc de acidosi és 
molt més baix, però la probabilitat de trobar el midó en la femta és més alta. 

En aquest sentit convé recordar que la femta de la vaca lletera està constituïda per la fracció 
no digerida de la ració, i pels productes d’origen endogen o microbià. La fracció no digerida es 
compon de les diferents parts que s’escapen, successivament, de la degradació microbiana al re-
ticle rumen, de la digestió al quall, de la digestió a l’intestí prim, i de la fermentació microbiana 
i de la digestió a l’intestí gros. Aquesta fracció representa la major o menor eficàcia de la utilit-
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zació dels aliments, o de les ra-
cions. En alguns racionaments 
per a vaques de llet, el 60 % de 
l’energia bruta ingerida es troba 
en la femta (Demarquilly et al., 
1995). Amb això donem respos-
ta a la qüestió de si és o no con-
venient que la ració contingui 
midó de baixa degradabilitat. 
En primer lloc, la ració haurà 
d’estar formulada correctament 
pel que fa a energia i a proteïna, 
i que amb els components far-
ratgers estiguin en quantitat no 
inferior al 50% de la MS total. 
Si els farratges es consumeixen 
en verd, serà millor que el midó 
dels concentrats tingui una velocitat de degradació lenta; no obstant això, si la ració conté més 
del 60% de MS farratgera, la importància que el midó sigui poc o molt degradable decreix. Si 
la ració és a base d’ensitjat de blat de moro, la millor solució és que el concentrat, o la part 
concentrada, sigui una barreja d’ingredients, uns amb midó poc degradable i uns altres amb 
un de més degradable. El més important és que el farratge estigui present, com a mínim, en el 
50% de la MS total de la ració. Si la ració està composta a base d’ensitjat de blat de moro, com 
a únic aliment farratger, per sota del 50% de la MS de la ració, i amb un concentrat energètic, 
basat majoritàriament en el blat de moro en gra, encara que estigui ben equilibrada en energia 
i proteïna, és possible que les vaques no tinguin problemes d’acidosi, però és altament probable 
que la femta continguin molta energia.

Contingut proteic de la ració

La quantitat i la qualitat de la proteïna de la dieta poden influir en la taxa de greix (Chan et al., 
1997) i en la taxa de proteïna de la llet, sempre que la ració estigui equilibrada en energia i prote-
ïna (DePeters i Cant, 1992)

La proteïna i l’energia de la ració semblen ser la clau per incrementar la producció i millorar la 
composició de la llet. La producció i composició de la llet es veuen profundament afectades, sobre-
tot a l’inici de la lactació, si l’animal no té prou reserves corporals (Nocek i Russell, 1988). D’aquí la 
necessitat d’incorporar a les dades d’explotació la valoració de la condició corporal de les vaques.

Alguns autors creuen que la complementació s’hauria de fer, per a la proteïna i l’energia, en la 
mateixa quantitat i qualitat (Ashes et al., 1997). En canvi, uns altres observen que els increments 
en proteïna no degradable s’han de fer en les racions equilibrades pel que fa a l’energia, ja que la 
taxa de proteïna baixa si s’incrementa de manera exagerada la proteïna no degradable (Maiga i 
Schingoethe, 1997).

Foto 4.6. Determinar la condició corporal de les vaques ajuda a plantejar 
el racionament
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Composició nitrogenada de la llet

Amb la finalitat de conèixer i comprendre la nutrició proteica i la seva implicació en la qualitat de 
la llet, resumim aquí la composició de la llet (Zaragoza, 1999).

La proteïna de la llet la determinem, analíticament, com a N total; això suposa no conèixer com és la 
variabilitat de la taxa de proteïna veritable de la llet, en compensar-se les baixades amb les pujades del 
N no proteic (NNP). Per aquest motiu, és important no només detectar el NNP, sinó que cal endins-
ar-nos en les causes del seu increment en la llet de vaca. La bibliografia consultada i les experiències 
pròpies, en aquest terreny, ens condueixen a la conclusió que la síntesi de proteïna de la llet està 
condicionada per molts factors; però es coneix molt poc el seu fonament. La mobilització lipídica, molt 
important al començament de la lactació, implica un augment del contingut d’urea en orina i llet.

Així, la denominació genèrica de proteïna de la llet, per designar totes les fraccions nitrogenades, 
unida a la variació en la seva concentració, presenta alguns dubtes sobre la veritable quantitat de 
la variabilitat del contingut proteic real de la llet.

Les proteïnes de la llet tenen un doble origen, d’una banda en l’extracció de proteïnes del plasma 
sanguini (són les immunoglobulines que representen entre el 5 i 10% de les proteïnes totals de la 
llet) i, de l’altra, en la síntesi en les cèl·lules epitelials de la glàndula mamària, a partir dels amino-
àcids lliures de la sang.

La major part de les proteïnes són sintetitzades per les cèl·lules secretores, mentre que algunes 
de les immunoglobulines són sintetitzades, en el cas d’infeccions, per unes cèl·lules especials del 
plasma que es troben localitzades en el fluid dels alvèols de la mamella.

La matèria primera de partida són els aminoàcids que arriben, per via sanguínia, a les cèl·lules on 
tindrà lloc la síntesi. Els aminoàcids provenen de la hidròlisi de les proteïnes: de l’organisme, de 
l’aliment o de les proteïnes microbianes, i dels aminoàcids sintetitzats pel mateix organisme. Les 
quantitats d’aminoàcids extretes no justifiquen sempre les quantitats de proteïnes que són excre-
tades en la llet, ja que, a part dels aminoàcids essencials que hi arriben i que són determinants, 
una altra part se sintetitza en la glàndula mamària a partir d’altres aminoàcids no essencials, dels 
hidrocarburs procedents dels àcids grassos, i de la glucosa.

El punt crític de la síntesi de proteïnes resideix en la necessitat d’aminoàcids essencials i, com a 
via anabòlica que és, de l’energia. Dels components de la llet, la proteïna és la que més energia 
necessita per a la seva síntesi (Rulquin, 1997).

Els altres compostos nitrogenats no proteics, com la urea, es formen en el fetge, principalment, 
a partir de l’amoníac alliberat en el procés de fermentació en el rumen, i de la desaminació dels 
aminoàcids procedents del catabolisme de les matèries nitrogenades en els teixits. La urea arriba 
a la mamella per via sanguínia i la seva concentració es manté a la llet. 

La resta del nitrogen no proteic inclou aminoàcids lliures entre els quals hi ha principalment l’àcid 
glutàmic i la glicina, així com altres compostos, residus de l’activitat de síntesi en la glàndula 
mamària, com nucleòtids, bases nitrogenades i àcid oròtic. El nitrogen no proteic és, doncs, fona-
mentalment d’origen alimentari o metabòlic.
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A la taula 4.2 resumim la composició de les matèries nitrogenades de la llet. 

tAulA 4.2. frAcció nitrogenAdA de lA llet

Matèries nitrogenades de la llet

Les matèries proteiques representen el 95% del 
nitrogen total. Les característiques químiques i 
físiques d’aquestes substàncies es diferencien entre 
elles, principalment, en el contingut en fòsfor, 
aspecte que serveix per classificar-les

Caseïnes: Són fosfoproteïnes, amb grups 
monoèsters de l’àcid fosfòric. Representen el 
78% del nitrogen total. En estat natural formen 
complexos col·loïdals o micel·les i tenen la 
capacitat de coagular a pH àcid o sota l’acció 
de pressió. Dins del grup es distingeixen quatre 
subgrups fonamentals: les caseïnes α (amb dues 
variants αS1 i αS2), β, c i g. 

Proteïnes del lactosèrum: No presenten 
aminoàcids fosforilats. Representen el 17% 
del nitrogen total. Són solubles a pH àcid i, 
per tant, romanen en fase líquida després del 
procés de coagulació, formant el lactosèrum. 
Els principals grups de proteïnes que formen 
el lactosèrum són: les lactoalbúmines α i β, les 
immunoglobulines, lactoferrina i transferrina.

Les matèries nitrogenades no proteiques 
representen el 5% del nitrogen total. No tenen cap 
valor nutritiu ni tecnològic per a la indústria làctia. 
La seva composició és molt heterogènia i recull 
tota la matèria nitrogenada no proteica, agrupada 
en: urea, el 50% de la fracció no proteica, i altres 
substàncies, l’altre 50%, entre les quals hi ha 
nitrogen amoniacal i peptídic, creatina, creatinina, 
amines i àcids úrics, hipoúric i oròtic.

La nutrició nitrogenada, la nutrició proteica i la ingestió

En la formulació de racions les relacions entre PDIN, PDIE i UFL, segons el sistema INRA (1978, 
1988, 2007), són importants, a més a més de per cobrir les possibles deficiències en els nutrients 
esmentats, per la seva influència sobre la ingestió. Han proposat uns límits en aquestes relacions, 
tant per cobrir les necessitats nitrogenades per als microbis del rumen com per maximitzar la 
ingestió (Faverdin et al., 2003):

Si en el rumen hi ha dèficit de N degradable es deprimeix la degradació i disminueix la ingestió. El 
dèficit en N degradable es mesura segons la relació:
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En la formulació de racions les relacions entre PDIN, PDIE i UFL, segons el sistema INRA (1978, 1988, 
2007), són importants, a més a més de per cobrir les possibles deficiències en els nutrients esmentats, per 
la seva influència sobre la ingestió. Han proposat uns límits en aquestes relacions, tant per cobrir les 
necessitats nitrogenades per als microbis del rumen com per maximitzar la ingestió (Faverdin et al., 
2003): 

Si en el rumen hi ha dèficit de N degradable es deprimeix la degradació i disminueix la ingestió. El dèficit 
en N degradable es mesura segons la relació: 

      
UFL

PDIEPDIN −
  

Relació que si està compresa entre -20 i -25 g PDI/UFL, la ingestió de MS baixa. Aquesta relació es pot 
agafar com a guia, per exemple, en l’ús d’urea en ensitjats de blat de moro. Només afegint 15 g d’urea per 
kg de MS n’hi pot haver prou per restablir l’equilibri en N degradable i maximitzar la ingestió, sense 
necessitat de recórrer a altres fonts proteiques (Faverdin et al., 2003). L’ús de tortós de lleguminoses, 
protegits contra la fermentació ruminal, pot dificultar l’equilibri en N degradable si no hi ha una altra font 
nitrogenada, en provocar que la proteïna microbiana sigui insuficient per a la nutrició de la vaca.  

Seguint amb aquesta relació,  

Si 
UFL

PDIEPDIN −  < 0 la complementació en N degradable augmentarà la ingestió. 

Si 
UFL

PDIEPDIN − > 8, hi ha excés de N. En canvi si està compresa entre 0 i 8 no és necessària la 

complementació, ja que el lleuger dèficit es compensa amb el reciclatge de la urea a través de la saliva. 

L’altre extrem que cal vigilar és el superàvit o excés de N, ja que aquest augmenta la producció 
d’amoníac, amb la consegüent aturada ruminal i la baixada de la ingestió. Per aquest motiu és molt 
important buscar l’equilibri entre PDIN i PDIE en la ració. 

Pel que fa als efectes de la nutrició proteica sobre la ingestió hi ha pocs estudis realitzats, en contraposició 
als que hi ha sobre la composició i producció de llet. La concentració proteica la mesurem per la relació 
PDIE/UFL (Faverdin et al., 2003).  

En racions 60:40 (F:C) amb ensitjat de blat de moro com a part farratgera, amb concentració proteica 
igual a 88 g PDIE/UFL, i un equilibri en N degradable igual a 2, en realitzar perfusions de proteïna en el 
duodè han aconseguit incrementar la ingestió en 2 kg MS/dia, de manera significativa, sempre que 
aquesta perfusió es mantingui durant 4 setmanes o més (Faverdin et al., 2003). És important assenyalar 
que en aquest estudi van observar una variació en el comportament alimentari dels animals, ja que va 
augmentar la velocitat d’ingestió i va disminuir el nombre de menjades per dia. 

Si en qualsevol assaig o estudi es conclou que hi ha un augment en la producció, o en la ingestió en 
aquest cas, automàticament generem la necessitat de conèixer els límits de l’augment, i, de vegades, 
oblidem el punt de partida. En el cas que hem analitzat, convé destacar que la ració té una relació F:C 
igual a 60:40. Si les necessitats proteiques estan cobertes, els efectes de la complementació sobre la 
ingestió són imperceptibles. 
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Relació que si està compresa entre -20 i -25 g PDI/UFL, la ingestió de MS baixa. Aquesta relació es 
pot agafar com a guia, per exemple, en l’ús d’urea en ensitjats de blat de moro. Només afegint 15 
g d’urea per kg de MS n’hi pot haver prou per restablir l’equilibri en N degradable i maximitzar la 
ingestió, sense necessitat de recórrer a altres fonts proteiques (Faverdin et al., 2003). L’ús de tortós 
de lleguminoses, protegits contra la fermentació ruminal, pot dificultar l’equilibri en N degradable 
si no hi ha una altra font nitrogenada, en provocar que la proteïna microbiana sigui insuficient 
per a la nutrició de la vaca. 

Seguint amb aquesta relació, 

Si     < 0 la complementació en N degradable augmentarà la ingestió.

Si   > 8, hi ha excés de N. 

En canvi si està compresa entre 0 i 8 no és necessàriala complementació, ja que el lleuger dèficit 
es compensa amb el reciclatge de la urea a través de la saliva.

L’altre extrem que cal vigilar és el superàvit o excés de N, ja que aquest augmenta la producció 
d’amoníac, amb la consegüent aturada ruminal i la baixada de la ingestió. Per aquest motiu és 
molt important buscar l’equilibri entre PDIN i PDIE en la ració.

Pel que fa als efectes de la nutrició proteica sobre la ingestió hi ha pocs estudis realitzats, en 
contraposició als que hi ha sobre la composició i producció de llet. La concentració proteica la 
mesurem per la relació PDIE/UFL (Faverdin et al., 2003). 

En racions 60:40 (F:C) amb ensitjat de blat de moro com a part farratgera, amb concentració 
proteica igual a 88 g PDIE/UFL, i un equilibri en N degradable igual a 2, en realitzar perfusions de 
proteïna en el duodè han aconseguit incrementar la ingestió en 2 kg MS/dia, de manera significa-
tiva, sempre que aquesta perfusió es mantingui durant 4 setmanes o més (Faverdin et al., 2003). 
És important assenyalar que en aquest estudi van observar una variació en el comportament 
alimentari dels animals, ja que va augmentar la velocitat d’ingestió i va disminuir el nombre de 
menjades per dia.
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Si 
UFL

PDIEPDIN −  < 0 la complementació en N degradable augmentarà la ingestió. 

Si 
UFL

PDIEPDIN − > 8, hi ha excés de N. En canvi si està compresa entre 0 i 8 no és necessària la 

complementació, ja que el lleuger dèficit es compensa amb el reciclatge de la urea a través de la saliva. 

L’altre extrem que cal vigilar és el superàvit o excés de N, ja que aquest augmenta la producció 
d’amoníac, amb la consegüent aturada ruminal i la baixada de la ingestió. Per aquest motiu és molt 
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Pel que fa als efectes de la nutrició proteica sobre la ingestió hi ha pocs estudis realitzats, en contraposició 
als que hi ha sobre la composició i producció de llet. La concentració proteica la mesurem per la relació 
PDIE/UFL (Faverdin et al., 2003).  

En racions 60:40 (F:C) amb ensitjat de blat de moro com a part farratgera, amb concentració proteica 
igual a 88 g PDIE/UFL, i un equilibri en N degradable igual a 2, en realitzar perfusions de proteïna en el 
duodè han aconseguit incrementar la ingestió en 2 kg MS/dia, de manera significativa, sempre que 
aquesta perfusió es mantingui durant 4 setmanes o més (Faverdin et al., 2003). És important assenyalar 
que en aquest estudi van observar una variació en el comportament alimentari dels animals, ja que va 
augmentar la velocitat d’ingestió i va disminuir el nombre de menjades per dia. 

Si en qualsevol assaig o estudi es conclou que hi ha un augment en la producció, o en la ingestió en 
aquest cas, automàticament generem la necessitat de conèixer els límits de l’augment, i, de vegades, 
oblidem el punt de partida. En el cas que hem analitzat, convé destacar que la ració té una relació F:C 
igual a 60:40. Si les necessitats proteiques estan cobertes, els efectes de la complementació sobre la 
ingestió són imperceptibles. 
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Foto 4.7. i 4.8. Racionament racional: Farratges ad libitum i concentrats limitats
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Si en qualsevol assaig o estudi es conclou que hi ha un augment en la producció, o en la ingestió 
en aquest cas, automàticament generem la necessitat de conèixer els límits de l’augment, i, de 
vegades, oblidem el punt de partida. En el cas que hem analitzat, convé destacar que la ració té 
una relació F:C igual a 60:40. Si les necessitats proteiques estan cobertes, els efectes de la comple-
mentació sobre la ingestió són imperceptibles.

La millora en la nutrició proteica (un augment de 14 % en PDIE/UFL) incrementa la ingestió en 1 kg 
MS/dia, sempre que no es produeixi dèficit en N degradable en rumen. I, en qualsevol cas, sembla 
que la durada del tractament com a mínim ha de ser d’un mes, confirmant que els ingredients de 
la ració no són fórmules màgiques d’efectes immediats. En definitiva, la resposta sobre la ingestió 
depèn de les característiques de la ració i de la naturalesa del complement proteic.  

Per a concentracions proteiques (PDIE/UFL) entre 80 i 100 hi ha una resposta positiva i creixent en 
la ingestió, però a partir de 100 els efectes són més febles (Faverdin et al., 2003), seguint, com en 
tots els fenòmens del racionament, la llei de rendiments decreixents. Per maximitzar la ingestió de 
la ració, com a norma de seguiment del racionament, els valors de PDIN i PDIE han de trobar-se 
molt pròxims, i la concentració proteica en plena lactació s’ha de situar entre 100 i 105 g PDIE/UFL, 
i per a l’inici de la lactació, entre 110 i 115 g PDIE/UFL.

La urea en la llet i factors de variació

Una altra manera de fer el seguiment del racionament en relació a l’equilibri en N degradable és 
mitjançant el mesurament d’urea en la llet, o del mesurament del nitrogen ureic en la llet. Hi ha 
models per predir l’excreció de N i l’eficiència de l’ús de la proteïna en l’alimentació a partir del 
contingut en urea en la llet, sobretot en l’última dècada, arran de la preocupació per la contamina-
ció del medi. El model de Jonker et al. (1998) va ser dels primers que van recórrer al contingut en 
urea en la llet com un mètode pràctic, i no invasiu, amb un error de determinació pròxim al 15%, 
imputable a la variació entre animals. 

Reduir a uns pocs paràmetres el maneig de l’alimentació pot ser interessant per començar a estu-
diar el conjunt, no obstant això, no hem de perdre de vista la complexitat de l’explotació. Tant els 

Foto 4.9 i 4.10. Racionament irracional: Concentrats ad libitum i farratges limitats
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investigadors com els divulgadors, o almenys allò que s’infereix dels seus treballs escrits, intenten 
la reducció de variables a l’encalç de la claredat, i sempre es busca que una sola variable sintetitzi 
el conjunt. Així ha passat amb el mesurament de la condició corporal, i així passa amb la urea en la 
llet. En una experiència van relacionar la concentració d’urea en la llet, mesurada sobre tanc, amb 
la concentració de proteïna bruta en la ració diària, l’energia neta ingerida i l’estat de lactació, amb 
una determinació del 52%, i destaquen que, efectivament, la concentració d’urea en la llet depèn 
de l’equilibri entre nitrogen i energia de la ració, no obstant això, hi ha molts factors susceptibles 
d’influir en la ureogènesi, i que, possiblement, haurem de buscar una relació específica per a cada 
modalitat de racionament, o per a grups d’explotacions (Frand et al., 2003).

En una altra experiència, en explotacions convencionals, van determinar, efectivament, que la 
concentració d’urea en la llet variava segons l’estació de l’any, l’estat de lactació, el número de lac-
tació, el moment de la presa de la mostra, entre altres factors, de manera que eren moltes les fonts 
de variació per poder usar aquest índex com a únic registre, o com a registre fiable, del seguiment 
de la ració o del racionament (Godden et al., 2001a).

Sobre l’excés de proteïna en la ració, la transformació en el fetge d’amoníac en urea, genera un 
cost energètic, que situa en 12 Kcal/g de nitrogen excretat en excés, reduint, per tant, la producció 
de llet esperada (Van Soest, 1994). No obstant això, altres autors (Godden et al., 2001a) demostren 
que hi ha una relació positiva, encara que no lineal, entre la producció de llet i la concentració 
d’urea en la llet, ja que l’excés de proteïna en la ració pot posar, a disposició del metabolisme per 
produir llet, més energia generada per la desaminació d’aminoàcids. La concentració d’urea en la 
llet, en el conjunt de l’explotació, pot ser, també, un índex econòmic, en el sentit que com més alta 
sigui, més alts seran els costos d’alimentació per vaca i dia (Godden et al., 2001b).

Seguint en l’intent de relacionar la urea en la llet amb l’alimentació proteica, s’ha demostrat 
(Nousiainen et al., 2004), en explotacions convencionals, mitjançant mesuraments de nitrogen 
ureic en partides de llet, que aquest depèn directament de la concentració en proteïna bruta de la 
ració, segons la relació següent:

[Nureic] llet = - 14,2 + 0,17 x [PB] ració (R
2 = 0,78)

On,

[Nureic] llet és la concentració de nitrogen ureic en la llet, en mg/dl

[PB] ració és la concentració de proteïna bruta en g/kg MS de la ració 

Hem d’aclarir que les explotacions de Finlàndia i Suècia, que han estat objecte d’aquest estudi, 
per a les quals es va determinar la relació anterior, subministraven una ració d’ensitjat de raigràs, 
en un 60% de la MS total, complementada amb concentrats, per a vaques de pes mitjà de 579 kg 
produint una mitjana de 29 kg de llet del 4%, 109 dies després del part. 

En el mateix estudi (Nousiainen et al., 2004) van indagar sobre l’ús de la proteïna degradable en el 
rumen per relacionar-lo amb el N ureic en la llet, arribant a la conclusió que, en racions d’ensitjat 
de raigràs, 60:40 (F:C), un valor de 11,7 mg de Nureic /dl de llet, era l’adequat perquè les necessitats 
nitrogenades de la població microbiana del rumen estiguessin cobertes. Aquest valor es troba dins 
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dels límits de normalitat de 8,16 a 13,99, per a racions equilibrades en energia i proteïna per a la 
producció de llet (Frand et al., 2003).

Altres autors (Barton et al., 1996) relacionen el contingut proteic de la ració amb la concentració de N 
ureic en el plasma, de manera que analitzant dues racions a base d’ensitjat de blat de moro i ensitjat 
de gramínia i lleguminosa i complementació de gra de blat de moro, civada i tortó de soja (ració A: 
57% MS farratgera i PB = 13%; ració B: 50% MS farratgera i PB = 20%), van trobar que amb la ració 
A, amb menys % PB, la taxa de proteïna en la llet era de 3,23% i la taxa de N ureic en el plasma era 
de 8,6 mg/dl, i que amb la ració B, amb més % PB, la taxa de proteïna era de 3,41%, superior a l’an-
terior, i la taxa de N ureic en plasma era molt superior, concretament de 21,10 mg/dl. Així mateix, van 
demostrar que les dietes amb 20% de PB tendien a incrementar els dies oberts en la reproducció (des 
del part fins a la concepció), especialment en aquelles vaques amb problemes metabòlics. 

La relació entre la concentració de N ureic a la sang, al plasma i a la llet, l’han demostrat diversos 
autors (Broderick et al., 1997), de manera que podem passar d’una determinació a una altra i estu-
diar, per exemple, el possible efecte de la concentració de PB de la ració en el contingut de N ureic 
de la llet, i d’aquest a la taxa de proteïna de la llet. Segons aquests autors, l’ús ineficient de la PB 
de la ració implica un augment de la concentració de N ureic a la sang. 

Si agafem les dades de les concentracions de N ureic en el plasma de la investigació esmentada 
anteriorment, i apliquem la relació entre aquesta concentració i la de N ureic en sang, mitjançant 
l’equació de regressió ([Nureic] plasma = 1,021 x [Nureic] sang + 0,399, R2 = 0,92) s’obté per a la ració A: 
[Nureic] sang = 8,03 mg/dl, i per a la ració B: [Nureic] sang = 20,27 mg/dl. Si, a continuació, apliquem 
l’equació de regressió dels mateixos autors per a la relació entre N ureic en sang i N ureic en llet 
([Nureic] llet = 0,62 x [Nureic] sang + 4,75, R2 = 0,84), s’obté per a la ració A: [Nureic] llet = 9,57 mg/dl, i per a 
la ració B: [Nureic] llet = 16,92 mg/dl. Finalment, aplicant l’equació que relaciona la PB (%) de la ració 
amb el N ureic en la llet (PB = 0,269 x [Nureic] llet + 13,7, R2 = 0,84), obtenim per a la ració A: PB = 
16,27%, i per a la ració B: PB = 18,25%. 

Evidentment, les equacions de regressió marquen la tendència i no els valors exactes de la PB en les 
racions. Si en lloc d’aquesta equació utilitzéssim la relació relatada en primer lloc, en la qual la PB 
s’expressa en g/kg MS, obtindríem els valors de 13,98% per a la ració A, i de 18,30% per a la ració B.

Amb aquest exemple hem volgut ressaltar la necessitat d’estudiar aquestes relacions en un grup 
d’explotacions en concret i, a partir de les equacions que determinem, estudiarem el racionament 
que s’adapti millor a l’objectiu de producció. Les guies o tests de N ureic en la llet són còmodes i 
ajuden l’assessor i el ramader a conèixer els problemes derivats de l’alimentació, no obstant això, 
perquè siguin més útils les hauríem de preparar, per a cada zona productora, a partir de l’estudi de 
les racions i de la producció obtinguda.

Abans de donar una guia per al N ureic en llet, convé fer un apunt sobre la taxa proteica en la llet. 
La taxa proteica inclou únicament la proteïna veritable, si bé, en general, parlem de taxa proteica 
en la qual hi incloem el N no proteic, hem d’aclarir el mètode de determinació. La fórmula que 
usem és la següent:

tp = tMNT – [Nureic]llet – NNPno ureic
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tp és la taxa de proteïna veritable en la llet en g/kg; tMNT és la taxa de matèries nitrogenades totals 
en la llet en g/kg; [Nureic]llet és la concentració de N ureic en la llet, en g/kg; NNPno ureic és la concen-
tració de N no proteic i no ureic, que estimem en 0,7 g/kg.

Si tornem a l’exemple de la investigació anterior (vaques ració A: 3,23% tMNT; vaques ració B: 3,41% 
tMNT) les taxes de proteïna real en cada cas són les següents: 

Ració A: tp = 32,3 – 0,096 – 0,7 = 31,50

Ració B: tp = 34,1– 0,17– 0,7 = 33,23

Segons diverses fonts d’extensió (PLM, 2004; Drudik et al., 2007) podem utilitzar el següent esque-
ma com a guia de la concentració d’urea en la llet, en mg/dl, o de la concentració de N ureic en la 
llet, per al conjunt de vaques en lactació d’una explotació. 

En ramats petits podem determinar per a totes les vaques en lactació, i en ramats grans podem 
determinar en una mostra aleatòria del 10 al 15%. El valor mitjà serà la concentració d’urea en llet 
per a les vaques amb idèntica ració. Per a un seguiment normal, i sobre el qual es puguin detectar 
anomalies, n’hi ha prou amb agafar mostres quatre vegades per any, tot i que hem de realitzar anà-
lisis si hi ha canvis en la ració (composició de nutrients, passar d’unifeed a pasturatge, introducció o 
canvis en els ingredients, canvis en el processament dels ingredients, etc.). Segons quin sigui el valor 
mitjà de la concentració d’urea a la llet, o del N ureic, hauríem de fer determinacions individuals.

[urea]llet
mg/dl

[Nureic]llet
mg/dl

Recomanacions

Més de 35 Més de 16 Abaixar la concentració de PB en la ració. Pot passar que la 
taxa proteica hagi baixat, en aquest cas haurem de pujar el 
contingut energètic de la ració farratgera. En general, hem 
de baixar la proteïna degradable en el rumen, o augmentar 
l’energia, ja que estan desequilibrades en la ració.

De 25 a 35 De 12 a 16 Zona de normalitat

Menys de 25 Menys de 12 Augmentar la concentració de PB en la ració. Si s’augmenta la 
producció de llet i la taxa de proteïna, no serà necessari fer res. 
Si baixa la taxa de proteïna, amb augment o disminució de la 
producció, haurem d’augmentar la concentració energètica i 
proteica de la ració. 

Els valors normals d’urea a la llet oscil·len entre 24 i 32 mg/dl. En treballs de divulgació (Engalbert, 
2003) s’indica que, concentracions inferiors a 25 mostren un dèficit en N degradable en la ració, 
i concentracions superiors a 32 són indici d’excés de N degradable en la ració. Aquests valors 
coincideixen, en certa manera, amb els assenyalats per altres autors (Frand et al., 2003), que sug-
gereixen que entre 17,5 i 30 serien valors satisfactoris, encara que consideren que el mesurament 
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de la urea en la llet, com a indicador de l’equilibri de la ració, en cap cas haurà de suplir l’anàlisi de 
farratges ni el càlcul o plantejament adequat de la ració.

La determinació del nitrogen ureic en la llet, en tanc o individualment, per mètodes químics o 
espectrofotomètrics, serveix igual que la determinació de la concentració d’urea en la llet. En tots 
els casos es recomana que l’ús d’índexs no oculti la necessitat del coneixement profund de l’ex-
plotació en tots els seus factors. 

El contingut d’urea a la llet també serveix per predir el N excretat, ja que la excreció d’urea és propor-
cional a la concentració d’urea en sang, i aquesta està relacionada amb la concentració d’urea a la llet. 
L’excés d’aminoàcids i de pèptids és desaminat en el fetge, de manera que s’engrosseix el N ureic (urea), 
entrant en el sistema circulatori per ser filtrat en els ronyons i excretar l’orina (Jonker et al., 1998).

Els aminoàcids digestibles a l’intestí en el racionament

L’ús de metionina i lisina protegides contra la fermentació en el rumen, es justifica per l’estalvi eco-
nòmic, ja que ens permet, d’una banda, reduir el percentatge de proteïna bruta de la ració, i de l’altra, 
utilitzar farratges deficitaris en aminoàcids. A més, influeix positivament en la producció de proteïna 
i en la taxa de proteïna (Rogers et al., 1989; Rulquin i Delaby, 1997; Polan et al., 1991; Donkin et al., 
1989; Piepenbrink et al., 1996). També han observat que l’addició d’aminoàcids protegits penalitza en 
major o menor grau el recompte de cèl·lules somàtiques (Rogers et al., 1987; Polan et al., 1991).

El sistema d’aminoàcids digestibles (AADI) proposat com a sistema de racionament, sembla adap-
tar-se de manera perfecta al sistema INRA d’aportacions en PDIN i PDIE (Rulquin, 2001; Rulquin 
et al., 2001 a, b, c).

El sistema NRC (2001) i l’holandès donen recomanacions per a dos aminoàcids (Lisina i Metionina 
—Lys i Met—), el sistema de Cornell ho fa per a tots els aminoàcids indispensables (Rulquin, 2001). 
En el sistema AADI (Rulquin, 2001; Rulquin et al., 2001, a, b, c), a part de la Lys i Met s’inclouen 
fins a 9 d’indispensables. Per a la Lys i la Met es donen recomanacions, i per a la resta es donen 
indicacions. En definitiva, el sistema AADI es limita a donar les eines per comprovar les racions en 
contingut d’aminoàcids, en funció de les necessitats en proteïna.

El nutricionista no hauria de perdre de vista el fet que la proteïna microbiana formada en el rumen, 
pot arribar a cobrir entre el 35% i el 66% de les necessitats d’una vaca de llet. De vegades intentem 
focalitzar només l’interès en la proteïna alimentària, no degradable, sense tenir en compte que el 
remugador pot elaborar proteïna a partir de la flora microbiana, a un preu més econòmic.

El llindar de la MetDI (metionina digestible) se situa en el 2,1% de PDIE (Rulquin et al., 2001 b), tot 
i que la majoria d’ingredients no arriben al 2% de PDIE (Rulquin et al., 2001 c); només alguns in-
gredients superen aquest valor, però no arriben al 2,5%, valor que, en canvi, sí que té la mitjana de 
la concentració dels bacteris ruminals. També hem de destacar que la palla de cereal tractada amb 
amoníac té una concentració de 2,05% de MetDI, un valor superior a molts concentrats i farratges. 

Els principals factors de variació en el contingut intestinal d’aminoàcids són la naturalesa de la 
ració i el seu contingut en PDIA. Ambdós expliquen el 54% de la variabilitat del contingut. 
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Les aportacions les podem calcular per a la majoria dels AA però únicament per a la Lys i la Met 
han establert nivells de recomanació: 7,3 % per a la LysDI (les recomanacions de NRC (2001) són 
de 7,24 %), i 2,5 % per a la MetDI (les recomanacions de NRC (2001) són de 2,38 %). Tot i aquestes 
recomanacions, consideracions pràctiques i econòmiques dibuixen uns llindars més baixos, 6,8% 
per a la Lys i de 2,1 per a la Met.

La resposta a la incorporació de Lys i Met segueix la llei de rendiments decreixents, segons les 
equacions de la taula 4.3. 

tAulA 4.3. efecteS de lA incorPorAció d’AAdi1 (lyS i met) A lA rAció Sobre lA Producció 

Contingut mitjà a partir del qual 
s’incorpora AADI a la ració

Efecte sobre la producció 
de proteïnes

Efecte sobre la taxa 
proteica

LysDI2 = 6,88% 21,0 (1 – e(-1,15 (LysDI – 7))) 0,56 (1 – e(-1,01(LysDI -7)))

MetDI3 = 1,97% 34,1 (1 – e(-1,90(MetDI – 2,1))) 0,57 (1 – e(-2,89(MetDI-2,1)))

    Elaboració a partir de Rulquin (2001); 1 Aminoàcids digestibles; 2 Lisina digestible; 3 Metionina digestible

Per calcular la composició en AA dels aliments necessitem una sèrie de paràmetres, que en alguns 
casos es fan difícils d’obtenir. A la taula 4.4 indiquem aquests paràmetres i la seva obtenció.

tAulA 4.4. PAràmetreS neceSSAriS Per cAlculAr lA comPoSició en AA delS AlimentS (reSum)

Paràmetre necessari Com s’obté

PDIA Càlculs a partir de les dades químiques (INRA, 1981, 1988, 2007)

PDIME Càlculs a partir de les dades químiques (INRA, 1981, 1998, 2007)

PDIE És la suma PDIA + PDIME

[AAi]proteïna microbiana És el % d’un AA amb relació als 16 AA que hi ha en la fracció microbiana. 
És un valor fixat com a constant; és a les taules INRA d’AADI (Rulquin et 
al., 2001, a, b, c)

[AAi]proteïna no 
degradada

És el % d’un AA si el relacionem amb els 16 AA, que hi ha en la fracció 
alimentària no degradada. Hem de determinar-lo per a cada aliment, no 
es pot extrapolar de les taules

a És una constant d’ajustament, en les taules INRA d’AADI (Rulquin et al., 
2001, a, b, c) ve fixada per a cada AA 

b És una constant d’ajustament, en les taules INRA d’AADI (Rulquin et al., 
2001, a, b, c) ve fixada per a cada AA

Elaboració a partir de Rulquin et al. (2001 a, b, c)
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Resumint, el sistema de racionament AADI (Rulquin, 2001; Rulquin et al., 2001, a, b, c) consisteix a 
formular les racions de manera habitual, per, a continuació, comprovar les aportacions en AA per 
veure si estan dins dels límits recomanats, triant els ingredients que compleixin amb les recoma-
nacions, i si no hi ha cap altre remei poder triar suplements rics en AA limitants.

Contingut de minerals de la ració

Els minerals són una part molt important d’una dieta, ja que permeten la reconstrucció o reconstitució 
de les reserves minerals dels ossos. Si les aportacions dels ingredients en calci i fòsfor fossin insuficients, 
la vaca recorreria a les reserves òssies (INRA, 1978, 1988). Si això passés la llet no es veuria afectada 
en composició de minerals, però, en canvi, sí que ho estaria la quantitat secretada per unitat de temps.

El conjunt de macrominerals, calci, sodi, potassi, clor, sofre i fòsfor són els responsables de man-
tenir el balanç neutre de càrregues a l’organisme. Els components de la ració, la producció de llet, 
l’estat fisiològic i la calor poden alterar aquest equilibri i, per tant, l’estat òptim de l’animal, de 
manera que baixi el consum de matèria seca i la producció.

El subministrament de bicarbonat sòdic, en racions d’ensitjat de blat de moro i d’alfals sec, no 
presenta cap avantatge sobre la producció si el racionament és correcte, encara que en una de les 
proves sí que van trobar un augment de la taxa de greix (Boisclair et al. , 1986).

La nutrició mineral en les vaques seques, a causa de la relació tan estreta amb la hipocalcèmia 
postpart i amb la febre vitulària, és de cabdal importància. L’assessor en temes de maneig de l’ali-
mentació haurà de procurar recollir, també, les dades disponibles sobre els continguts en Ca i P de 
les racions del període d’assecament. 

Contingut vitamínic de la ració

L’elevat contingut de vitamines hidrosolubles de la llet i l’increment de la producció de llet en els 
últims anys han provocat situacions de carència i reduccions en els rendiments. D’altra banda, els 
aliments són molt variables en el contingut de vitamines, sobretot liposolubles, i, juntament amb 
el fet que les vitamines són molt làbils i fàcils de degradar, és convenient fer aportacions amb un 
cert marge de seguretat.

Si es produeixen estats de carència, sobretot en vitamines A i E, apareixen problemes sanitaris i patolò-
gics, que predisposen l’aparició de mamitis, retencions de membranes fetals i els ovaris cístics. Patologies 
que, sobretot la mamitis, influeixen en la producció i composició de la llet (Ferguson, 1991).

Mida de les partícules dels ingredients i propietats dels aliments

Fibra

Diferents estudis (Armentano i Pereira, 1997; Mertens, 1997) corroborats pel NRC (2001), afirmen 
que la fibra neutra detergent (NDF) proporciona una descripció útil dels farratges i d’altres in-
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gredients però com a mesurament únic de la fibra presenta problemes en racions amb farratges 
picats i subproductes amb alt contingut en fibra. A l’anàlisi química (NDF) cal afegir-hi la capa-
citat d’estimular l’activitat mastegadora (Grant, 1997), aspecte recuperat d’estudis anteriors que 
recomanaven utilitzar l’activitat mastegadora com un índex de valoració dels farratges i d’altres 
aliments fibrosos (Balch, 1971).

El nivell òptim de NDF en les racions dependrà dels farratges utilitzats, per tant formular racions 
sobre la base d’un % específic de NDF, sense considerar la font farratgera, no sembla massa vàlid. 
La formulació en aquests termes, sense considerar la digestibilitat de la fibra, dóna pitjors resul-
tats (West et al., 1997). En definitiva, NDF serveix per a racions convencionals de farratges llargs, 
complementats amb concentrats, però si els farratges estan finament picats o mòlts, o bé si en 
les racions introduïm una fibra no farratgera, formular segons el contingut de NDF no té sentit 
(Mertens, 1997).

Generalment, els conceptes de fibra i de picat dels farratges es confonen, tant pels ramaders com 
pels tècnics, anomenant fibra llarga a un farratge poc picat, i fibra curta si està molt picat. És molt 
freqüent dir que l’alfals, pel fet de ser un fenc, té fibra llarga, quan són les gramínies les que tenen 
fibres llargues, i les lleguminoses fibres curtes (Van Soest, 1982).

Foto 4.11. Fibra curta (Fenc d’alfals) Foto 4.12. Fibra llarga (Palla d’ordi)

Per a un bon racionament: farratge llarg (no processat, ni mòlt, ni excessivament picat)

Quan semblava que els conceptes o aspectes del racionament, com la relació entre MS farratgera 
i MS concentrada, entre d’altres, estaven en declivi en determinats ambients, resulta interessant 
transcriure algunes recomanacions (Mertens, 1997) sobre les propietats físiques de la ració i la 
seva dependència d’una sèrie de factors com els següents:

La relació entre la MS farratgera i la MS concentrada•	

Tipus de farratges•	

Tipus de concentrats•	

% de fibres no farratgeres mòltes•	
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Mida de les partícules•	

Processat dels ingredients•	

L’efectivitat de la fibra en el racionament de vaques de llet pot definir-se com l’habilitat de man-
tenir la síntesi de greix en la llet i mantenir un bon estat de salut en la vaca. Els conceptes de fibra 
físicament efectiva i de fibra efectiva han de distingir-se perfectament si volem comprendre la 
importància de la fibra en la ració (Mertens, 1997).

La fibra físicament efectiva la descriuen tenint en compte la mida de les partícules, que influeixen 
en l’activitat mastegadora, i la naturalesa bifàsica dels continguts ruminals (xarxa flotant de par-
tícules llargues que sobreneden el líquid ruminal i les partícules fines en suspensió).

La fibra efectiva es defineix segons la capacitat que té un aliment, en una ració determinada, per 
reemplaçar el farratge (amb alta repleció), perquè la síntesi de greix en la llet es mantingui al 
mateix nivell.

Per tant, la fibra físicament efectiva és un concepte més restringit a les propietats físiques, i alta-
ment relacionat amb l’activitat mastegadora, i la fibra efectiva és un concepte més ampli, ja que 
hi ha atributs no fibrosos dels aliments que influeixen en la síntesi de greix en la llet, i que incloem 
en la definició de fibra efectiva, però no en la de fibra físicament efectiva.

Si bé s’hi inclouen aquests conceptes, en el racionament que proposem s’usa el mètode INRA per a 
la ingestió de MS farratgera, és a dir la valoració dels farratges en unitats d’atipament o de reple-
ció (encombrement) UE i l’ús del mètode de càlcul de compliment energètic en el punt estricte. Així 
mateix, en les restriccions s’hi inclou la limitació de l’ús de concentrats més enllà del 50% de la MS 
total. Podem trobar diverses fonts bibliogràfiques en què, usant el sistema de racionament basat 
en els conceptes de fibra físicament efectiva, arriben a conclusions que amb això no s’acompleixen 
els requisits d’una alimentació sana per a la vaca, ni tampoc podem observar els seus efectes en la 
producció. A continuació detallem algunes d’aquestes fonts bibliogràfiques.

Diversos autors (Beauchemin i Yang, 2005) demostren que si incrementen el contingut de fibra, 
mesurada en NDF físicament efectiva, en racions amb ensitjat de blat de moro com a únic farratge 
i amb alt contingut en concentrats (42:58) el temps de masticació augmenta, però això no serveix, 
necessàriament, per reduir l’acidosi ruminal.

Els mateixos autors (Yang i Beauchemin, 2006a) en racions amb ensitjat d’ordi com a únic aliment 
farratger, amb diferents mides de tall, i amb una complementació de concentrats superior al 50%, 
concretament 46,6:53,4, i amb l’ordi com a principal ingredient, demostren que el temps dedicat al 
remugament i a la masticació s’incrementava amb el contingut de fibra, mesurada en NDF física-
ment efectiva. No obstant això, el pH ruminal no variava, i perquè variés la producció i la proporció 
d’àcids grassos volàtils era necessari augmentar també el contingut de MO ingerida. Com a conclu-
sió, tampoc variava la incidència d’acidosi subclínica, entre altres motius perquè el midó provenia 
majoritàriament de l’ordi. Si en compte d’ordi s’utilitzava ensitjat de blat de moro complementat 
amb concentrats, basats en gra de blat de moro, (45,8:54,2), es comprovava que ni la ingestió de MS 
ni la digestibilitat de la MO variaven segons quin fos el contingut de fibra, NDF físicament efectiva, 
ni tampoc variava la producció de llet ni la seva composició (Yang i Beauchemin, 2006b).
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Per a vaques d’alta producció, 
prop del pic de lactació, amb ra-
cions unifeed pot ser adequada la 
formulació sobre la base del con-
tingut en fibra, mesurada en NDF 
físicament efectiva, per regular el 
pH ruminal, la digestibilitat de la 
fibra i l’activitat mastegadora. No 
obstant això, els paràmetres pro-
ductius (quantitat de llet, taxa de 
greix i taxa de proteïna) són poc 
sensibles a aquests efectes (Zebeli 
et al., 2006). Això, segons el nos-
tre parer, corrobora que és més 
important conèixer l’origen de la 
fibra, i si està processada o no, i 
que cal incorporar el farratge en dosis iguals o superiors al 50% de la MS total.

Aliments

Els aliments exerceixen una acció específica, a causa de la seva composició i estructura, sobre la 
composició de la llet, però de difícil quantificació.

Els ramaders i alguns nutricionistes opinen de manera generalitzada que cada aliment exerceix, 
per si mateix, una influència directa en la composició i producció de llet, no obstant això, no hi 
ha cap relació senzilla, de causa efecte, entre els constituents de la llet i els d’un aliment, ja que 
es donen transformacions molt complexes al rumen, juntament amb modificacions de caràcter 
hormonal que poden alterar els sòlids produïts en la mamella (Sutton, 1989).

En comparar els efectes dels farratges, per exemple entre l’ensitjat de blat de moro i l’ensitjat 
d’herba, constaten que l’ensitjat de blat de moro té efectes positius sobre la taxa de matèria útil i, 
en canvi, en igualtat de condicions, l’ensitjat d’herba deprimeix la taxa proteica i la taxa de greix 
també es veu lleugerament deprimida (Hoden et al., 1986). És evident que aquests efectes els hem 
de considerar restringidament, ja que sovint la quantitat total de cada farratge té tanta o més 
importància que el fet que el farratge sigui d’un tipus o un altre.

Pel que fa referència als fencs, els efectes sobre la taxa de greix són comparables als de l’ensitjat de 
blat de moro. La taxa de proteïna és més elevada amb fencs com a únics aliments farratgers que 
amb ensitjats d’herba (Hoden et al., 1985, Hoden et al., 1986, Hoden 1991).

El pasturatge, per la seva part, té efectes variables segons l’estació i el racionament anterior. Les normes 
NRC (Rearte et al., 1986) en la investigació realitzada, suggereixen que, si la vaca pastura, les necessi-
tats de manteniment en energia han d’augmentar entre el 10 i el 20%, per l’exercici que realitzen.

En els valors nutritius dels ingredients de la ració observem una elevada variabilitat que enforteix 
la necessitat d’establir un pla de valoració nutritiva, periòdic i estable, per a cada zona productiva, 

Foto 4.13. És necessari un pla de valoració nutritiva dels ingredients
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tant per als aliments farratgers com per als concentrats i subproductes, per obtenir una millor 
rendibilitat o eficàcia de les racions (Martí, 1997).

La resistència al trencament i a la mòlta dels farratges (Baumont, 1996), està relacionada amb 
el contingut en parets cel·lulars i amb la proporció de tiges. Per tant, la valoració sensorial dels 
farratges ha d’incloure aquesta incidència. Igualment, l’efecte negatiu de l’acètic sobre la ingestió 
pot ser interessant que s’inclogui en aquesta valoració sensorial. La velocitat d’ingestió a l’inici de 
les menjades és un índex de la motivació dels animals per ingerir-les (Baumont, 1996), fenomen 
que, d’una forma o una altra, hauria de ser objecte d’extensió de l’alimentació.

Càlcul de les necessitats nutritives d’una vaca

A continuació incloem les fórmules per calcular les necessitats nutritives d’una vaca, seguint el 
sistema INRA (INRA, 2007). Les fórmules de càlcul integren els coneixements científics i pràctics 
dels últims anys, seguint el mateix mètode que INRA va presentar el 1978. Com ja se sap, el sis-
tema INRA per a la ingestió utilitza les unitats d’atipament (UE) i hi integra els conceptes de fibra 
i les particularitats de la vaca com a remugant, pel que fa als processos fisiològics de la ingestió 
i remugament. Les unitats d’atipament i el seu ús en el racionament han tingut un ús limitat, en 
part per la dificultat de comprendre els processos de substitució entre farratges i concentrats, 
afegint-s’hi el problema, per a alguns nutricionistes insoluble, d’aplicar el punt estricte de com-
pliment de les necessitats energètiques. Afortunadament, les eines informàtiques, i concretament 
els fulls de càlcul amb la possibilitat d’usar fórmules i plantejar programacions, faciliten el seu ús, 
tot i que no eximeixen de la seva comprensió. 

Per entrar en l’ús de les fórmules resumim, a manera d’introducció, el sistema d’unitats INRA en 
forma divulgativa, ja que el sistema està a l’abast del lector per aprofundir. Aquest capítol el pre-
sentem, per tant, amb l’objectiu de resumir els anteriors epígrafs en un bloc independent.

Unitats i conceptes

Per entendre el racionament alimentari de les vaques de llet cal començar per definir, de forma 
didàctica, què són els aliments per a la vaca i com expressar-los per poder plantejar o formular 
les racions.

Farratges: són els aliments bàsics de la ració, i, excepte en casos particulars, la vaca en pot consu-
mir sense trastorns digestius i metabòlics. Són els aliments que provoquen el remugament (regur-
gitació del bol alimentari des del rumen, per tornar a mastegar-lo). Els límits de la seva ingestió 
estan en la capacitat d’ingestió de la vaca i, més concretament, en l’ompliment del rumen i la seva 
velocitat de trànsit. Els farratges indueixen a la repleció.

No farratges: són aquells aliments que consumits a discreció, ad libitum, poden provocar trastorns 
digestius i metabòlics, ja que no inciten al remugament. Són els anomenats concentrats, si bé al-
guns no tenen aquesta particularitat de concentrar energia en poc volum, ja que són voluminosos 
i, sovint, són considerats farratges sense ser-ho. Tot aliment que per si mateix no indueix al remu-
gament provoca la sacietat, en contraposició a l’ompliment, l’atipament o repleció dels farratges.
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L’expressió de tot aliment es fa en matèria seca (MS), i qualsevol nutrient s’expressa sobre el kg de 
MS, per poder comparar-los. En l’esquema següent indiquem la diferència entre dos aliments (gra 
de blat de moro i herba).

La MS, la part que realment aporta nutrients, està composta de dues parts: matèria orgànica (MO) i 
matèria mineral (MM). En cremar un aliment es consumeix la MO i les restes són les cendres (MM).

Qualsevol farratge o ració en ser consumida per la vaca segueix els següents processos:

Ingestió1. 

Remugament2. 

Fermentació3. 

Digestió4. 

Metabolisme5. 

El remugament és un procés que es produeix entre la ingestió i la fermentació i que consta de 
quatre fases: regurgitació, deglució de líquids, masticació i repòs. La regurgitació és la pujada o el 
retorn dels aliments ingerits des del rumen, mitjançant la contracció de les seves parets, la inspi-
ració d’aire i, finalment, l’expiració d’aire, fins a la boca. Es produeix a la boca una gran secreció de 
saliva per facilitar el traspàs de l’aliment, novament mastegat, fins al rumen. La pujada de l’aliment 
o regurgitació és ràpida, aproximadament triga un segon i, en canvi, el temps que dura la mastica-
ció és més llarg, aproximadament d’un minut. El soroll en el rumen, característic dels remugadors, 
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és l’expressió de les contraccions del remugament i de l’eructe. La vaca rota més de 400 litres de 
gasos, carbònic i metà, al dia. El remugament és un bon símptoma del racionament adequat, ja 
que no sempre es produeix. La vaca necessita que la ració, el seu contingut en fibra farratgera no 
processada, sigui suficient per estimular el remugament.

La vaca ingereix energia bruta (EB). La energia bruta, EB, és la quantitat de calor que es produeix en 
el curs de la combustió completa d’un gram d’un compost orgànic en un calorímetre en presència 
d’oxigen quedant un residu que són les cendres. Aquesta quantitat de calor produïda és l’EB (Kcal/
gram, KJoule/gram).

En l’esquema següent expressem tot el procés de la ingestió d’energia fins a l’aprofitament final 
per a la vaca.

L’energia digestible (ED) d’un aliment l’obtenim de la diferència entre l’EB i la quantitat d’energia 
perduda en la femta. L’energia metabolitzable (EM) és l’energia disponible per al metabolisme 
de l’organisme que l’ha ingerit. EM = ED – Energia que es produeix a l’orina i el metabolisme. 
Finalment, l’energia neta (EN) d’un aliment o d’una ració és la quantitat d’energia que correspon a 
les despeses de manteniment i producció. L’energia perduda en aquest procés s’anomena extraca-
lor. El manteniment és allò que es gasta per mantenir el metabolisme basal, i la producció és allò 
que es gasta a causa de gestació, creixement, producció de llet.

Unitat farratgera de llet (UFL) és la quantitat d’EN necessària per a la producció de llet continguda 
en 1 kg d’ordi de referència (870 g MS i 2.700 Kcal d’EM). 

1 UFL = 1.700 Kcal. L’extracalor serà equivalent a 1.000 Kcal (2.700 – 1700).

Proteïna digestible intestinal (PDI): és la proteïna a disposició del metabolisme, la qual una vega-
da coberts els processos digestius es troba a l’intestí per ser absorbida. El sistema INRA ha estat 
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La MS, la part que realment aporta nutrients, està composta de dues parts: matèria orgànica (MO) i 
matèria mineral (MM). En cremar un aliment es consumeix la MO i les restes són les cendres (MM). 

Qualsevol farratge o ració en ser consumida per la vaca segueix els següents processos: 

1. INGESTIÓ   
2. REMUGAMENT 
3. FERMENTACIÓ 
4. DIGESTIÓ   
5. METABOLISME  

El remugament és un procés que es produeix entre la ingestió i la fermentació i que consta de quatre 
fases: regurgitació, deglució de líquids, masticació i repòs. La regurgitació és la pujada o el retorn dels 
aliments ingerits des del rumen, mitjançant la contracció de les seves parets, la inspiració d’aire i, 
finalment, l’expiració d’aire, fins a la boca. Es produeix a la boca una gran secreció de saliva per facilitar 
el traspàs de l’aliment, novament mastegat, fins al rumen. La pujada de l’aliment o regurgitació és ràpida, 
aproximadament triga un segon i, en canvi, el temps que dura la masticació és més llarg, aproximadament 
d’un minut. El soroll en el rumen, característic dels remugadors, és l’expressió de les contraccions del 
remugament i de l’eructe. La vaca rota més de 400 litres de gasos, carbònic i metà, al dia. El remugament 
és un bon símptoma del racionament adequat, ja que no sempre es produeix. La vaca necessita que la 
ració, el seu contingut en fibra farratgera no processada, sigui suficient per estimular el remugament. 

La vaca ingereix energia bruta (EB). La energia bruta, EB, és la quantitat de calor que es produeix en el 
curs de la combustió completa d’un gram d’un compost orgànic en un calorímetre en presència d’oxigen 
quedant un residu que són les cendres. Aquesta quantitat de calor produïda és l’EB (Kcal/gram, 
KJoule/gram). 

En l’esquema següent expressem tot el procés de la ingestió d’energia fins a l’aprofitament final per a la 
vaca. 

 

L’energia digestible (ED) d’un aliment l’obtenim de la diferència entre l’EB i la quantitat d’energia 
perduda en la femta. L’energia metabolitzable (EM) és l’energia disponible per al metabolisme de 
l’organisme que l’ha ingerit. EM = ED – Energia que es produeix a l’orina i el metabolisme. Finalment, 
l’energia neta (EN) d’un aliment o d’una ració és la quantitat d’energia que correspon a les despeses de 
manteniment i producció. L’energia perduda en aquest procés s’anomena extracalor. El manteniment és 
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pioner en l’ús de les modalitats de proteïna per al racionament. Per a un aliment té dos valors 
de proteïna, PDIN i PDIE, que són la suma de la proteïna no degradada en el rumen i la proteïna 
sintetitzada per la població microbiana del rumen. És un sistema que facilita la formulació de les 
racions ja que en dos valors conjuga aquests dos tipus de proteïna.

PDIA: proteïna digestible alimentària, prové de les proteïnes de l’aliment no degradades (no de-
gradables) en el rumen.

PDIM: proteïna digestible microbiana, prové de les proteïnes sintetitzades en el rumen per la seva 
població microbiana.

La suma d’aquestes dues proteïnes és la proteïna digestible intestinal (PDI). Per al racionament 
utilitzem els valors de PDIN i PDIE, que a continuació definim.

PDIME: és la proteïna potencial que podria ser sintetitzada en el rumen per la població microbiana 
utilitzant per tal de fer-ho l’energia fermentable posada a disposició. Segons la quantitat d’energia 
de l’aliment podrem obtenir una quantitat determinada de proteïna microbiana. Si sumem la PDIA 
i la PDIME obtindrem la PDIE, que serà el valor de la proteïna digestible a disposició del metabo-
lisme segons quin sigui el valor de l’energia fermentable.

PDIMN: és la proteïna potencial que podria ser sintetitzada en el rumen per la població microbiana 
segons la quantitat de nitrogen degradat en el rumen. Si sumem la PDIA i la PDIMN obtindrem la 
PDIN, que serà el valor de la proteïna digestible a disposició del metabolisme segons quin sigui el 
valor del nitrogen degradable en rumen.

Resumint, tots els aliments tenen, pel que fa al racionament, dos valors de contingut proteic, 
PDIN i PDIE, els quals contenen la proteïna no degradable (PDIA). El valor més petit corres-
pondrà a la proteïna real de l’aliment, i el valor més alt serà el potencial. El principi bàsic del 
racionament és que la proteïna digestible intestinal ha de ser suficient per a l’alimentació 
de la vaca, amb independència de si la ració té molta o poca proteïna bypass o PDIA. El que 
realment importa és que els valors finals de les PDIN i PDIE han de trobar-se el més pròxims 
possible. Amb el sistema INRA és fàcil destriar la capacitat d’un aliment, si el valor PDIN és 
superior a PDIE podem dir que l’aliment és proteic (té un potencial proteic superior al potencial 
energètic) i si el valor PDIE és superior al PDIN l’aliment serà energètic, tindrà un potencial 
energètic superior al proteic. El racionament, per tant, ha d’estar basat en intentar igualar la 
PDIE i la PDIN.

A continuació expliquem les unitats d’atipament (UE). Utilitzem el mateix símbol que l’INRA i no 
el símbol que obtindríem de la seva traducció. De fet el terme encombrement té difícil traducció, 
si bé indica ompliment, atipament, repleció, i, en aquest sentit, veiem més apropiat l’ús d’unitats 
d’atipament o de repleció (UE) que no pas el de llast (terme propi d’embarcacions).

UE: segons l’INRA l’herba jove i fullosa, que té una ingestibilitat de 75 g de MS per kg de pes 
metabòlic en el corder estàndard té un valor 1 UE. Aquesta herba serà la de referència amb unes 
característiques definides: 15% de matèria nitrogenada i una digestibilitat de la matèria orgàni-
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ca del 77%. Tots els aliments farratgers tenen valor de repleció12. Els no farratgers (concentrats 
i altres que no provoquen el remugament) no tenen valor propi de repleció, si bé l’adquireixen 
a través de la ració, ja que la seva ingestió redueix la de farratges. 

Abans d’entrar en l’estudi del fenomen de substitució entre farratges i concentrats veurem alguns 
exemples didàctics d’allò que passa en la ingestió de farratges i de concentrats. En primer lloc 
recordem que la capacitat d’ingestió d’una vaca l’expressem en unitats d’atipament (UE) i que la 
quantitat de farratge que podrà consumir al dia una vaca serà el quocient de dividir la capacitat 
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amb valor de repleció d’1,1 UE/kg MS. Al dia podrà consumir 15,45 kg MS d’aquest farratge com 
a únic aliment. A l’efecte de comprensió i simplificació suposem que aquesta quantitat la hi sub-
ministrem en dues vegades al dia, al matí i a la tarda, i la representem com a una seqüència de 
l’ompliment del rumen.
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repleció o d’atipament del farratge. 
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El valor d’atipament d’aquest segon farratge serà igual al quocient de dividir la capacitat d’ingestió 
(17 UE) per la quantitat consumida al dia (12,72), és a dir, igual a 1,34 UE/kg MS.

Suposem que per a una determinada producció de llet li subministrem farratge del primer exemple 
i concentrat, segons indiquem en la representació.

Al matí ingereix, per 
exemple, 7,72 kg MS 
de farratge i 1,72 kg 
MS de concentrat

A la tarda ha digerit la 
quantitat ingerida de 
concentrat i 6 kg de 
farratge. En queden 
per digerir 1,72 kg

A la tarda repetim 
la ració del matí i en 
aquest cas només li 
podrem subministrar 
una quantitat de 
farratge igual a 6 kg 

Al cap de 24 hores ha 
consumit 3,44 kg MS 
de concentrat i 13,73 
kg MS de farratge, en 
total 17,17 kg MS

Si ho comparem amb el consum del primer esquema observarem que ha deixat de consumir 1,72 
kg MS de farratge (15,45 – 13,73). Per tant, el consum de concentrat, que no té efecte de repleció, 
ha desplaçat 1,72 kg MS de farratge, i aquesta quantitat dividida per la quantitat de concentrat és 
la taxa de substitució global, igual, en aquest exemple, a 0,5 kg MS farratge/kg MS concentrat.

Els valors dels exemples no els hem de prendre com a reals, el més important és saber que la 
capacitat d’ingestió fa referència a la quantitat d’herba estàndard que podria consumir ad libi-
tum. Segons quines siguin les característiques del farratge subministrat en podrà consumir més 
o menys quantitat. Els concentrats no tenen valor de repleció, no obstant això, provoquen el 
desplaçament del farratge, és a dir es consumeix íntegrament el concentrat subministrat en detri-
ment d’una quantitat de farratge. Si el farratge és bo, poca repleció i alta concentració energètica, 
competeix amb els concentrats, i viceversa, com pitjor és, més baixa és la quantitat desplaçada pel 
consum de concentrats.

Per al càlcul de necessitats d’una vaca al llarg del seu cicle productiu anual necessitarem saber 
quin és el seu estat de condició corporal.

L’escala de la condició corporal és la valoració que es fa del contingut en greix corporal en dos 
punts: a la inserció de la cua de la vaca i a les vèrtebres. També hi ha estats intermedis, però els 
punts més usuals són:
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1. Vaca prima: Al punt d’inserció de la cua podem pessigar, però la pell torna al lloc, es 

resisteix a ser pessigada, i les vèrtebres es presenten tallants al tacte 
2. Vaca més prima que grassa: Amb els dits podem agafar la pell de la vaca i moure-la 

una mica de costat a costat. Entre la pell i els ossos es comença a acumular greix, i al 
tacte per les vèrtebres se sent suau 

3. Vaca més grassa que prima: Amb els dits podem notar que hi ha quantitat de greix, es 
pot pessigar però rellisca, el contingut en greix subcutani impedeix mantenir-la entre els 
dits 

4. Vaca grassa: Amb els dits podem notar que hi ha gran quantitat de greix, però ja no es 
pot pessigar 

5. Vaca molt grassa: Vaca arrodonida completament 
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AlimentAció

Vaca prima: Al punt d’inserció de la cua podem pessigar, però la pell torna al lloc, es resisteix a 1. 
ser pessigada, i les vèrtebres es presenten tallants al tacte

Vaca més prima que grassa: Amb els dits podem agafar la pell de la vaca i moure-la una mica 2. 
de costat a costat. Entre la pell i els ossos es comença a acumular greix, i al tacte per les vèr-
tebres se sent suau

Vaca més grassa que prima: Amb els dits podem notar que hi ha quantitat de greix, es pot 3. 
pessigar però rellisca, el contingut en greix subcutani impedeix mantenir-la entre els dits

Vaca grassa: Amb els dits podem notar que hi ha gran quantitat de greix, però ja no es pot 4. 
pessigar

Vaca molt grassa: Vaca arrodonida completament5. 

Producció llet

Per fer el càlcul de les necessitats nutritives d’una vaca hem de conèixer en tot moment el seu 
estat fisiològic i la seva producció de llet. El sistema es basa a determinar prèviament el pic de la 
lactació en funció de la producció de la lactació anterior o de la producció inicial.

Càlcul del pic de lactació d’una vaca PLpic a partir de la producció inicial de la lactació:

On,

és la producció mitjana de llet dels primers dies de lactació (4t, 5è i 6è dia després del part)

 és la producció de llet màxima al llarg d’una lactació

Càlcul del pic de lactació d’una vaca PLpic a partir de la producció de la lactació:

Per a vaques primípares, coneixent prèviament la producció en el pic o la producció de la lactació 
a 305 dies PL305:

Per a vaques multípares, coneixent prèviament la producció en el pic o la producció de la lactació 
a 305 dies PL305:

A partir de la determinació de la producció en el pic de la lactació apliquem el model dinàmic 
de Wilmink per tal d’obtenir la producció potencial per dia (PLpot), per a vaques primípares o 
multípares.
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Per fer el càlcul de les necessitats nutritives d’una vaca hem de conèixer en tot moment el seu estat 
fisiològic i la seva producció de llet. El sistema es basa a determinar prèviament el pic de la lactació en 
funció de la producció de la lactació anterior o de la producció inicial. 

Càlcul del pic de lactació d’una vaca PLpic a partir de la producció inicial de la lactació: 

1384,0 +×= LiLpic PP  

 On, 

LiP  és la producció mitjana de llet dels primers dies de lactació (4t, 5è i 6è dia després del part) 

PLpic és la producció de llet màxima al llarg d’una lactació 

Càlcul del pic de lactació d’una vaca PLpic a partir de la producció de la lactació: 

Per a vaques primípares, coneixent prèviament la producció en el pic o la producció de la lactació a 305 
dies PL305: 

259305 ×= LpicL PP  

Per a vaques multípares, coneixent prèviament la producció en el pic o la producció de la lactació a 305 
dies PL305: 

224305 ×= LpicL PP  

A partir de la determinació de la producció en el pic de la lactació apliquem el model dinàmic de Wilmink 
per tal d’obtenir la producció potencial per dia (PLpot), per a vaques primípares o multípares. 

Per a primípares: 

( ) ( ) )[ ]setmGsetmL
LpicLpot PP −×−×−= 4516,046,0  

Per a multípares: 

( ) ( ) )[ ]setmGsetmL
LpicLpot PP −×−×−= 4512,090,0  

On, 
PLpot és la producció de llet potencial 
PLpic és la producció de llet en el pic de la lactació 
setmL és la setmana de lactació 
setmG és la setmana de gestació (és la diferència entre el nombre de setmanes després del part i 
el número de la setmana en què té lloc la inseminació fecundant) 

Les lactacions de les primípares són diferents, o ho haurien de ser en un racionament i maneig adequats, a 
les de segona lactació, i aquestes ho són també a les de tercera lactació, per a una mateixa vaca (NRC, 
1988). Podem utilitzar les següents relacions per predir lactacions a partir de la primera lactació, per tal de 
programar el racionament:  

aa LL 12 16,1 ×=    

   aa LL 23 05,1 ×=   

× 1,084−(0,7×e ) − 0,009× setmL − (0,69×e

× 1,047 −(0,69×e ) − 0,0127× setmL − (0,50×e
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Per a primípares:

Per a multípares:

On,

PLpot és la producció de llet potencial

PLpic és la producció de llet en el pic de la lactació

setmL és la setmana de lactació

setmG és la setmana de gestació (és la diferència entre el nombre de setmanes després del part i 
el número de la setmana en què té lloc la inseminació fecundant)

Les lactacions de les primípares són diferents, o ho haurien de ser en un racionament i maneig 
adequats, a les de segona lactació, i aquestes ho són també a les de tercera lactació, per a una 
mateixa vaca (NRC, 1988). Podem utilitzar les següents relacions per predir lactacions a partir de 
la primera lactació, per tal de programar el racionament: 

A partir de la tercera lactació podem agafar el mateix valor de l’anterior. Si no hi ha registres del 
control lleter, per programar la producció de les primípares podem prendre com a valor de la pro-
ducció de la lactació la mitjana del conjunt de l’explotació.

Capacitat d’ingestió

La capacitat d’ingestió (CI) d’una vaca és l’expressió de l’aptitud i motivació de l’animal a ingerir 
aliments. No l’hem de confondre amb l’apetit. La CI és allò que podria ingerir una vaca, voluntàri-
ament, d’un aliment o d’una ració. S’expressa en UE.

La CI depèn dels següents atributs o factors:

Format de la vaca (pes) (a més pes més CI; variació de + 0,015 UE/kg de pes viu)•	

Producció potencial •	 PLpot (a més producció de llet més CI; variació de + 0,15 UE/ kg de llet 
potencial)
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AlimentAció

Condició corporal (CC) de la vaca (a major condició corporal•	  menys CI; variació de -1,5 UE/ 
punt de CC)

Edat (les primípares•	  tenen menys CI, i si pareixen precoçment encara és més baixa)

Estat fisiològic (a l’inici de la lactació i al final de la gestació tenen una CI més baixa)•	

L’equació que recull els factors anteriors és la següent:

IL, IG i IM són els índexs de lactació, gestació i maduresa, els quals els expressem de la següent 
forma:

Índex de lactació, 

Per a vaques primípares, a = 0,6

Per a vaques multípares, a = 0,7

Índex de gestació, 

Índex de maduresa, 

Edat en mesos

Necessitats d’energia 

Les necessitats totals d’energia les obtenim sumant les necessitats de manteniment amb les de 
producció, creixement i gestació. Les expressem en UFL/dia.

Les necessitats de manteniment depenen del pes metabòlic de l’animal (variació de +0,041 UFL/kg) 
i de l’activitat que desplegui. Podem expressar-les també tenint el compte el pes viu (Pv). 

, segons el pes metabòlic

, segons el pes viu

L’índex d’activitat Iact té els valors 1 per a l’estabulació travada, 1,1 per a l’estabulació lliure i 1,2 
per al pasturatge. 

Per al càlcul de les necessitats de producció de llet sabem que l’energia continguda en un litre de 
llet és la següent:
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A partir de la tercera lactació podem agafar el mateix valor de l’anterior. Si no hi ha registres del control 
lleter, per programar la producció de les primípares podem prendre com a valor de la producció de la 
lactació la mitjana del conjunt de l’explotació. 

CAPACITAT D’INGESTIÓ 

La capacitat d’ingestió (CI) d’una vaca és l’expressió de l’aptitud i motivació de l’animal a ingerir 
aliments. No l’hem de confondre amb l’apetit. La CI és allò que podria ingerir una vaca, voluntàriament, 
d’un aliment o d’una ració. S’expressa en UE. 

La CI depèn dels següents atributs o factors: 
• Format de la vaca (pes) (a més pes més CI; variació de + 0,015 UE/kg de pes viu) 
• Producció potencial PLpot (a més producció de llet més CI; variació de + 0,15 UE/ kg de 

llet potencial) 
• Condició corporal (CC) de la vaca (a major condició corporal menys CI; variació de -

1,5 UE/ punt de CC) 
• Edat (les primípares tenen menys CI, i si pareixen precoçment encara és més baixa) 
• Estat fisiològic (a l’inici de la lactació i al final de la gestació tenen una CI més baixa) 

L’equació que recull els factors anteriors és la següent: 

( )( ) ( )( )[ ] MGLLpotv IIICCPPCI ×××−×+×+−×+= 35,115,0600015,09,13  

IL, IG i IM són els índexs de lactació, gestació i maduresa, els quals els expressem de la següent forma: 

Índex de lactació, ( ) ( )setmL
L eaaI ×−−×−+= 16,011  

Per a vaques primípares, a = 0,6 
Per a vaques multípares, a = 0,7 

Índex de gestació, ( )( )setmG
G eI −×−−×+= 4025,012,08,0  

Índex de maduresa, ( )edat
M eI ×−−×+−= 08,011,11,0  

Edat en mesos 
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lleter, per programar la producció de les primípares podem prendre com a valor de la producció de la 
lactació la mitjana del conjunt de l’explotació. 

CAPACITAT D’INGESTIÓ 

La capacitat d’ingestió (CI) d’una vaca és l’expressió de l’aptitud i motivació de l’animal a ingerir 
aliments. No l’hem de confondre amb l’apetit. La CI és allò que podria ingerir una vaca, voluntàriament, 
d’un aliment o d’una ració. S’expressa en UE. 

La CI depèn dels següents atributs o factors: 
• Format de la vaca (pes) (a més pes més CI; variació de + 0,015 UE/kg de pes viu) 
• Producció potencial PLpot (a més producció de llet més CI; variació de + 0,15 UE/ kg de 

llet potencial) 
• Condició corporal (CC) de la vaca (a major condició corporal menys CI; variació de -

1,5 UE/ punt de CC) 
• Edat (les primípares tenen menys CI, i si pareixen precoçment encara és més baixa) 
• Estat fisiològic (a l’inici de la lactació i al final de la gestació tenen una CI més baixa) 

L’equació que recull els factors anteriors és la següent: 

( )( ) ( )( )[ ] MGLLpotv IIICCPPCI ×××−×+×+−×+= 35,115,0600015,09,13  

IL, IG i IM són els índexs de lactació, gestació i maduresa, els quals els expressem de la següent forma: 

Índex de lactació, ( ) ( )setmL
L eaaI ×−−×−+= 16,011  

Per a vaques primípares, a = 0,6 
Per a vaques multípares, a = 0,7 

Índex de gestació, ( )( )setmG
G eI −×−−×+= 4025,012,08,0  

Índex de maduresa, ( )edat
M eI ×−−×+−= 08,011,11,0  

Edat en mesos 
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( )[ ] ( )[ ]310033,0400055,044,0 −×+−×+= pg ttlletkg
UFL   

Les necessitats de producció de llet les expressem segons la producció de llet estàndard al 4% de greix. 

%444,0 LpotPLpot PN ×=  o bé estàndard
LpotPLpot PN ×= 44,0  

Abans d’aplicar la fórmula de càlcul de les necessitats de producció de llet haurem d’expressar la 
quantitat de llet en llet estàndard, ja sigui aplicant la correcció que inclou la taxa de greix i la de proteïna 
o aplicant la correcció que només inclogui la taxa de greix, ja que entre les dues taxes hi ha una relació 
estreta. 

( )[ ]gLL tPP ×+×= 015,04,0%4  (Per passar a kg de llet del 4% de greix una quantitat de llet PL amb 

una taxa de greix tg en g/kg o ‰) 

( ) ( )[ ]310033,0400055,0 −×+−×+= pgL
estàndard

L ttPP (Per passar a kg de llet estàndard una 

quantitat de llet PL amb una taxa de greix tg i una taxa de proteïna tp expressades en g/kg o ‰) 

Les necessitats de creixement depenen de l’edat de l’animal, en mesos, i només les tindrem en compte 
fins als 40 mesos d’edat. La seva expressió és la següent: 

edatNcreix ×−= 08,025,3   

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació, segons la 
següent expressió: 

setmG
vedellvgest ePN ×××= 116,000072,0    

En el període de postpart la vaca mobilitza el teixit adipós, energia, que posa a la disposició de la 
producció, amb la qual cosa intenta pal·liar la falta d’apetit i la seva capacitat d’ingestió més baixa. 
Aquesta mobilització l’hem de considerar una aportació energètica i, per tant, l’haurem de restar de les 
necessitats totals d’energia. La mobilització de greix i la seva aportació en UFL diàries depèn de la 
condició corporal en el part, de la setmana de gestació i de la producció potencial de llet en el pic de la 
lactació, i l’expressarem de la següent forma: 

( ) ( )( ) ( )[ ]setmL
partLpotpostpart eeCCPaAp ×− −××+×+×+−= 25,089,147,033,11   

Per a una primípara, a = -9,5 i, per a una multípara, a = -13,2. Appostpart l’expressarem en UFL/dia, són les 
aportacions de la vaca a la producció. Si el seu valor és negatiu haurem d’agafar el valor 0. La 
mobilització, segons quina sigui la producció en el pic de la lactació, és equivalent a una quantitat d’UFL 
entre 100 i més de 300. 

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents: 

postpartgestcreixPLpotmtotals ApNNNNN −+++=  

NECESSITATS DE PROTEÏNA 

Les necessitats proteiques les obtindrem de la suma de les necessitats de manteniment, de producció de 
llet i de gestació. Les expressem en g PDI/dia. 

−setmL
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Les necessitats de producció de llet les expressem segons la producció de llet estàndard al 4% de 
greix.

 o bé 

Abans d’aplicar la fórmula de càlcul de les necessitats de producció de llet haurem d’expressar la 
quantitat de llet en llet estàndard, ja sigui aplicant la correcció que inclou la taxa de greix i la de 
proteïna o aplicant la correcció que només inclogui la taxa de greix, ja que entre les dues taxes hi 
ha una relació estreta.

 

(Per passar a kg de llet del 4% de greix una quantitat de llet PL amb una taxa de greix tg en g/kg o ‰)

PL
estàndard = PL x [1 + [0,0055 x (tg – 40) + 0,0033 x (tp – 31)]]

(Per passar a kg de llet estàndard una quantitat de llet PL amb una taxa de greix tg i una taxa de 
proteïna tp expressades en g/kg o ‰)

Les necessitats de creixement depenen de l’edat de l’animal, en mesos, i només les tindrem en 
compte fins als 40 mesos d’edat. La seva expressió és la següent:

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació, segons 
la següent expressió:

En el període de postpart la vaca mobilitza el teixit adipós, energia, que posa a la disposició de la 
producció, amb la qual cosa intenta pal·liar la falta d’apetit i la seva capacitat d’ingestió més baixa. 
Aquesta mobilització l’hem de considerar una aportació energètica i, per tant, l’haurem de restar 
de les necessitats totals d’energia. La mobilització de greix i la seva aportació en UFL diàries depèn 
de la condició corporal en el part, de la setmana de lactació i de la producció potencial de llet en 
el pic de la lactació, i l’expressarem de la següent forma:

Per a una primípara, a = -9,5 i, per a una multípara, a = -13,2. Appostpart l’expressarem en UFL/dia, 
són les aportacions de la vaca a la producció. Si el seu valor és negatiu haurem d’agafar el valor 
0. La mobilització, segons quina sigui la producció en el pic de la lactació, és equivalent a una 
quantitat d’UFL entre 100 i més de 300.

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents:
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Les necessitats de creixement depenen de l’edat de l’animal, en mesos, i només les tindrem en compte 
fins als 40 mesos d’edat. La seva expressió és la següent: 

edatNcreix ×−= 08,025,3   

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació, segons la 
següent expressió: 

setmG
vedellvgest ePN ×××= 116,000072,0    

En el període de postpart la vaca mobilitza el teixit adipós, energia, que posa a la disposició de la 
producció, amb la qual cosa intenta pal·liar la falta d’apetit i la seva capacitat d’ingestió més baixa. 
Aquesta mobilització l’hem de considerar una aportació energètica i, per tant, l’haurem de restar de les 
necessitats totals d’energia. La mobilització de greix i la seva aportació en UFL diàries depèn de la 
condició corporal en el part, de la setmana de gestació i de la producció potencial de llet en el pic de la 
lactació, i l’expressarem de la següent forma: 

( ) ( )( ) ( )[ ]setmL
partLpotpostpart eeCCPaAp ×− −××+×+×+−= 25,089,147,033,11   

Per a una primípara, a = -9,5 i, per a una multípara, a = -13,2. Appostpart l’expressarem en UFL/dia, són les 
aportacions de la vaca a la producció. Si el seu valor és negatiu haurem d’agafar el valor 0. La 
mobilització, segons quina sigui la producció en el pic de la lactació, és equivalent a una quantitat d’UFL 
entre 100 i més de 300. 

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents: 

postpartgestcreixPLpotmtotals ApNNNNN −+++=  

NECESSITATS DE PROTEÏNA 

Les necessitats proteiques les obtindrem de la suma de les necessitats de manteniment, de producció de 
llet i de gestació. Les expressem en g PDI/dia. 

−setmL
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( )[ ] ( )[ ]310033,0400055,044,0 −×+−×+= pg ttlletkg
UFL   

Les necessitats de producció de llet les expressem segons la producció de llet estàndard al 4% de greix. 

%444,0 LpotPLpot PN ×=  o bé estàndard
LpotPLpot PN ×= 44,0  

Abans d’aplicar la fórmula de càlcul de les necessitats de producció de llet haurem d’expressar la 
quantitat de llet en llet estàndard, ja sigui aplicant la correcció que inclou la taxa de greix i la de proteïna 
o aplicant la correcció que només inclogui la taxa de greix, ja que entre les dues taxes hi ha una relació 
estreta. 

( )[ ]gLL tPP ×+×= 015,04,0%4  (Per passar a kg de llet del 4% de greix una quantitat de llet PL amb 

una taxa de greix tg en g/kg o ‰) 

( ) ( )[ ]310033,0400055,0 −×+−×+= pgL
estàndard

L ttPP (Per passar a kg de llet estàndard una 

quantitat de llet PL amb una taxa de greix tg i una taxa de proteïna tp expressades en g/kg o ‰) 

Les necessitats de creixement depenen de l’edat de l’animal, en mesos, i només les tindrem en compte 
fins als 40 mesos d’edat. La seva expressió és la següent: 

edatNcreix ×−= 08,025,3   

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació, segons la 
següent expressió: 

setmG
vedellvgest ePN ×××= 116,000072,0    

En el període de postpart la vaca mobilitza el teixit adipós, energia, que posa a la disposició de la 
producció, amb la qual cosa intenta pal·liar la falta d’apetit i la seva capacitat d’ingestió més baixa. 
Aquesta mobilització l’hem de considerar una aportació energètica i, per tant, l’haurem de restar de les 
necessitats totals d’energia. La mobilització de greix i la seva aportació en UFL diàries depèn de la 
condició corporal en el part, de la setmana de gestació i de la producció potencial de llet en el pic de la 
lactació, i l’expressarem de la següent forma: 

( ) ( )( ) ( )[ ]setmL
partLpotpostpart eeCCPaAp ×− −××+×+×+−= 25,089,147,033,11   

Per a una primípara, a = -9,5 i, per a una multípara, a = -13,2. Appostpart l’expressarem en UFL/dia, són les 
aportacions de la vaca a la producció. Si el seu valor és negatiu haurem d’agafar el valor 0. La 
mobilització, segons quina sigui la producció en el pic de la lactació, és equivalent a una quantitat d’UFL 
entre 100 i més de 300. 

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents: 

postpartgestcreixPLpotmtotals ApNNNNN −+++=  

NECESSITATS DE PROTEÏNA 

Les necessitats proteiques les obtindrem de la suma de les necessitats de manteniment, de producció de 
llet i de gestació. Les expressem en g PDI/dia. 

−setmL
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( )[ ] ( )[ ]310033,0400055,044,0 −×+−×+= pg ttlletkg
UFL   

Les necessitats de producció de llet les expressem segons la producció de llet estàndard al 4% de greix. 

%444,0 LpotPLpot PN ×=  o bé estàndard
LpotPLpot PN ×= 44,0  

Abans d’aplicar la fórmula de càlcul de les necessitats de producció de llet haurem d’expressar la 
quantitat de llet en llet estàndard, ja sigui aplicant la correcció que inclou la taxa de greix i la de proteïna 
o aplicant la correcció que només inclogui la taxa de greix, ja que entre les dues taxes hi ha una relació 
estreta. 

( )[ ]gLL tPP ×+×= 015,04,0%4  (Per passar a kg de llet del 4% de greix una quantitat de llet PL amb 

una taxa de greix tg en g/kg o ‰) 

( ) ( )[ ]310033,0400055,0 −×+−×+= pgL
estàndard

L ttPP (Per passar a kg de llet estàndard una 

quantitat de llet PL amb una taxa de greix tg i una taxa de proteïna tp expressades en g/kg o ‰) 

Les necessitats de creixement depenen de l’edat de l’animal, en mesos, i només les tindrem en compte 
fins als 40 mesos d’edat. La seva expressió és la següent: 

edatNcreix ×−= 08,025,3   

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació, segons la 
següent expressió: 

setmG
vedellvgest ePN ×××= 116,000072,0    

En el període de postpart la vaca mobilitza el teixit adipós, energia, que posa a la disposició de la 
producció, amb la qual cosa intenta pal·liar la falta d’apetit i la seva capacitat d’ingestió més baixa. 
Aquesta mobilització l’hem de considerar una aportació energètica i, per tant, l’haurem de restar de les 
necessitats totals d’energia. La mobilització de greix i la seva aportació en UFL diàries depèn de la 
condició corporal en el part, de la setmana de gestació i de la producció potencial de llet en el pic de la 
lactació, i l’expressarem de la següent forma: 

( ) ( )( ) ( )[ ]setmL
partLpotpostpart eeCCPaAp ×− −××+×+×+−= 25,089,147,033,11   

Per a una primípara, a = -9,5 i, per a una multípara, a = -13,2. Appostpart l’expressarem en UFL/dia, són les 
aportacions de la vaca a la producció. Si el seu valor és negatiu haurem d’agafar el valor 0. La 
mobilització, segons quina sigui la producció en el pic de la lactació, és equivalent a una quantitat d’UFL 
entre 100 i més de 300. 

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents: 

postpartgestcreixPLpotmtotals ApNNNNN −+++=  

NECESSITATS DE PROTEÏNA 

Les necessitats proteiques les obtindrem de la suma de les necessitats de manteniment, de producció de 
llet i de gestació. Les expressem en g PDI/dia. 

−setmL
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( )[ ] ( )[ ]310033,0400055,044,0 −×+−×+= pg ttlletkg
UFL   

Les necessitats de producció de llet les expressem segons la producció de llet estàndard al 4% de greix. 

%444,0 LpotPLpot PN ×=  o bé estàndard
LpotPLpot PN ×= 44,0  

Abans d’aplicar la fórmula de càlcul de les necessitats de producció de llet haurem d’expressar la 
quantitat de llet en llet estàndard, ja sigui aplicant la correcció que inclou la taxa de greix i la de proteïna 
o aplicant la correcció que només inclogui la taxa de greix, ja que entre les dues taxes hi ha una relació 
estreta. 

( )[ ]gLL tPP ×+×= 015,04,0%4  (Per passar a kg de llet del 4% de greix una quantitat de llet PL amb 

una taxa de greix tg en g/kg o ‰) 

( ) ( )[ ]310033,0400055,0 −×+−×+= pgL
estàndard

L ttPP (Per passar a kg de llet estàndard una 

quantitat de llet PL amb una taxa de greix tg i una taxa de proteïna tp expressades en g/kg o ‰) 

Les necessitats de creixement depenen de l’edat de l’animal, en mesos, i només les tindrem en compte 
fins als 40 mesos d’edat. La seva expressió és la següent: 

edatNcreix ×−= 08,025,3   

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació, segons la 
següent expressió: 

setmG
vedellvgest ePN ×××= 116,000072,0    

En el període de postpart la vaca mobilitza el teixit adipós, energia, que posa a la disposició de la 
producció, amb la qual cosa intenta pal·liar la falta d’apetit i la seva capacitat d’ingestió més baixa. 
Aquesta mobilització l’hem de considerar una aportació energètica i, per tant, l’haurem de restar de les 
necessitats totals d’energia. La mobilització de greix i la seva aportació en UFL diàries depèn de la 
condició corporal en el part, de la setmana de gestació i de la producció potencial de llet en el pic de la 
lactació, i l’expressarem de la següent forma: 

( ) ( )( ) ( )[ ]setmL
partLpotpostpart eeCCPaAp ×− −××+×+×+−= 25,089,147,033,11   

Per a una primípara, a = -9,5 i, per a una multípara, a = -13,2. Appostpart l’expressarem en UFL/dia, són les 
aportacions de la vaca a la producció. Si el seu valor és negatiu haurem d’agafar el valor 0. La 
mobilització, segons quina sigui la producció en el pic de la lactació, és equivalent a una quantitat d’UFL 
entre 100 i més de 300. 

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents: 

postpartgestcreixPLpotmtotals ApNNNNN −+++=  

NECESSITATS DE PROTEÏNA 

Les necessitats proteiques les obtindrem de la suma de les necessitats de manteniment, de producció de 
llet i de gestació. Les expressem en g PDI/dia. 

−setmL
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( )[ ] ( )[ ]310033,0400055,044,0 −×+−×+= pg ttlletkg
UFL   

Les necessitats de producció de llet les expressem segons la producció de llet estàndard al 4% de greix. 

%444,0 LpotPLpot PN ×=  o bé estàndard
LpotPLpot PN ×= 44,0  

Abans d’aplicar la fórmula de càlcul de les necessitats de producció de llet haurem d’expressar la 
quantitat de llet en llet estàndard, ja sigui aplicant la correcció que inclou la taxa de greix i la de proteïna 
o aplicant la correcció que només inclogui la taxa de greix, ja que entre les dues taxes hi ha una relació 
estreta. 

( )[ ]gLL tPP ×+×= 015,04,0%4  (Per passar a kg de llet del 4% de greix una quantitat de llet PL amb 

una taxa de greix tg en g/kg o ‰) 

( ) ( )[ ]310033,0400055,0 −×+−×+= pgL
estàndard

L ttPP (Per passar a kg de llet estàndard una 

quantitat de llet PL amb una taxa de greix tg i una taxa de proteïna tp expressades en g/kg o ‰) 

Les necessitats de creixement depenen de l’edat de l’animal, en mesos, i només les tindrem en compte 
fins als 40 mesos d’edat. La seva expressió és la següent: 

edatNcreix ×−= 08,025,3   

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació, segons la 
següent expressió: 

setmG
vedellvgest ePN ×××= 116,000072,0    

En el període de postpart la vaca mobilitza el teixit adipós, energia, que posa a la disposició de la 
producció, amb la qual cosa intenta pal·liar la falta d’apetit i la seva capacitat d’ingestió més baixa. 
Aquesta mobilització l’hem de considerar una aportació energètica i, per tant, l’haurem de restar de les 
necessitats totals d’energia. La mobilització de greix i la seva aportació en UFL diàries depèn de la 
condició corporal en el part, de la setmana de gestació i de la producció potencial de llet en el pic de la 
lactació, i l’expressarem de la següent forma: 

( ) ( )( ) ( )[ ]setmL
partLpotpostpart eeCCPaAp ×− −××+×+×+−= 25,089,147,033,11   

Per a una primípara, a = -9,5 i, per a una multípara, a = -13,2. Appostpart l’expressarem en UFL/dia, són les 
aportacions de la vaca a la producció. Si el seu valor és negatiu haurem d’agafar el valor 0. La 
mobilització, segons quina sigui la producció en el pic de la lactació, és equivalent a una quantitat d’UFL 
entre 100 i més de 300. 

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents: 

postpartgestcreixPLpotmtotals ApNNNNN −+++=  

NECESSITATS DE PROTEÏNA 

Les necessitats proteiques les obtindrem de la suma de les necessitats de manteniment, de producció de 
llet i de gestació. Les expressem en g PDI/dia. 

−setmL
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AlimentAció

Necessitats de proteïna

Les necessitats proteiques les obtindrem de la suma de les necessitats de manteniment, de pro-
ducció de llet i de gestació. Les expressem en g PDI/dia.

Les necessitats de manteniment depenen del pes de l’animal i les podem expressar tenint en 
compte el pes metabòlic o el pes viu.

, segons el pes metabòlic

, segons el pes viu

Les necessitats de producció de llet, atenent al rendiment de conversió de la proteïna metabolit-
zable en proteïna de la llet (64%), les expressarem de la forma següent:

 

La taxa de proteïna l’expressarem en g/kg de llet o en ‰. Si la llet té una taxa de proteïna igual a 
31‰ les necessitats per produir un litre seran, aproximadament, 48 g PDI.

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació.

Per a les altes productores podem considerar les recomanacions que el contingut en lisina de la 
ració hauria de ser en el 7,3% de les aportacions en PDIE, i que el contingut en metionina hauria 
de trobar-se en el 2,5%. 

En el postpart hi ha una mobilització de proteïnes, aproximadament 10 kg PDI, que no afecten el 
càlcul de les necessitats ni el racionament de manera significativa.

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents:

Necessitats de Calci i Fòsfor

Les necessitats de Ca i P les expressarem en quantitats absorbibles, Caabs i Pabs, de manera que una 
vegada calculades les haurem de transformar en Ca i P. Les expressarem en g/dia

La relació Ca/P de l’aliment mineral que cal distribuir haurà de ser el més pròxim possible a la 
següent fórmula:
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Les necessitats de manteniment depenen del pes de l’animal i les podem expressar tenint en compte el pes 
metabòlic o el pes viu. 

75,025,3 vm PN ×= , segons el pes metabòlic 

vm PN ×+= 0595,0 , segons el pes viu 

Les necessitats de producció de llet, atenent al rendiment de conversió de la proteïna metabolitzable en 
proteïna de la llet (64%), les expressarem de la forma següent: 

pLpotPLpot tPN ××= 56,1   

La taxa de proteïna l’expressarem en g/kg de llet o en ‰. Si la llet té una taxa de proteïna igual a 31‰ les 
necessitats per produir un litre seran, aproximadament, 48 g PDI. 

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació. 

setmG
vedellvgest ePN ×××= 111,007,0  

Per a les altes productores podem considerar les recomanacions que el contingut en lisina de la ració 
hauria de ser en el 7,3% de les aportacions en PDIE, i que el contingut en metionina hauria de trobar-se 
en el 2,5%.  

En el postpart hi ha una mobilització de proteïnes, aproximadament 10 kg PDI, que no afecten el càlcul 
de les necessitats ni el racionament de manera significativa. 

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents: 

gestPLpotmtotals NNNN ++=  

NECESSITATS DE CALCI I FÒSFOR 

Les necessitats de Ca i P les expressarem en quantitats absorbibles, Caabs i Pabs, de manera que una 
vegada calculades les haurem de transformar en Ca i P. Les expressarem en g/dia 

40,0
absCaCa =  ,  65,0

absPP =  

La relació Ca/P de l’aliment mineral que cal distribuir haurà de ser el més pròxim possible a la següent 
fórmula: 

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛×=

abs

abs
P

CadèficitP
CaDèficit 63,1  

Una vegada obtinguda aquesta relació, la quantitat d’aliment mineral que cal distribuir la calcularem 
dividint el dèficit en P pel percentatge en P de l’aliment. 

Les necessitats de manteniment en Ca i en P depenen del pes viu i, sobre tot, de la quantitat de MS 
ingerida (MSI) al dia, en kg. 

v
Ca
m PMSIN abs ×+×= 008,0663,0  
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Les necessitats de manteniment depenen del pes de l’animal i les podem expressar tenint en compte el pes 
metabòlic o el pes viu. 

75,025,3 vm PN ×= , segons el pes metabòlic 

vm PN ×+= 0595,0 , segons el pes viu 

Les necessitats de producció de llet, atenent al rendiment de conversió de la proteïna metabolitzable en 
proteïna de la llet (64%), les expressarem de la forma següent: 

pLpotPLpot tPN ××= 56,1   

La taxa de proteïna l’expressarem en g/kg de llet o en ‰. Si la llet té una taxa de proteïna igual a 31‰ les 
necessitats per produir un litre seran, aproximadament, 48 g PDI. 

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació. 

setmG
vedellvgest ePN ×××= 111,007,0  

Per a les altes productores podem considerar les recomanacions que el contingut en lisina de la ració 
hauria de ser en el 7,3% de les aportacions en PDIE, i que el contingut en metionina hauria de trobar-se 
en el 2,5%.  

En el postpart hi ha una mobilització de proteïnes, aproximadament 10 kg PDI, que no afecten el càlcul 
de les necessitats ni el racionament de manera significativa. 

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents: 

gestPLpotmtotals NNNN ++=  

NECESSITATS DE CALCI I FÒSFOR 

Les necessitats de Ca i P les expressarem en quantitats absorbibles, Caabs i Pabs, de manera que una 
vegada calculades les haurem de transformar en Ca i P. Les expressarem en g/dia 

40,0
absCaCa =  ,  65,0

absPP =  

La relació Ca/P de l’aliment mineral que cal distribuir haurà de ser el més pròxim possible a la següent 
fórmula: 

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛×=

abs

abs
P

CadèficitP
CaDèficit 63,1  

Una vegada obtinguda aquesta relació, la quantitat d’aliment mineral que cal distribuir la calcularem 
dividint el dèficit en P pel percentatge en P de l’aliment. 

Les necessitats de manteniment en Ca i en P depenen del pes viu i, sobre tot, de la quantitat de MS 
ingerida (MSI) al dia, en kg. 

v
Ca
m PMSIN abs ×+×= 008,0663,0  
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Les necessitats de manteniment depenen del pes de l’animal i les podem expressar tenint en compte el pes 
metabòlic o el pes viu. 

75,025,3 vm PN ×= , segons el pes metabòlic 

vm PN ×+= 0595,0 , segons el pes viu 

Les necessitats de producció de llet, atenent al rendiment de conversió de la proteïna metabolitzable en 
proteïna de la llet (64%), les expressarem de la forma següent: 

pLpotPLpot tPN ××= 56,1   

La taxa de proteïna l’expressarem en g/kg de llet o en ‰. Si la llet té una taxa de proteïna igual a 31‰ les 
necessitats per produir un litre seran, aproximadament, 48 g PDI. 

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació. 

setmG
vedellvgest ePN ×××= 111,007,0  

Per a les altes productores podem considerar les recomanacions que el contingut en lisina de la ració 
hauria de ser en el 7,3% de les aportacions en PDIE, i que el contingut en metionina hauria de trobar-se 
en el 2,5%.  

En el postpart hi ha una mobilització de proteïnes, aproximadament 10 kg PDI, que no afecten el càlcul 
de les necessitats ni el racionament de manera significativa. 

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents: 

gestPLpotmtotals NNNN ++=  

NECESSITATS DE CALCI I FÒSFOR 

Les necessitats de Ca i P les expressarem en quantitats absorbibles, Caabs i Pabs, de manera que una 
vegada calculades les haurem de transformar en Ca i P. Les expressarem en g/dia 

40,0
absCaCa =  ,  65,0

absPP =  

La relació Ca/P de l’aliment mineral que cal distribuir haurà de ser el més pròxim possible a la següent 
fórmula: 

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛×=

abs

abs
P

CadèficitP
CaDèficit 63,1  

Una vegada obtinguda aquesta relació, la quantitat d’aliment mineral que cal distribuir la calcularem 
dividint el dèficit en P pel percentatge en P de l’aliment. 

Les necessitats de manteniment en Ca i en P depenen del pes viu i, sobre tot, de la quantitat de MS 
ingerida (MSI) al dia, en kg. 

v
Ca
m PMSIN abs ×+×= 008,0663,0  

NECESSITATS DE PROTEÏNA 

Les necessitats proteiques les obtindrem de la suma de les necessitats de manteniment, 
de producció de llet i de gestació. Les expressem en g PDI/dia. 

Les necessitats de manteniment depenen del pes de l'animal i les podem expressar 
tenint en compte el pes metabòlic o el pes viu. 

75,025,3 vm PN ×= , segons el pes metabòlic 

vm PN ×+= 5,095 , segons el pes viu 
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Les necessitats de manteniment depenen del pes de l’animal i les podem expressar tenint en compte el pes 
metabòlic o el pes viu. 

75,025,3 vm PN ×= , segons el pes metabòlic 

vm PN ×+= 0595,0 , segons el pes viu 

Les necessitats de producció de llet, atenent al rendiment de conversió de la proteïna metabolitzable en 
proteïna de la llet (64%), les expressarem de la forma següent: 

pLpotPLpot tPN ××= 56,1   

La taxa de proteïna l’expressarem en g/kg de llet o en ‰. Si la llet té una taxa de proteïna igual a 31‰ les 
necessitats per produir un litre seran, aproximadament, 48 g PDI. 

Les necessitats de gestació depenen del pes del vedell en néixer i de la setmana de gestació. 

setmG
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Per a les altes productores podem considerar les recomanacions que el contingut en lisina de la ració 
hauria de ser en el 7,3% de les aportacions en PDIE, i que el contingut en metionina hauria de trobar-se 
en el 2,5%.  

En el postpart hi ha una mobilització de proteïnes, aproximadament 10 kg PDI, que no afecten el càlcul 
de les necessitats ni el racionament de manera significativa. 

Les necessitats totals seran, en definitiva, les següents: 
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NECESSITATS DE CALCI I FÒSFOR 

Les necessitats de Ca i P les expressarem en quantitats absorbibles, Caabs i Pabs, de manera que una 
vegada calculades les haurem de transformar en Ca i P. Les expressarem en g/dia 
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La relació Ca/P de l’aliment mineral que cal distribuir haurà de ser el més pròxim possible a la següent 
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Una vegada obtinguda aquesta relació, la quantitat d’aliment mineral que cal distribuir la calcularem 
dividint el dèficit en P pel percentatge en P de l’aliment. 

Les necessitats de manteniment en Ca i en P depenen del pes viu i, sobre tot, de la quantitat de MS 
ingerida (MSI) al dia, en kg. 
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Una vegada obtinguda aquesta relació, la quantitat d’aliment mineral que cal distribuir la calcula-
rem dividint el dèficit en P pel percentatge en P de l’aliment.

Les necessitats de manteniment en Ca i en P depenen del pes viu i, sobre tot, de la quantitat de 
MS ingerida (MSI) al dia, en kg.

Les necessitats de producció depenen directament de la quantitat de llet.

Finalment, les necessitats de gestació depenen de la setmana de gestació en què es trobi la vaca.

El punt estricte de compliment de les necessitats energètiques

El punt estricte

Abans de plantejar el problema del racionament cal explicar diversos aspectes de la ingestió i del 
punt estricte de compliment de les necessitats energètiques. Són qüestions que, sovint, oblidem, 
tot i que la seva comprensió és imprescindible per plantejar correctament la formulació, sense 
deixar de pensar que la vaca és un animal de remuc. La vaca, per si mateixa, no necessitaria menjar 
concentrats, i si ho fa es a causa del maneig que l’obliga a produir per sobre de les possibilitats dels 
farratges. El compliment de les necessitats energètiques és difícil d’aconseguir. Pot succeir, també, 
que una dieta exclusivament farratgera sigui suficient per satisfer les necessitats de la vaca però 
que econòmicament sigui més favorable afegir-hi concentrats.

Alguns racionaments no tenen en compte les restriccions que fan referència a les fibres (FB o ADF 
o NDF), com el que aquí proposem, no obstant això sí que inclouen una restricció que limita la 
MS dels concentrats al 50% de la MS total de la ració. Tot i això, ni aquesta restricció, ni per des-
comptat les que estan basades en contingut NDF, tindran cap validesa fisiològica si els farratges 
se subministren processats, perdent la seva estructura física. Ni tampoc és encertat incloure com 
a MS farratgera alguns subproductes voluminosos però que, per si mateixos, no tenen efectes 
positius per induir al remugament.
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Una vegada obtinguda aquesta relació, la quantitat d’aliment mineral que cal distribuir la calcularem 
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ingerida (MSI) al dia, en kg. 
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m PMSIN abs ×+×= 002,083,0  

Les necessitats de producció depenen directament de la quantitat de llet. 

Lpot
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PLpot PN abs ×= 25,1  

Lpot
P
PLpot PN abs ×= 9,0  

Finalment, les necessitats de gestació depenen de la setmana de gestació en què es trobi la vaca. 
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EL PUNT ESTRICTE DE COMPLIMENT ENERGÈTIC I PLANTEJAMENT DE 
LA RACIÓ 

 

EL PUNT ESTRICTE 

 

Abans de plantejar el problema del racionament cal explicar diversos aspectes de la ingestió i del punt 
estricte de compliment de les necessitats energètiques. Són qüestions que, sovint, oblidem, tot i que la 
seva comprensió és imprescindible per plantejar correctament la formulació, sense deixar de pensar que la 
vaca és un animal de remuc. La vaca, per si mateixa, no necessitaria menjar concentrats, i si ho fa es a 
causa del maneig que l’obliga a produir per sobre de les possibilitats dels farratges. El compliment de les 
necessitats energètiques és difícil d’aconseguir. Pot succeir, també, que una dieta exclusivament 
farratgera sigui suficient per satisfer les necessitats de la vaca però que econòmicament sigui més 
favorable afegir-hi concentrats. 

Alguns racionaments no tenen en compte les restriccions que fan referència a les fibres (FB o ADF o 
NDF), com el que aquí proposem, no obstant això sí que inclouen una restricció que limita la MS dels 
concentrats al 50% de la MS total de la ració. Tot i això, ni aquesta restricció, ni per descomptat les que 
estan basades en contingut NDF, tindran cap validesa fisiològica si els farratges se subministren 
processats, perdent la seva estructura física. Ni tampoc és encertat incloure com a MS farratgera alguns 
subproductes voluminosos però que, per si mateixos, no tenen efectes positius per induir al remugament. 

 El fet és que si incorporem concentrat a la ració, haurem de buscar, en la formulació, el punt estricte de 
compliment de les necessitats energètiques.  

El valor energètic dels aliments està determinat per aquella situació en què l’aliment es dóna només, o 
gairebé només, a un nivell alimentari d’1,7 vegades el manteniment. Per tant, el valor energètic (UFL) és 
un valor potencial i, en el cas dels concentrats, no té validesa si se subministren en absència de farratges. 

Una ració formada per alguns ingredients té un valor energètic (teòric), també potencial, que serà igual a 
la suma dels valors de cada ingredient. Si en la ració incloem concentrats, el valor energètic real és 
inferior al teòric, ja que es produeix una disminució de la digestibilitat de l’energia de la ració; disminució 
que depèn de la proporció del concentrat en el total de la MS de la ració. A més concentrats hi ha més 
depressió de la digestibilitat; en realitat els concentrats forcen la vaca a un comportament diferent del 
remugador i per això haurà de realitzar un esforç suplementari. 
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depressió de la digestibilitat; en realitat els concentrats forcen la vaca a un comportament diferent del 
remugador i per això haurà de realitzar un esforç suplementari. 
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 El fet és que si incorporem concentrat a la ració, haurem de buscar, en la formulació, el punt 
estricte de compliment de les necessitats energètiques. 

El valor energètic dels aliments està determinat per aquella situació en què l’aliment es dóna 
només, o gairebé només, a un nivell alimentari d’1,7 vegades el manteniment. Per tant, el valor 
energètic (UFL) és un valor potencial i, en el cas dels concentrats, no té validesa si se subministren 
en absència de farratges.

Una ració formada per alguns ingredients té un valor energètic (teòric), també potencial, que serà 
igual a la suma dels valors de cada ingredient. Si en la ració incloem concentrats, el valor energètic 
real és inferior al teòric, ja que es produeix una disminució de la digestibilitat de l’energia de la 
ració; disminució que depèn de la proporció del concentrat en el total de la MS de la ració. A més 
concentrats hi ha més depressió de la digestibilitat; en realitat els concentrats forcen la vaca a un 
comportament diferent del remugador i per això haurà de realitzar un esforç suplementari.

Aquesta depressió de la digestibilitat va lligada a propietats i fenòmens físics, com la longitud 
de les partícules en el rumen, la velocitat de passada del contingut ruminal cap al reticle, etc. Per 
exemple, el farratge processat —granulat, triturat, endurit, etc.— es comporta igual que un con-
centrat, tot i que el seu contingut en fibra sigui alt, i aquest fet es desconeix o s’oblida, en el pitjor 
dels casos. Per aquest motiu el concepte de fibra alimentària no és només el seu contingut en FB, 
NDF o ADF, sinó que integra les seves propietats físiques (Van Soest, 1984).

La depressió de l’energia de la ració l’estimem mitjançant l’equació (Vermorel et al., 1987): 

On D és la depressió de la digestibilitat expressada en UFL, I la proporció del concentrat en la ració 
(de 0 a 0,5), i N les necessitats energètiques calculades en cada cas.

Pel que fa a la MS ingerida, augmenta linealment entre una producció de 15 i 35 kg de llet del 4%, 
en canvi, a mesura que augmenta la producció de llet, la CI ja no ho fa linealment.

Els concentrats, que no tenen valoració UE, tenen, en canvi, un valor de repleció teòric (expressat 
en UE) que és igual a la taxa de substitució global (Sg) multiplicada pel valor d’atipament del far-
ratge o dels farratges de la ració. La Sg és la quantitat de MS del farratge que deixa d’ingerir per 
kg de MS de concentrat ingerit. 

Podem afirmar que els concentrats no tenen valor de repleció propi però sí que el tenen dins de la 
ració, i depèn dels farratges i de les quantitats dels uns i dels altres (Dulphy et al., 1987).

A continuació intentarem explicar aquest fenomen de substitució i la seva quantificació i expres-
sió en el racionament de vaques de llet, ja que és bàsic per formular qualsevol ració. En els gràfics 
següents expliquem els conceptes de taxa de substitució global i marginal.

Imaginem una vaca de 650 kg de pes viu, amb una producció de 25 litres del 4% en greix, i, per 
tant, amb unes necessitats energètiques teòriques de 16,30 UFL i una capacitat d’ingestió de 17,50 
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Aquesta depressió de la digestibilitat va lligada a propietats i fenòmens físics, com la longitud de les 
partícules en el rumen, la velocitat de passada del contingut ruminal cap al reticle, etc. Per exemple, el 
farratge processat —granulat, triturat, endurit, etc.— es comporta igual que un concentrat, tot i que el seu 
contingut en fibra sigui alt, i aquest fet es desconeix o s’oblida, en el pitjor dels casos. Per aquest motiu el 
concepte de fibra alimentària no és només el seu contingut en FB, NDF o ADF, sinó que integra les seves 
propietats físiques (Van Soest, 1984). 

La depressió de l’energia de la ració l’estimem mitjançant l’equació (Vermorel et al., 1987):  

  NNID ×−×+×= 017,0002,03,6 22  

On D és la depressió de la digestibilitat expressada en UFL, I la proporció del concentrat en la ració (de 0 
a 0,5), i N les necessitats energètiques calculades en cada cas. 

Pel que fa a la MS ingerida, augmenta linealment entre una producció de 15 i 35 kg de llet del 4%, en 
canvi, a mesura que augmenta la producció de llet, la CI ja no ho fa linealment. 

Els concentrats, que no tenen valoració UE, tenen, en canvi, un valor de repleció teòric (expressat en UE) 
que és igual a la taxa de substitució global (Sg) multiplicada pel valor d’atipament del farratge o dels 
farratges de la ració. La Sg és la quantitat de MS del farratge que deixa d’ingerir per kg de MS de 
concentrat ingerit.  

Podem afirmar que els concentrats no tenen valor de repleció propi però sí que el tenen dins de la ració, i 
depèn dels farratges i de les quantitats dels uns i dels altres (Dulphy et al., 1987). 

A continuació intentarem explicar aquest fenomen de substitució i la seva quantificació i expressió en el 
racionament de vaques de llet, ja que és bàsic per formular qualsevol ració. En els gràfics següents 
expliquem els conceptes de taxa de substitució global i marginal. 

Imaginem una vaca de 650 kg de pes viu, amb una producció de 25 litres del 4% en greix, i, per tant, amb 
unes necessitats energètiques teòriques de 16,30 UFL i una capacitat d’ingestió de 17,50 UE. La ració 
està composta de farratge (0,80 UFL/kg MS, 1 UE/kg MS), i de concentrat, de valor nutritiu 1,20 UFL/kg 
MS. 

La quantitat de concentrat que cobriria exactament les seves necessitats energètiques seria igual a 13,58 
kg MS, xifra obtinguda de dividir les necessitats pel valor energètic del concentrat (16,30/1,20). En les 
fórmules següents aquesta operació la simbolitzem per M, i així la representem en els gràfics. 
Evidentment que un remugant, com és la vaca, no es pot alimentar només amb concentrats, per tant, 
aquesta operació s’entén que es fa a l’efecte de comprensió del fenomen de substitució. 

Pel que fa al farratge, si se subministrés com a únic aliment ad libitum, la vaca en podria ingerir fins a 
17,50 kg de MS, valor que s’obté de dividir la CI pel seu valor de repleció (17,50/1). En aquest cas, 
aquesta operació se simbolitza i representa per B. Aquesta ingestió de MS farratgera aportaria 14 UFL i, 
en conseqüència, per cobrir les necessitats, 16,30 UFL, caldrien altres aliments que poguessin ser 
concentrats o un altre farratge. Si continuéssim amb el mateix farratge, i si aquests 17,50 kg de MS 
farratgera són l’expressió de la seva capacitat màxima d’ingestió, a la vaca se li hauria de subministrar 
una quantitat de concentrat, que desplaçaria alguna quantitat de farratge. 

Per a la comprensió del fenomen, hem calculat prèviament el punt estricte de compliment de les 
necessitats energètiques, resultant que aquest punt és el següent: 16,17 kg MS farratgera i 3,15 kg MS 
concentrada. Aquests valors els representem per A i R, respectivament, i aporten 16,72 UFL, valor 
lleugerament superior en 0,424 UFL a la necessitat calculada de 16,30 UFL. Aquesta diferència és la 
depressió de la digestibilitat. En el gràfic 4.4 observem que la quantitat de farratge va de 17,50 a 0 i la 
quantitat de concentrat de 0 a 13,58. 
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UE. La ració està composta de farratge (0,80 UFL/kg MS, 1 UE/kg MS), i de concentrat, de valor 
nutritiu 1,20 UFL/kg MS.

La quantitat de concentrat que cobriria exactament les seves necessitats energètiques seria 
igual a 13,58 kg MS, xifra obtinguda de dividir les necessitats pel valor energètic del concentrat 
(16,30/1,20). En les fórmules següents aquesta operació la simbolitzem per M, i així la representem 
en els gràfics. Evidentment que un remugant, com és la vaca, no es pot alimentar només amb 
concentrats, per tant, aquesta operació s’entén que es fa a l’efecte de comprensió del fenomen 
de substitució.

Pel que fa al farratge, si se subministrés com a únic aliment ad libitum, la vaca en podria ingerir fins 
a 17,50 kg de MS, valor que s’obté de dividir la CI pel seu valor de repleció (17,50/1). En aquest cas, 
aquesta operació se simbolitza i representa per B. Aquesta ingestió de MS farratgera aportaria 14 
UFL i, en conseqüència, per cobrir les necessitats, 16,30 UFL, caldrien altres aliments que poguessin 
ser concentrats o un altre farratge. Si continuéssim amb el mateix farratge, i si aquests 17,50 kg 
de MS farratgera són l’expressió de la seva capacitat màxima d’ingestió, a la vaca se li hauria de 
subministrar una quantitat de concentrat, que desplaçaria alguna quantitat de farratge.

Per a la comprensió del fenomen, hem calculat prèviament el punt estricte de compliment de les 
necessitats energètiques, resultant que aquest punt és el següent: 16,17 kg MS farratgera i 3,15 
kg MS concentrada. Aquests valors els representem per A i R, respectivament, i aporten 16,72 UFL, 
valor lleugerament superior en 0,424 UFL a la necessitat calculada de 16,30 UFL. Aquesta diferèn-
cia és la depressió de la digestibilitat. En el gràfic 4.4 observem que la quantitat de farratge va de 
17,50 a 0 i la quantitat de concentrat de 0 a 13,58.

gràfic 4.4. vAriAció de lA mS fArrAtgerA i concentrAt, tAxA de SubStitució globAl
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Si en el punt estricte calculat volem determinar la taxa de substitució global, ho farem de la se-
güent forma:

Sg = (B – A)/R

Per tant, Sg = (17,50 – 16,17)/3,15 = 0,418. Aquesta és la quantitat de farratge desplaçada per 
unitat (per kg) de concentrat entrada.

La taxa de substitució global Sg no la podem conèixer a priori, ja que les vaques de llet rarament 
s’alimenten sense concentrat, no obstant això, sí que tenim dades sobre la taxa de substitució 
marginal Sm, que és la derivada en el punt A en relació a la quantitat de concentrat (X), això és 
la variació infinitesimal (Sm = δA/δX), que la representem en el gràfic 4.5 entre 0 i M kg MS de 
concentrat.

gràfic núm. 4.5. corbA de lA llei de vAriAció de lA tAxA de SubStitució mArginAl S
m

En el punt de compliment estricte de les necessitats energètiques (A kg MS de farratge, R kg MS de 
concentrat) la taxa Sm és, segons dades experimentals, gairebé sempre igual a 0,55. En l’exemple R 
= 3,15 i taxa 0,55. A continuació desenvolupem la llei de variació de Sm.

Sigui K la relació entre els valors energètics del farratge, o dels farratges de la ració, i els del con-
centrat, o concentrats, (K = UFLfa/UFLco). La llei de variació de la Sm (vegeu el gràfic núm. 4.5) és la 
següent:  
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Gràfic núm. 4.5. Corba de la llei de variació de la taxa de substitució marginal Sm 
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En el punt de compliment estricte de les necessitats energètiques (A kg MS de farratge, R kg MS de 
concentrat) la taxa Sm és, segons dades experimentals, gairebé sempre igual a 0,55. En l’exemple R = 
3,15 i taxa 0,55. A continuació desenvolupem la llei de variació de Sm. 

Sigui K la relació entre els valors energètics del farratge, o dels farratges de la ració, i els del concentrat, o 
concentrats, (K = UFLfa/UFLco). La llei de variació de la Sm (vegeu el gràfic núm. 4.5) és la següent:   
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On B és la quantitat màxima en kg de MS farratgera, ad libitum, sense concentrat (en l’exemple, 17,50); 
M és la quantitat teòrica en kg de MS de concentrat, sense farratges (en l’exemple, 13,58); R és la 
quantitat en kg de MS de concentrat que compliria les necessitats energètiques en el punt estricte (en 
l’exemple, 3,15); X és la quantitat en kg de MS de concentrat que varia, al llarg de l’eix d’abscisses, entre 
0 i M; i K, és la relació de riquesa energètica entre la part farratgera i la part de concentrats de la ració (en 
l’exemple, 0,667, obtingut de dividir 0,80/1,20).  

Per a X = M, Sm serà igual a K. Observem la corba, en l’exemple K = 0,667 i M = 13,58. Amb l’ajuda 
d’un full de càlcul podrem millorar la seva comprensió i realitzar algun exemple sobre la variació de Sm. 

Vegem alguns exemples: si el farratge és ric en energia i amb poca repleció o capacitat d’atipament, és a 
dir amb un valor alt en UFL i baix en UE, subministrat ad libitum, la vaca ingerirà molta quantitat, la B 
serà alta (gràfic 4.5), per tant B/M serà més alta que en l’exemple, ja que M no canvia, si el concentrat és 
el mateix. Com que el farratge és més ric, la quantitat de concentrat (R) en el punt estricte de compliment 
de les necessitats energètiques serà més baixa que la inicialment calculada i, com a conseqüència, el 
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On B és la quantitat màxima en kg de MS farratgera, ad libitum, sense concentrat (en l’exemple, 
17,50); M és la quantitat teòrica en kg de MS de concentrat, sense farratges (en l’exemple, 13,58); 
R és la quantitat en kg de MS de concentrat que compliria les necessitats energètiques en el punt 
estricte (en l’exemple, 3,15); X és la quantitat en kg de MS de concentrat que varia, al llarg de l’eix 
d’abscisses, entre 0 i M; i K, és la relació de riquesa energètica entre la part farratgera i la part de 
concentrats de la ració (en l’exemple, 0,667, obtingut de dividir 0,80/1,20). 

Per a X = M, Sm serà igual a K. Observem la corba, en l’exemple K = 0,667 i M = 13,58. Amb l’ajuda d’un 
full de càlcul podrem millorar la seva comprensió i realitzar algun exemple sobre la variació de Sm.

Vegem alguns exemples: si el farratge és ric en energia i amb poca repleció o capacitat d’atipament, és 
a dir amb un valor alt en UFL i baix en UE, subministrat ad libitum, la vaca ingerirà molta quantitat, la B 
serà alta (gràfic 4.5), per tant B/M serà més alta que en l’exemple, ja que M no canvia, si el concentrat 
és el mateix. Com que el farratge és més ric, la quantitat de concentrat (R) en el punt estricte de compli-
ment de les necessitats energètiques serà més baixa que la inicialment calculada i, com a conseqüència, 
el producte (B/M) x R serà menor que abans i, per tant, el valor d’ e(B/M)xR serà més baix. La K, relació entre 
els valors energètics del farratge i del concentrat, serà més alta; la Sm serà, per tant, major. Això vol dir 
que entre 0 i la quantitat corresponent al punt estricte, els valors de Sm són més alts: una unitat de més 
de concentrat desplaça més farratge. Dit d’una altra manera, a una mateixa quantitat de concentrat, 
per a unes necessitats energètiques invariables, si el farratge és de millor qualitat, per a cada unitat de 
concentrat de més que ingereixi la vaca deixarà d’ingerir més quantitat de farratge. Recomanem fer 
l’exercici en un full de càlcul. En la taula 4.5 resumim la comparació entre aquestes situacions.

tAulA 4.5. comPArAció Per A lA ingeStió i neceSSitAtS energètiqueS entre doS fArrAtgeS de quAlitAt diferent

Valors per a dues situacions

Paràmetres Farratge de menys 
qualitat

Farratge de més 
qualitat

UFL/kg MS 0,80 0,85

UE/ kg MS 1,00 0,95

UFL/kg MS concentrat 1,20

Necessitats energètiques UFL 16,30

Capacitat d’ingestió UE 17,50

B, quantitat de farratge ad libitum, kg MS 17,5 18,42

M, quantitat concentrat que cobriria teòricament la 
necessitat energètica, kg MS

13,58

A, quantitat de farratge en el punt estricte, kg MS 16,17 17,86

R, quantitat de concentrat en el punt estricte, kg MS 3,15 1,17

K, UFLfa/UFLco 0,667 0,708

Sm, taxa de substitució marginal en el punt estricte 0,55
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Sm, taxa de substitució marginal abans del punt 
estricte corresponent, per a X kg de concentrat

Farratge de menys 
qualitat

Farratge de més 
qualitat

X, kg Sm X, kg Sm

0,00 0,050 0,00 0,294

0,50 0,090 0,50 0,413

1,00 0,152 1,00 0,520

1,50 0,240 1,17 0,550

2,00 0,345

2,50 0,447

3,00 0,530

3,15 0,550

Podem comprovar clarament que, per exemple, si subministrem 0,5 kg de concentrat, la taxa de 
substitució marginal és de 0,090 per al farratge de pitjor qualitat, i de 0,413 per al de millor quali-
tat, en igualtat de la resta de condicions, és a dir que, en aquest punt una incorporació infinitesi-
mal de concentrat desplaçarà 0,090 kg de farratge de pitjor qualitat i, ni més ni menys que 0,413 
kg de farratge de millor qualitat. Col·loquialment, el farratge de millor qualitat competeix millor 
amb el concentrat que el de pitjor qualitat, ja que com que ocupa més espai en el rumen, però no 
atipa, transita més lentament.

La següent equació expressa la taxa de substitució global Sg com l’àrea del recorregut de la corba 
de la Sm (vegeu el gràfic 4.5), dividida per la quantitat de concentrat.

Si substituïm la Sm per la seva expressió, la taxa de substitució global Sg canviarà en funció de la 
producció de llet potencial (PLpot) i de la densitat energètica de la part farratgera de la ració. La 
densitat energètica és la relació entre la concentració energètica i el valor de repleció (UFLfa/UEfa). 
La fórmula serà la següent:

Per a primípares d = 0,96, i per a multípares d = 1,1. 

Què és més interessant, que Sg sigui alta o baixa? Coneixem la solució final: que els farratges 
subministrats sempre siguin d’alta qualitat, per tant, serà millor que la Sg tingui un valor elevat, ja 
que això voldrà dir que el farratge és bo, té una concentració energètica correcta i atipa menys, 
amb la qual cosa, la vaca podrà menjar més i la seva ingestió serà més profitosa, ja que cobrirà les 
necessitats amb més amplitud.
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qualitat. Col·loquialment, el farratge de millor qualitat competeix millor amb el concentrat que el de pitjor 
qualitat, ja que com que ocupa més espai en el rumen, però no atipa, transita més lentament. 

La següent equació expressa la taxa de substitució global Sg com l’àrea del recorregut de la corba de la Sm 
(vegeu el gràfic 4.5), dividida per la quantitat de concentrat. 
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Si substituïm la Sm per la seva expressió, la taxa de substitució global Sg canviarà en funció de la 
producció de llet potencial (PLpot) i de la densitat energètica de la part farratgera de la ració. La densitat 
energètica és la relació entre la concentració energètica i el valor de repleció (UFLfa/UEfo). La fórmula 
serà la següent: 

        Fa
Fa

UE
UFL

Lpotg ePdS
×− ××=

32,162,0  

Per a primípares d = 0,96, i per a multípares d = 1,1.  

Què és més interessant, que Sg sigui alta o baixa? Coneixem la solució final: que els farratges 
subministrats sempre siguin d’alta qualitat, per tant, serà millor que la Sg tingui un valor elevat, ja que 
això voldrà dir que el farratge és bo, té una concentració energètica correcta i atipa menys, amb la qual 
cosa, la vaca podrà menjar més i la seva ingestió serà més profitosa, ja que cobrirà les necessitats amb 
més amplitud. 

Si en la taula 4.5 afegim la Sg, per al farratge de pitjor qualitat, el seu valor serà de 0,419 i per al de millor 
qualitat, serà de 0,481. Són valors molt pròxims, ja que, en realitat, les seves característiques no diferien 
gaire (en energia 0,80 vs. 0,85; en repleció 1 vs. 0,95). Resumint, per a cada kg de concentrat que 
s’afegeix a la ració, fins a arribar al punt estricte, es deixen de menjar 0,419 kg de MS del farratge de 
pitjor qualitat i 0,481 kg de MS del de millor qualitat. Això vol dir que si el farratge és bo hem de donar 
menys quantitat de concentrat; no és tan necessari, a efectes energètics i, a més a més, seria un 
malbaratament, ja que la vaca deixaria de menjar un farratge bo. 

  

PLANTEJAMENT DE LA RACIÓ 

La formulació d’una ració l’hauríem de fer, a efectes fisiològics, amb l’objectiu d’arribar al punt estricte 
per al compliment energètic. Per aquesta raó és important comprendre, i interioritzar, el fenomen de la 
substitució de farratges per concentrats en l’alimentació de la vaca. Podem dir que en aquest fenomen, i la 
seva translació a la formulació, radica l’èxit o el fracàs del racionament. Si a la vaca l’alimentem com a 
un remugador, la seva eficiència és màxima. En canvi, si la volem fer competir amb els monogàstrics, la 
seva eficiència serà mínima.  

Si I és la proporció de concentrat en la ració, entre 0 i 0,5, les aportacions d’energia (UFL) seran la suma 
de les següents expressions: 

 faUFLY ×  Són les aportacions energètiques dels farratges 

      ( ) coUFL
I

Y ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

×
1

1
 Són les aportacions energètiques dels concentrats 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UFLfa és la concentració energètica, en 
UFL/kg MS, del farratge, i UFLco és la concentració energètica, en UFL/kg MS, del concentrat. Podem 
observar que la quantitat de concentrat l’expressem tenint en compte la quantitat de farratge, Y, i de la 
proporció, I, del concentrat en tant per un de la ració, sempre en relació a la MS.  

Les aportacions d’unitats d’atipament, al seu torn, seran la suma de les següents expressions: 
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qualitat. Col·loquialment, el farratge de millor qualitat competeix millor amb el concentrat que el de pitjor 
qualitat, ja que com que ocupa més espai en el rumen, però no atipa, transita més lentament. 

La següent equació expressa la taxa de substitució global Sg com l’àrea del recorregut de la corba de la Sm 
(vegeu el gràfic 4.5), dividida per la quantitat de concentrat. 
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Si substituïm la Sm per la seva expressió, la taxa de substitució global Sg canviarà en funció de la 
producció de llet potencial (PLpot) i de la densitat energètica de la part farratgera de la ració. La densitat 
energètica és la relació entre la concentració energètica i el valor de repleció (UFLfa/UEfo). La fórmula 
serà la següent: 

        Fa
Fa

UE
UFL

Lpotg ePdS
×− ××=

32,162,0  

Per a primípares d = 0,96, i per a multípares d = 1,1.  

Què és més interessant, que Sg sigui alta o baixa? Coneixem la solució final: que els farratges 
subministrats sempre siguin d’alta qualitat, per tant, serà millor que la Sg tingui un valor elevat, ja que 
això voldrà dir que el farratge és bo, té una concentració energètica correcta i atipa menys, amb la qual 
cosa, la vaca podrà menjar més i la seva ingestió serà més profitosa, ja que cobrirà les necessitats amb 
més amplitud. 

Si en la taula 4.5 afegim la Sg, per al farratge de pitjor qualitat, el seu valor serà de 0,419 i per al de millor 
qualitat, serà de 0,481. Són valors molt pròxims, ja que, en realitat, les seves característiques no diferien 
gaire (en energia 0,80 vs. 0,85; en repleció 1 vs. 0,95). Resumint, per a cada kg de concentrat que 
s’afegeix a la ració, fins a arribar al punt estricte, es deixen de menjar 0,419 kg de MS del farratge de 
pitjor qualitat i 0,481 kg de MS del de millor qualitat. Això vol dir que si el farratge és bo hem de donar 
menys quantitat de concentrat; no és tan necessari, a efectes energètics i, a més a més, seria un 
malbaratament, ja que la vaca deixaria de menjar un farratge bo. 

  

PLANTEJAMENT DE LA RACIÓ 

La formulació d’una ració l’hauríem de fer, a efectes fisiològics, amb l’objectiu d’arribar al punt estricte 
per al compliment energètic. Per aquesta raó és important comprendre, i interioritzar, el fenomen de la 
substitució de farratges per concentrats en l’alimentació de la vaca. Podem dir que en aquest fenomen, i la 
seva translació a la formulació, radica l’èxit o el fracàs del racionament. Si a la vaca l’alimentem com a 
un remugador, la seva eficiència és màxima. En canvi, si la volem fer competir amb els monogàstrics, la 
seva eficiència serà mínima.  

Si I és la proporció de concentrat en la ració, entre 0 i 0,5, les aportacions d’energia (UFL) seran la suma 
de les següents expressions: 

 faUFLY ×  Són les aportacions energètiques dels farratges 
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⎞
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1
 Són les aportacions energètiques dels concentrats 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UFLfa és la concentració energètica, en 
UFL/kg MS, del farratge, i UFLco és la concentració energètica, en UFL/kg MS, del concentrat. Podem 
observar que la quantitat de concentrat l’expressem tenint en compte la quantitat de farratge, Y, i de la 
proporció, I, del concentrat en tant per un de la ració, sempre en relació a la MS.  

Les aportacions d’unitats d’atipament, al seu torn, seran la suma de les següents expressions: 
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Si en la taula 4.5 afegim la Sg, per al farratge de pitjor qualitat, el seu valor serà de 0,419 i per al de 
millor qualitat, serà de 0,481. Són valors molt pròxims, ja que, en realitat, les seves característiques 
no diferien gaire (en energia 0,80 vs. 0,85; en repleció 1 vs. 0,95). Resumint, per a cada kg de con-
centrat que s’afegeix a la ració, fins a arribar al punt estricte, es deixen de menjar 0,419 kg de MS 
del farratge de pitjor qualitat i 0,481 kg de MS del de millor qualitat. Això vol dir que si el farratge 
és bo hem de donar menys quantitat de concentrat; no és tan necessari, a efectes energètics i, a 
més a més, seria un malbaratament, ja que la vaca deixaria de menjar un farratge bo.

Plantejament de la ració

La formulació d’una ració l’hauríem de fer, a efectes fisiològics, amb l’objectiu d’arribar al punt 
estricte per al compliment energètic. Per aquesta raó és important comprendre, i interioritzar, el 
fenomen de la substitució de farratges per concentrats en l’alimentació de la vaca. Podem dir que 
en aquest fenomen, i la seva translació a la formulació, radica l’èxit o el fracàs del racionament. Si 
a la vaca l’alimentem com a un remugador, la seva eficiència és màxima. En canvi, si la volem fer 
competir amb els monogàstrics, la seva eficiència serà mínima. 

Si I és la proporció de concentrat en la ració, entre 0 i 0,5, les aportacions d’energia (UFL) seran la 
suma de les següents expressions:

Aportacions energètiques dels farratges: 
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qualitat. Col·loquialment, el farratge de millor qualitat competeix millor amb el concentrat que el de pitjor 
qualitat, ja que com que ocupa més espai en el rumen, però no atipa, transita més lentament. 

La següent equació expressa la taxa de substitució global Sg com l’àrea del recorregut de la corba de la Sm 
(vegeu el gràfic 4.5), dividida per la quantitat de concentrat. 
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Si substituïm la Sm per la seva expressió, la taxa de substitució global Sg canviarà en funció de la 
producció de llet potencial (PLpot) i de la densitat energètica de la part farratgera de la ració. La densitat 
energètica és la relació entre la concentració energètica i el valor de repleció (UFLfa/UEfo). La fórmula 
serà la següent: 

        Fa
Fa

UE
UFL

Lpotg ePdS
×− ××=

32,162,0  

Per a primípares d = 0,96, i per a multípares d = 1,1.  

Què és més interessant, que Sg sigui alta o baixa? Coneixem la solució final: que els farratges 
subministrats sempre siguin d’alta qualitat, per tant, serà millor que la Sg tingui un valor elevat, ja que 
això voldrà dir que el farratge és bo, té una concentració energètica correcta i atipa menys, amb la qual 
cosa, la vaca podrà menjar més i la seva ingestió serà més profitosa, ja que cobrirà les necessitats amb 
més amplitud. 

Si en la taula 4.5 afegim la Sg, per al farratge de pitjor qualitat, el seu valor serà de 0,419 i per al de millor 
qualitat, serà de 0,481. Són valors molt pròxims, ja que, en realitat, les seves característiques no diferien 
gaire (en energia 0,80 vs. 0,85; en repleció 1 vs. 0,95). Resumint, per a cada kg de concentrat que 
s’afegeix a la ració, fins a arribar al punt estricte, es deixen de menjar 0,419 kg de MS del farratge de 
pitjor qualitat i 0,481 kg de MS del de millor qualitat. Això vol dir que si el farratge és bo hem de donar 
menys quantitat de concentrat; no és tan necessari, a efectes energètics i, a més a més, seria un 
malbaratament, ja que la vaca deixaria de menjar un farratge bo. 

  

PLANTEJAMENT DE LA RACIÓ 

La formulació d’una ració l’hauríem de fer, a efectes fisiològics, amb l’objectiu d’arribar al punt estricte 
per al compliment energètic. Per aquesta raó és important comprendre, i interioritzar, el fenomen de la 
substitució de farratges per concentrats en l’alimentació de la vaca. Podem dir que en aquest fenomen, i la 
seva translació a la formulació, radica l’èxit o el fracàs del racionament. Si a la vaca l’alimentem com a 
un remugador, la seva eficiència és màxima. En canvi, si la volem fer competir amb els monogàstrics, la 
seva eficiència serà mínima.  

Si I és la proporció de concentrat en la ració, entre 0 i 0,5, les aportacions d’energia (UFL) seran la suma 
de les següents expressions: 

 faUFLY ×  Són les aportacions energètiques dels farratges 

      ( ) coUFL
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1
 Són les aportacions energètiques dels concentrats 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UFLfa és la concentració energètica, en 
UFL/kg MS, del farratge, i UFLco és la concentració energètica, en UFL/kg MS, del concentrat. Podem 
observar que la quantitat de concentrat l’expressem tenint en compte la quantitat de farratge, Y, i de la 
proporció, I, del concentrat en tant per un de la ració, sempre en relació a la MS.  

Les aportacions d’unitats d’atipament, al seu torn, seran la suma de les següents expressions: 

Aportacions energètiques dels concentrats: 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UFLfa és la concentració energètica, 
en UFL/kg MS, del farratge, i UFLco és la concentració energètica, en UFL/kg MS, del concentrat. 
Podem observar que la quantitat de concentrat l’expressem tenint en compte la quantitat de far-
ratge, Y, i de la proporció, I, del concentrat en tant per un de la ració, sempre en relació a la MS. 

Les aportacions d’unitats d’atipament, al seu torn, seran la suma de les següents expressions:

Aportacions UE dels farratges: 
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 faUEY ×  Són les aportacions UE dels farratges 

 ( ) fag UES
I
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−

×
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1
 Són les aportacions UE dels concentrats 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UEfo és el valor de repleció, en UE/kg MS, 
del farratge. Podem observar que les aportacions UE dels concentrats és un efecte de repleció, expressat 
mitjançant la taxa de substitució. En qualsevol dels exemples anteriors, si Sg = 0,419 kg MSfo /kg MSco, I 
= 0,20 (la ració conté un 20% de MSco i un 80% de MSfa), UEfa = 1 UE/kg MSfa, si suposem que la MS 
ingerida total és de 20 kg, la repleció de la ració mesurada en les aportacions totals d’UE, serà igual a la 
suma de 16 UE aportades pels farratges i de 1,676 UE dels concentrats, 17,676 UE.  

Si les aportacions energètiques (UFL) són superiors o igual a les necessitats teòriques més la depressió de 
la digestibilitat de l’energia, provocada per la ingestió de concentrats i, al seu torn, les aportacions 
d’unitats de repleció (UE) són inferiors o iguals a la capacitat teòrica d’ingestió (CI), la solució en el punt 
estricte és la suma de les següents expressions: 

  Y  És la quantitat de farratges en kg MS 

    ( ) Y
I

I
×

−1
 És la quantitat de concentrats en kg MS 

Observem que (I/1-I) × Y és el valor R dels gràfics 4.5 i 4.6. 

 

LA LLEI DELS RENDIMENTS DECREIXENTS 

 

Si arribem al punt estricte de compliment de les necessitats energètiques, ens interessarà conèixer quin 
efecte tindria sobre la producció de llet una ingestió suplementària de concentrats. En aquest supòsit, tan 
real en el maneig del racionament, haurem d’aplicar la llei dels rendiments decreixents seguint la següent 
formulació, 

)(,,Δ UFL 5ln153075 +∂×+−=  

   Δ, és la diferència de producció de llet en litres per dia 

δUFL és la variació en UFL en el punt estricte 

 

Si en el punt estricte la vaca ingereix Y Kg MS farratgera i X Kg MS en concentrats, aplicant les fórmules 
anteriors podem calcular, per exemple, què passarà si augmentem en 1 kg l’aportació de concentrats (X + 
1). 

En primer lloc hem de calcular la variació de les aportacions d’energia (UFL) en el punt estricte: 

Les aportacions dels farratges seran: ( ) fam UFLSY ××−1  

Les aportacions dels concentrats seran: ( ) coUFLX ×+1   

La taxa de substitució marginal, Sm, la podem calcular ja que K és la relació entre la riquesa energètica 
dels farratges i la dels concentrats, R és la X (kg MS concentrats) i la variació és d’1 kg. Igualment 
s’haurien de calcular els valors de B i de M (quantitat de MS farratges ad libitum com a únic aliment i 
quantitat de MS de concentrats teòricament com a únic aliment, respectivament, en kg). 

Aportacions UE dels concentrats: 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UEfa és el valor de repleció, en 
UE/kg MS, del farratge. Podem observar que les aportacions UE dels concentrats és un efecte de 
repleció, expressat mitjançant la taxa de substitució. En qualsevol dels exemples anteriors, si Sg 
= 0,419 kg MSfa /kg MSco, I = 0,20 (la ració conté un 20% de MSco i un 80% de MSfa), UEfa = 1 UE/
kg MSfa, si suposem que la MS ingerida total és de 20 kg, la repleció de la ració mesurada en les 
aportacions totals d’UE, serà igual a la suma de 16 UE aportades pels farratges i de 1,676 UE dels 
concentrats, 17,676 UE. 
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qualitat. Col·loquialment, el farratge de millor qualitat competeix millor amb el concentrat que el de pitjor 
qualitat, ja que com que ocupa més espai en el rumen, però no atipa, transita més lentament. 

La següent equació expressa la taxa de substitució global Sg com l’àrea del recorregut de la corba de la Sm 
(vegeu el gràfic 4.5), dividida per la quantitat de concentrat. 

( ) ( )xxS
X

S
x

mg ∂= ∫0

1
 

Si substituïm la Sm per la seva expressió, la taxa de substitució global Sg canviarà en funció de la 
producció de llet potencial (PLpot) i de la densitat energètica de la part farratgera de la ració. La densitat 
energètica és la relació entre la concentració energètica i el valor de repleció (UFLfa/UEfo). La fórmula 
serà la següent: 

        Fa
Fa

UE
UFL

Lpotg ePdS
×− ××=

32,162,0  

Per a primípares d = 0,96, i per a multípares d = 1,1.  

Què és més interessant, que Sg sigui alta o baixa? Coneixem la solució final: que els farratges 
subministrats sempre siguin d’alta qualitat, per tant, serà millor que la Sg tingui un valor elevat, ja que 
això voldrà dir que el farratge és bo, té una concentració energètica correcta i atipa menys, amb la qual 
cosa, la vaca podrà menjar més i la seva ingestió serà més profitosa, ja que cobrirà les necessitats amb 
més amplitud. 

Si en la taula 4.5 afegim la Sg, per al farratge de pitjor qualitat, el seu valor serà de 0,419 i per al de millor 
qualitat, serà de 0,481. Són valors molt pròxims, ja que, en realitat, les seves característiques no diferien 
gaire (en energia 0,80 vs. 0,85; en repleció 1 vs. 0,95). Resumint, per a cada kg de concentrat que 
s’afegeix a la ració, fins a arribar al punt estricte, es deixen de menjar 0,419 kg de MS del farratge de 
pitjor qualitat i 0,481 kg de MS del de millor qualitat. Això vol dir que si el farratge és bo hem de donar 
menys quantitat de concentrat; no és tan necessari, a efectes energètics i, a més a més, seria un 
malbaratament, ja que la vaca deixaria de menjar un farratge bo. 

  

PLANTEJAMENT DE LA RACIÓ 

La formulació d’una ració l’hauríem de fer, a efectes fisiològics, amb l’objectiu d’arribar al punt estricte 
per al compliment energètic. Per aquesta raó és important comprendre, i interioritzar, el fenomen de la 
substitució de farratges per concentrats en l’alimentació de la vaca. Podem dir que en aquest fenomen, i la 
seva translació a la formulació, radica l’èxit o el fracàs del racionament. Si a la vaca l’alimentem com a 
un remugador, la seva eficiència és màxima. En canvi, si la volem fer competir amb els monogàstrics, la 
seva eficiència serà mínima.  

Si I és la proporció de concentrat en la ració, entre 0 i 0,5, les aportacions d’energia (UFL) seran la suma 
de les següents expressions: 

 faUFLY ×  Són les aportacions energètiques dels farratges 

      ( ) coUFL
I

Y ×⎟⎟
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1
 Són les aportacions energètiques dels concentrats 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UFLfa és la concentració energètica, en 
UFL/kg MS, del farratge, i UFLco és la concentració energètica, en UFL/kg MS, del concentrat. Podem 
observar que la quantitat de concentrat l’expressem tenint en compte la quantitat de farratge, Y, i de la 
proporció, I, del concentrat en tant per un de la ració, sempre en relació a la MS.  

Les aportacions d’unitats d’atipament, al seu torn, seran la suma de les següents expressions:  111  

 faUEY ×  Són les aportacions UE dels farratges 
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 Són les aportacions UE dels concentrats 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UEfo és el valor de repleció, en UE/kg MS, 
del farratge. Podem observar que les aportacions UE dels concentrats és un efecte de repleció, expressat 
mitjançant la taxa de substitució. En qualsevol dels exemples anteriors, si Sg = 0,419 kg MSfo /kg MSco, I 
= 0,20 (la ració conté un 20% de MSco i un 80% de MSfa), UEfa = 1 UE/kg MSfa, si suposem que la MS 
ingerida total és de 20 kg, la repleció de la ració mesurada en les aportacions totals d’UE, serà igual a la 
suma de 16 UE aportades pels farratges i de 1,676 UE dels concentrats, 17,676 UE.  

Si les aportacions energètiques (UFL) són superiors o igual a les necessitats teòriques més la depressió de 
la digestibilitat de l’energia, provocada per la ingestió de concentrats i, al seu torn, les aportacions 
d’unitats de repleció (UE) són inferiors o iguals a la capacitat teòrica d’ingestió (CI), la solució en el punt 
estricte és la suma de les següents expressions: 

  Y  És la quantitat de farratges en kg MS 

    ( ) Y
I

I
×

−1
 És la quantitat de concentrats en kg MS 

Observem que (I/1-I) × Y és el valor R dels gràfics 4.5 i 4.6. 

 

LA LLEI DELS RENDIMENTS DECREIXENTS 

 

Si arribem al punt estricte de compliment de les necessitats energètiques, ens interessarà conèixer quin 
efecte tindria sobre la producció de llet una ingestió suplementària de concentrats. En aquest supòsit, tan 
real en el maneig del racionament, haurem d’aplicar la llei dels rendiments decreixents seguint la següent 
formulació, 

)(,,Δ UFL 5ln153075 +∂×+−=  

   Δ, és la diferència de producció de llet en litres per dia 

δUFL és la variació en UFL en el punt estricte 

 

Si en el punt estricte la vaca ingereix Y Kg MS farratgera i X Kg MS en concentrats, aplicant les fórmules 
anteriors podem calcular, per exemple, què passarà si augmentem en 1 kg l’aportació de concentrats (X + 
1). 

En primer lloc hem de calcular la variació de les aportacions d’energia (UFL) en el punt estricte: 

Les aportacions dels farratges seran: ( ) fam UFLSY ××−1  

Les aportacions dels concentrats seran: ( ) coUFLX ×+1   

La taxa de substitució marginal, Sm, la podem calcular ja que K és la relació entre la riquesa energètica 
dels farratges i la dels concentrats, R és la X (kg MS concentrats) i la variació és d’1 kg. Igualment 
s’haurien de calcular els valors de B i de M (quantitat de MS farratges ad libitum com a únic aliment i 
quantitat de MS de concentrats teòricament com a únic aliment, respectivament, en kg). 
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AlimentAció

Si les aportacions energètiques (UFL) són superiors o igual a les necessitats teòriques més la de-
pressió de la digestibilitat de l’energia, provocada per la ingestió de concentrats i, al seu torn, les 
aportacions d’unitats de repleció (UE) són inferiors o iguals a la capacitat teòrica d’ingestió (CI), la 
solució en el punt estricte és la suma de les següents expressions:

És la quantitat de farratges en kg MS: Y  

Quantitat de concentrats en kg MS: 

Observem que (I/1-I) × Y és el valor R dels gràfics 4.5 i 4.6.

La llei dels rendiments decreixents

Si arribem al punt estricte de compliment de les necessitats energètiques, ens interessarà conèixer 
quin efecte tindria sobre la producció de llet una ingestió suplementària de concentrats. En aquest 
supòsit, tan real en el maneig del racionament, haurem d’aplicar la llei dels rendiments decreixents 
seguint la següent formulació,
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 faUEY ×  Són les aportacions UE dels farratges 
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1
 Són les aportacions UE dels concentrats 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UEfo és el valor de repleció, en UE/kg MS, 
del farratge. Podem observar que les aportacions UE dels concentrats és un efecte de repleció, expressat 
mitjançant la taxa de substitució. En qualsevol dels exemples anteriors, si Sg = 0,419 kg MSfo /kg MSco, I 
= 0,20 (la ració conté un 20% de MSco i un 80% de MSfa), UEfa = 1 UE/kg MSfa, si suposem que la MS 
ingerida total és de 20 kg, la repleció de la ració mesurada en les aportacions totals d’UE, serà igual a la 
suma de 16 UE aportades pels farratges i de 1,676 UE dels concentrats, 17,676 UE.  

Si les aportacions energètiques (UFL) són superiors o igual a les necessitats teòriques més la depressió de 
la digestibilitat de l’energia, provocada per la ingestió de concentrats i, al seu torn, les aportacions 
d’unitats de repleció (UE) són inferiors o iguals a la capacitat teòrica d’ingestió (CI), la solució en el punt 
estricte és la suma de les següents expressions: 

  Y  És la quantitat de farratges en kg MS 

    ( ) Y
I

I
×

−1
 És la quantitat de concentrats en kg MS 

Observem que (I/1-I) × Y és el valor R dels gràfics 4.5 i 4.6. 

 

LA LLEI DELS RENDIMENTS DECREIXENTS 

 

Si arribem al punt estricte de compliment de les necessitats energètiques, ens interessarà conèixer quin 
efecte tindria sobre la producció de llet una ingestió suplementària de concentrats. En aquest supòsit, tan 
real en el maneig del racionament, haurem d’aplicar la llei dels rendiments decreixents seguint la següent 
formulació, 

)(,,Δ UFL 5ln153075 +∂×+−=  

   Δ, és la diferència de producció de llet en litres per dia 

δUFL és la variació en UFL en el punt estricte 

 

Si en el punt estricte la vaca ingereix Y Kg MS farratgera i X Kg MS en concentrats, aplicant les fórmules 
anteriors podem calcular, per exemple, què passarà si augmentem en 1 kg l’aportació de concentrats (X + 
1). 

En primer lloc hem de calcular la variació de les aportacions d’energia (UFL) en el punt estricte: 

Les aportacions dels farratges seran: ( ) fam UFLSY ××−1  

Les aportacions dels concentrats seran: ( ) coUFLX ×+1   

La taxa de substitució marginal, Sm, la podem calcular ja que K és la relació entre la riquesa energètica 
dels farratges i la dels concentrats, R és la X (kg MS concentrats) i la variació és d’1 kg. Igualment 
s’haurien de calcular els valors de B i de M (quantitat de MS farratges ad libitum com a únic aliment i 
quantitat de MS de concentrats teòricament com a únic aliment, respectivament, en kg). 

∆, és la diferència de producció de llet en litres per dia

δUFL és la variació en UFL en el punt estricte

Si en el punt estricte la vaca ingereix Y Kg MS farratgera i X Kg MS en concentrats, aplicant les 
fórmules anteriors podem calcular, per exemple, què passarà si augmentem en 1 kg l’aportació de 
concentrats (X + 1).

En primer lloc hem de calcular la variació de les aportacions d’energia (UFL) en el punt estricte:

Les aportacions dels farratges seran: 
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 faUEY ×  Són les aportacions UE dels farratges 

 ( ) fag UES
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Y ××
−

×
1

1
 Són les aportacions UE dels concentrats 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UEfo és el valor de repleció, en UE/kg MS, 
del farratge. Podem observar que les aportacions UE dels concentrats és un efecte de repleció, expressat 
mitjançant la taxa de substitució. En qualsevol dels exemples anteriors, si Sg = 0,419 kg MSfo /kg MSco, I 
= 0,20 (la ració conté un 20% de MSco i un 80% de MSfa), UEfa = 1 UE/kg MSfa, si suposem que la MS 
ingerida total és de 20 kg, la repleció de la ració mesurada en les aportacions totals d’UE, serà igual a la 
suma de 16 UE aportades pels farratges i de 1,676 UE dels concentrats, 17,676 UE.  

Si les aportacions energètiques (UFL) són superiors o igual a les necessitats teòriques més la depressió de 
la digestibilitat de l’energia, provocada per la ingestió de concentrats i, al seu torn, les aportacions 
d’unitats de repleció (UE) són inferiors o iguals a la capacitat teòrica d’ingestió (CI), la solució en el punt 
estricte és la suma de les següents expressions: 

  Y  És la quantitat de farratges en kg MS 

    ( ) Y
I

I
×

−1
 És la quantitat de concentrats en kg MS 

Observem que (I/1-I) × Y és el valor R dels gràfics 4.5 i 4.6. 

 

LA LLEI DELS RENDIMENTS DECREIXENTS 

 

Si arribem al punt estricte de compliment de les necessitats energètiques, ens interessarà conèixer quin 
efecte tindria sobre la producció de llet una ingestió suplementària de concentrats. En aquest supòsit, tan 
real en el maneig del racionament, haurem d’aplicar la llei dels rendiments decreixents seguint la següent 
formulació, 

)(,,Δ UFL 5ln153075 +∂×+−=  

   Δ, és la diferència de producció de llet en litres per dia 

δUFL és la variació en UFL en el punt estricte 

 

Si en el punt estricte la vaca ingereix Y Kg MS farratgera i X Kg MS en concentrats, aplicant les fórmules 
anteriors podem calcular, per exemple, què passarà si augmentem en 1 kg l’aportació de concentrats (X + 
1). 

En primer lloc hem de calcular la variació de les aportacions d’energia (UFL) en el punt estricte: 

Les aportacions dels farratges seran: ( ) fam UFLSY ××−1  

Les aportacions dels concentrats seran: ( ) coUFLX ×+1   

La taxa de substitució marginal, Sm, la podem calcular ja que K és la relació entre la riquesa energètica 
dels farratges i la dels concentrats, R és la X (kg MS concentrats) i la variació és d’1 kg. Igualment 
s’haurien de calcular els valors de B i de M (quantitat de MS farratges ad libitum com a únic aliment i 
quantitat de MS de concentrats teòricament com a únic aliment, respectivament, en kg). 

Les aportacions dels concentrats seran: 
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 faUEY ×  Són les aportacions UE dels farratges 

 ( ) fag UES
I
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−

×
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1
 Són les aportacions UE dels concentrats 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UEfo és el valor de repleció, en UE/kg MS, 
del farratge. Podem observar que les aportacions UE dels concentrats és un efecte de repleció, expressat 
mitjançant la taxa de substitució. En qualsevol dels exemples anteriors, si Sg = 0,419 kg MSfo /kg MSco, I 
= 0,20 (la ració conté un 20% de MSco i un 80% de MSfa), UEfa = 1 UE/kg MSfa, si suposem que la MS 
ingerida total és de 20 kg, la repleció de la ració mesurada en les aportacions totals d’UE, serà igual a la 
suma de 16 UE aportades pels farratges i de 1,676 UE dels concentrats, 17,676 UE.  

Si les aportacions energètiques (UFL) són superiors o igual a les necessitats teòriques més la depressió de 
la digestibilitat de l’energia, provocada per la ingestió de concentrats i, al seu torn, les aportacions 
d’unitats de repleció (UE) són inferiors o iguals a la capacitat teòrica d’ingestió (CI), la solució en el punt 
estricte és la suma de les següents expressions: 

  Y  És la quantitat de farratges en kg MS 

    ( ) Y
I

I
×

−1
 És la quantitat de concentrats en kg MS 

Observem que (I/1-I) × Y és el valor R dels gràfics 4.5 i 4.6. 

 

LA LLEI DELS RENDIMENTS DECREIXENTS 

 

Si arribem al punt estricte de compliment de les necessitats energètiques, ens interessarà conèixer quin 
efecte tindria sobre la producció de llet una ingestió suplementària de concentrats. En aquest supòsit, tan 
real en el maneig del racionament, haurem d’aplicar la llei dels rendiments decreixents seguint la següent 
formulació, 

)(,,Δ UFL 5ln153075 +∂×+−=  

   Δ, és la diferència de producció de llet en litres per dia 

δUFL és la variació en UFL en el punt estricte 

 

Si en el punt estricte la vaca ingereix Y Kg MS farratgera i X Kg MS en concentrats, aplicant les fórmules 
anteriors podem calcular, per exemple, què passarà si augmentem en 1 kg l’aportació de concentrats (X + 
1). 

En primer lloc hem de calcular la variació de les aportacions d’energia (UFL) en el punt estricte: 

Les aportacions dels farratges seran: ( ) fam UFLSY ××−1  

Les aportacions dels concentrats seran: ( ) coUFLX ×+1   

La taxa de substitució marginal, Sm, la podem calcular ja que K és la relació entre la riquesa energètica 
dels farratges i la dels concentrats, R és la X (kg MS concentrats) i la variació és d’1 kg. Igualment 
s’haurien de calcular els valors de B i de M (quantitat de MS farratges ad libitum com a únic aliment i 
quantitat de MS de concentrats teòricament com a únic aliment, respectivament, en kg). 

 

La taxa de substitució marginal, Sm, la podem calcular ja que K és la relació entre la riquesa ener-
gètica dels farratges i la dels concentrats, R és la X (kg MS concentrats) i la variació és d’1 kg. 
Igualment s’haurien de calcular els valors de B i de M (quantitat de MS farratges ad libitum com 
a únic aliment i quantitat de MS de concentrats teòricament com a únic aliment, respectivament, 
en kg).

Una vegada calculada l’aportació total dels farratges i dels concentrats, li haurem de restar l’apor-
tació calculada en el punt estricte: 
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Una vegada calculada l’aportació total dels farratges i dels concentrats, li haurem de restar l’aportació 
calculada en el punt estricte: cofa UFLXUFLY ×+× . Aquesta diferència serà la δUFL de la fórmula de 
la llei de rendiments decreixents. D’aquesta forma calcularem la quantitat de llet en litres, de més o de 
menys, a causa de la modificació de la quantitat de concentrats. 

FORMULACIÓ DE LA RACIÓ 

 

En el plantejament general del racionament alimentari intentarem minimitzar el cost de la ració, és a dir, 
la suma del cost de cada ingredient que hi participa, mitjançant la següent expressió: 

jj j Xc ×∑   j = 1,..., n (ingredients)   

On, 

cj és el preu o el cost per unitat de cada ingredient i Xj la quantitat de cada ingredient, sempre Xj ≥ 0 

Amb una sèrie de restriccions, que fan referència als nutrients, que les presentem de la forma següent: 

ijj ij NoXa ≥≤×∑  

On, Ni son les necessitats nutritives per a cada nutrient i (energia, proteïna, calci, etc.); aij les valoracions 
del nutrient i per unitat de l’aliment o ingredient j (UFL/kg MS, g Ca/kg MS, g PDIN/kg MS, etc.). 

Aquestes expressions no han de ser necessàriament lineals. En les restriccions corresponents a l’energia i 
a la ingestió, introduïm els conceptes de taxa de substitució global i de la depressió de l’energia a causa 
de la incorporació de concentrats, quedant, per tant, la formulació de la següent manera: 

 Restricció d’energia (UFL) 

( )
( ) UFLUFL

k kj j

k k
UFLkk UFLkjj UFLj NNXX

X
NXaXa ×−×+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

×+=×+× ∑∑
∑∑∑ 017,0002,03,6 2

2

 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUFLj valoracions de cada 
ingredient farratger en UFL/kg MS; aUFLk valoracions de cada ingredient concentrat en UFL/kg MS; Xj 
quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat; NUFL necessitats en 
UFL per vaca i dia.  

Aquesta restricció és una igualtat que ha de complir-se sense cap marge de tolerància. 

 

Restricció de la ingestió (UE)  

( ) CIXj
Xa

SXXa
j

j jUE
gk kjj UEj

j =
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ×
××+× ∑
∑∑∑  

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUEj valoracions de cada 
ingredient farratger en UE/kg MS; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada 
ingredient concentrat; CI capacitat d’ingestió UE/vaca i dia; Sg taxa de substitució global. 

Per a aquesta restricció hem admès un marge de càlcul entre CI×7,0 i CI  

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 

. Aquesta diferència serà la δUFL de 
la fórmula de la llei de rendiments decreixents. D’aquesta forma calcularem la quantitat de llet en 
litres, de més o de menys, a causa de la modificació de la quantitat de concentrats.
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 Són les aportacions UE dels concentrats 

Y és la quantitat de farratge que entra en la ració, en kg de MS, UEfo és el valor de repleció, en UE/kg MS, 
del farratge. Podem observar que les aportacions UE dels concentrats és un efecte de repleció, expressat 
mitjançant la taxa de substitució. En qualsevol dels exemples anteriors, si Sg = 0,419 kg MSfo /kg MSco, I 
= 0,20 (la ració conté un 20% de MSco i un 80% de MSfa), UEfa = 1 UE/kg MSfa, si suposem que la MS 
ingerida total és de 20 kg, la repleció de la ració mesurada en les aportacions totals d’UE, serà igual a la 
suma de 16 UE aportades pels farratges i de 1,676 UE dels concentrats, 17,676 UE.  

Si les aportacions energètiques (UFL) són superiors o igual a les necessitats teòriques més la depressió de 
la digestibilitat de l’energia, provocada per la ingestió de concentrats i, al seu torn, les aportacions 
d’unitats de repleció (UE) són inferiors o iguals a la capacitat teòrica d’ingestió (CI), la solució en el punt 
estricte és la suma de les següents expressions: 

  Y  És la quantitat de farratges en kg MS 

    ( ) Y
I

I
×

−1
 És la quantitat de concentrats en kg MS 

Observem que (I/1-I) × Y és el valor R dels gràfics 4.5 i 4.6. 

 

LA LLEI DELS RENDIMENTS DECREIXENTS 

 

Si arribem al punt estricte de compliment de les necessitats energètiques, ens interessarà conèixer quin 
efecte tindria sobre la producció de llet una ingestió suplementària de concentrats. En aquest supòsit, tan 
real en el maneig del racionament, haurem d’aplicar la llei dels rendiments decreixents seguint la següent 
formulació, 

)(,,Δ UFL 5ln153075 +∂×+−=  

   Δ, és la diferència de producció de llet en litres per dia 

δUFL és la variació en UFL en el punt estricte 

 

Si en el punt estricte la vaca ingereix Y Kg MS farratgera i X Kg MS en concentrats, aplicant les fórmules 
anteriors podem calcular, per exemple, què passarà si augmentem en 1 kg l’aportació de concentrats (X + 
1). 

En primer lloc hem de calcular la variació de les aportacions d’energia (UFL) en el punt estricte: 

Les aportacions dels farratges seran: ( ) fam UFLSY ××−1  

Les aportacions dels concentrats seran: ( ) coUFLX ×+1   

La taxa de substitució marginal, Sm, la podem calcular ja que K és la relació entre la riquesa energètica 
dels farratges i la dels concentrats, R és la X (kg MS concentrats) i la variació és d’1 kg. Igualment 
s’haurien de calcular els valors de B i de M (quantitat de MS farratges ad libitum com a únic aliment i 
quantitat de MS de concentrats teòricament com a únic aliment, respectivament, en kg). 



114

Antoni Seguí PArPAl

Formulació de la ració

En el plantejament general del racionament alimentari intentarem minimitzar el cost de la ració, 
és a dir, la suma del cost de cada ingredient que hi participa, mitjançant la següent expressió:
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Una vegada calculada l’aportació total dels farratges i dels concentrats, li haurem de restar l’aportació 
calculada en el punt estricte: cofa UFLXUFLY ×+× . Aquesta diferència serà la δUFL de la fórmula de 
la llei de rendiments decreixents. D’aquesta forma calcularem la quantitat de llet en litres, de més o de 
menys, a causa de la modificació de la quantitat de concentrats. 

FORMULACIÓ DE LA RACIÓ 

 

En el plantejament general del racionament alimentari intentarem minimitzar el cost de la ració, és a dir, 
la suma del cost de cada ingredient que hi participa, mitjançant la següent expressió: 

jj j Xc ×∑   j = 1,..., n (ingredients)   

On, 

cj és el preu o el cost per unitat de cada ingredient i Xj la quantitat de cada ingredient, sempre Xj ≥ 0 

Amb una sèrie de restriccions, que fan referència als nutrients, que les presentem de la forma següent: 

ijj ij NoXa ≥≤×∑  

On, Ni son les necessitats nutritives per a cada nutrient i (energia, proteïna, calci, etc.); aij les valoracions 
del nutrient i per unitat de l’aliment o ingredient j (UFL/kg MS, g Ca/kg MS, g PDIN/kg MS, etc.). 

Aquestes expressions no han de ser necessàriament lineals. En les restriccions corresponents a l’energia i 
a la ingestió, introduïm els conceptes de taxa de substitució global i de la depressió de l’energia a causa 
de la incorporació de concentrats, quedant, per tant, la formulació de la següent manera: 

 Restricció d’energia (UFL) 

( )
( ) UFLUFL

k kj j

k k
UFLkk UFLkjj UFLj NNXX

X
NXaXa ×−×+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

×+=×+× ∑∑
∑∑∑ 017,0002,03,6 2

2

 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUFLj valoracions de cada 
ingredient farratger en UFL/kg MS; aUFLk valoracions de cada ingredient concentrat en UFL/kg MS; Xj 
quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat; NUFL necessitats en 
UFL per vaca i dia.  

Aquesta restricció és una igualtat que ha de complir-se sense cap marge de tolerància. 

 

Restricció de la ingestió (UE)  

( ) CIXj
Xa

SXXa
j

j jUE
gk kjj UEj

j =
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ×
××+× ∑
∑∑∑  

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUEj valoracions de cada 
ingredient farratger en UE/kg MS; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada 
ingredient concentrat; CI capacitat d’ingestió UE/vaca i dia; Sg taxa de substitució global. 

Per a aquesta restricció hem admès un marge de càlcul entre CI×7,0 i CI  

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 

 j = 1,..., n (ingredients)  

On,

cj és el preu o el cost per unitat de cada ingredient i Xj la quantitat de cada ingredient, sempre Xj ≥ 0

Amb una sèrie de restriccions, que fan referència als nutrients, que les presentem de la forma 
següent:
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Una vegada calculada l’aportació total dels farratges i dels concentrats, li haurem de restar l’aportació 
calculada en el punt estricte: cofa UFLXUFLY ×+× . Aquesta diferència serà la δUFL de la fórmula de 
la llei de rendiments decreixents. D’aquesta forma calcularem la quantitat de llet en litres, de més o de 
menys, a causa de la modificació de la quantitat de concentrats. 

FORMULACIÓ DE LA RACIÓ 

 

En el plantejament general del racionament alimentari intentarem minimitzar el cost de la ració, és a dir, 
la suma del cost de cada ingredient que hi participa, mitjançant la següent expressió: 

jj j Xc ×∑   j = 1,..., n (ingredients)   

On, 

cj és el preu o el cost per unitat de cada ingredient i Xj la quantitat de cada ingredient, sempre Xj ≥ 0 

Amb una sèrie de restriccions, que fan referència als nutrients, que les presentem de la forma següent: 

ijj ij NoXa ≥≤×∑  

On, Ni son les necessitats nutritives per a cada nutrient i (energia, proteïna, calci, etc.); aij les valoracions 
del nutrient i per unitat de l’aliment o ingredient j (UFL/kg MS, g Ca/kg MS, g PDIN/kg MS, etc.). 

Aquestes expressions no han de ser necessàriament lineals. En les restriccions corresponents a l’energia i 
a la ingestió, introduïm els conceptes de taxa de substitució global i de la depressió de l’energia a causa 
de la incorporació de concentrats, quedant, per tant, la formulació de la següent manera: 

 Restricció d’energia (UFL) 

( )
( ) UFLUFL

k kj j

k k
UFLkk UFLkjj UFLj NNXX

X
NXaXa ×−×+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

×+=×+× ∑∑
∑∑∑ 017,0002,03,6 2

2

 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUFLj valoracions de cada 
ingredient farratger en UFL/kg MS; aUFLk valoracions de cada ingredient concentrat en UFL/kg MS; Xj 
quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat; NUFL necessitats en 
UFL per vaca i dia.  

Aquesta restricció és una igualtat que ha de complir-se sense cap marge de tolerància. 

 

Restricció de la ingestió (UE)  

( ) CIXj
Xa

SXXa
j

j jUE
gk kjj UEj

j =
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ×
××+× ∑
∑∑∑  

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUEj valoracions de cada 
ingredient farratger en UE/kg MS; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada 
ingredient concentrat; CI capacitat d’ingestió UE/vaca i dia; Sg taxa de substitució global. 

Per a aquesta restricció hem admès un marge de càlcul entre CI×7,0 i CI  

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 

On, Ni son les necessitats nutritives per a cada nutrient i (energia, proteïna, calci, etc.); aij les va-
loracions del nutrient i per unitat de l’aliment o ingredient j (UFL/kg MS, g Ca/kg MS, g PDIN/kg 
MS, etc.).

Aquestes expressions no han de ser necessàriament lineals. En les restriccions corresponents a 
l’energia i a la ingestió, introduïm els conceptes de taxa de substitució global i de la depressió de 
l’energia a causa de la incorporació de concentrats, quedant, per tant, la formulació de la següent 
manera:

Restricció d’energia (UFL)

112  

Una vegada calculada l’aportació total dels farratges i dels concentrats, li haurem de restar l’aportació 
calculada en el punt estricte: cofa UFLXUFLY ×+× . Aquesta diferència serà la δUFL de la fórmula de 
la llei de rendiments decreixents. D’aquesta forma calcularem la quantitat de llet en litres, de més o de 
menys, a causa de la modificació de la quantitat de concentrats. 

FORMULACIÓ DE LA RACIÓ 

 

En el plantejament general del racionament alimentari intentarem minimitzar el cost de la ració, és a dir, 
la suma del cost de cada ingredient que hi participa, mitjançant la següent expressió: 

jj j Xc ×∑   j = 1,..., n (ingredients)   

On, 

cj és el preu o el cost per unitat de cada ingredient i Xj la quantitat de cada ingredient, sempre Xj ≥ 0 

Amb una sèrie de restriccions, que fan referència als nutrients, que les presentem de la forma següent: 

ijj ij NoXa ≥≤×∑  

On, Ni son les necessitats nutritives per a cada nutrient i (energia, proteïna, calci, etc.); aij les valoracions 
del nutrient i per unitat de l’aliment o ingredient j (UFL/kg MS, g Ca/kg MS, g PDIN/kg MS, etc.). 

Aquestes expressions no han de ser necessàriament lineals. En les restriccions corresponents a l’energia i 
a la ingestió, introduïm els conceptes de taxa de substitució global i de la depressió de l’energia a causa 
de la incorporació de concentrats, quedant, per tant, la formulació de la següent manera: 

 Restricció d’energia (UFL) 

( )
( ) UFLUFL

k kj j

k k
UFLkk UFLkjj UFLj NNXX

X
NXaXa ×−×+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+
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2

 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUFLj valoracions de cada 
ingredient farratger en UFL/kg MS; aUFLk valoracions de cada ingredient concentrat en UFL/kg MS; Xj 
quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat; NUFL necessitats en 
UFL per vaca i dia.  

Aquesta restricció és una igualtat que ha de complir-se sense cap marge de tolerància. 

 

Restricció de la ingestió (UE)  

( ) CIXj
Xa

SXXa
j

j jUE
gk kjj UEj

j =
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ×
××+× ∑
∑∑∑  

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUEj valoracions de cada 
ingredient farratger en UE/kg MS; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada 
ingredient concentrat; CI capacitat d’ingestió UE/vaca i dia; Sg taxa de substitució global. 

Per a aquesta restricció hem admès un marge de càlcul entre CI×7,0 i CI  

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUFLj valoracions de cada 
ingredient farratger en UFL/kg MS; aUFLk valoracions de cada ingredient concentrat en UFL/kg MS; 
Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat; NUFL ne-
cessitats en UFL per vaca i dia. 

Aquesta restricció és una igualtat que ha de complir-se sense cap marge de tolerància.

Restricció de la ingestió (UE) 
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Una vegada calculada l’aportació total dels farratges i dels concentrats, li haurem de restar l’aportació 
calculada en el punt estricte: cofa UFLXUFLY ×+× . Aquesta diferència serà la δUFL de la fórmula de 
la llei de rendiments decreixents. D’aquesta forma calcularem la quantitat de llet en litres, de més o de 
menys, a causa de la modificació de la quantitat de concentrats. 

FORMULACIÓ DE LA RACIÓ 

 

En el plantejament general del racionament alimentari intentarem minimitzar el cost de la ració, és a dir, 
la suma del cost de cada ingredient que hi participa, mitjançant la següent expressió: 

jj j Xc ×∑   j = 1,..., n (ingredients)   

On, 

cj és el preu o el cost per unitat de cada ingredient i Xj la quantitat de cada ingredient, sempre Xj ≥ 0 

Amb una sèrie de restriccions, que fan referència als nutrients, que les presentem de la forma següent: 

ijj ij NoXa ≥≤×∑  

On, Ni son les necessitats nutritives per a cada nutrient i (energia, proteïna, calci, etc.); aij les valoracions 
del nutrient i per unitat de l’aliment o ingredient j (UFL/kg MS, g Ca/kg MS, g PDIN/kg MS, etc.). 

Aquestes expressions no han de ser necessàriament lineals. En les restriccions corresponents a l’energia i 
a la ingestió, introduïm els conceptes de taxa de substitució global i de la depressió de l’energia a causa 
de la incorporació de concentrats, quedant, per tant, la formulació de la següent manera: 

 Restricció d’energia (UFL) 

( )
( ) UFLUFL

k kj j

k k
UFLkk UFLkjj UFLj NNXX

X
NXaXa ×−×+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

×+=×+× ∑∑
∑∑∑ 017,0002,03,6 2

2

 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUFLj valoracions de cada 
ingredient farratger en UFL/kg MS; aUFLk valoracions de cada ingredient concentrat en UFL/kg MS; Xj 
quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat; NUFL necessitats en 
UFL per vaca i dia.  

Aquesta restricció és una igualtat que ha de complir-se sense cap marge de tolerància. 

 

Restricció de la ingestió (UE)  

( ) CIXj
Xa

SXXa
j

j jUE
gk kjj UEj

j =
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ×
××+× ∑
∑∑∑  

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUEj valoracions de cada 
ingredient farratger en UE/kg MS; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada 
ingredient concentrat; CI capacitat d’ingestió UE/vaca i dia; Sg taxa de substitució global. 

Per a aquesta restricció hem admès un marge de càlcul entre CI×7,0 i CI  

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; aUEj valoracions de cada 
ingredient farratger en UE/kg MS; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada 
ingredient concentrat; CI capacitat d’ingestió UE/vaca i dia; Sg taxa de substitució global.

Per a aquesta restricció hem admès un marge de càlcul entre 0,7 x CI i CI 
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 113  

orporació de farratges, la restricció 
m a mínim igual al 50% de la MS total. 

( )
5,0≥

×+×

×

∑∑
∑

k kkj jj

j jj

XMSXMS

XMS
 

 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; MSj i MSk, contingut en MS per 
kg d’ingredient; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat. 

A continuació indiquem, a manera d’exemple, les principals restriccions i la funció objectiu per buscar 
una ració òptima amb la participació, o la disponibilitat, de 2 farratges i 3 concentrats. 

 Restricció d’energia (UFL) 

UFLUFLUFL NNINUFLXUFLXUFLXUFLXUFLX ×−×+×+=×+×+×+×+× 017,0002,03,6 22
5544332211

 

On I és el tant per a un de MS concentrada en la ració, NUFL les necessitats energètiques, UFLi la valoració 
energètica de l’ingredient i, i Xi la seva quantitat en kg de MS en la ració. 

Restricció de la ingestió (UE) 

( ) ( )
( ) CIXX

UEXUEXSXXXUEXUEX g =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
×+×××+++×+×

21

2211
5432211  

On Sg és la taxa de substitució global entre farratges i concentrats, CI la capacitat d’ingestió en UE, i UEi la 
valoració en UE de l’ingredient farratger i (en aquest exemple 1 o 2). Xi és la quantitat en kg de MS de 
l’ingredient i en la ració. 

Tal com hem indicat, per al càlcul de la programació podem acceptar un marge de càlcul de manera que 
la restricció quedaria així: 

CIUEsAportacionCI ≤≤×7,0       

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 

( )
( ) 5,0

5544332211

2211 ≥
×+×+×+×+×

×+×
MSXMSXMSXMSXMSX

MSXMSX  

La quantitat dels dos farratges ha de ser com a mínim la meitat de la MS de la ració 

 Restricció de proteïna PDIN 

PDINPDINXPDINXPDINXPDINXPDINX =×+×+×+×+× 5544332211  

On NPDI són les necessitats proteiques, i PDINi la valoració proteica en PDIN de l’ingredient i. Per a 
aquesta restricció prendrem un marge de tolerància fins al 10% de les necessitats. En el càlcul de la 
programació n’hi pot haver prou amb un marge del 2,5%, de manera que la restricció quedaria així: 

PDIPDI NPDINdesAportacionN ×≤≤× 025,1975,0  

 Restricció de proteïna PDIE 

PDINPDIEXPDIEXPDIEXPDIEXPDIEX =×+×+×+×+× 5544332211  

Per a la PDIE, igual que passa amb la PDIN, podem agafar un marge de tolerància en el compliment de 
les necessitats. 

Incloem aquesta restricció per salvaguardar o assegurar la incorporació de farratges, la restricció 
l’expressem de manera que la quantitat de MS farratgera sigui com a mínim igual al 50% de la 
MS total.

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; MSj i MSk, contingut en 
MS per kg d’ingredient; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient 
concentrat.

A continuació indiquem, a manera d’exemple, les principals restriccions i la funció objectiu per 
buscar una ració òptima amb la participació, o la disponibilitat, de 2 farratges i 3 concentrats.

Restricció d’energia (UFL)
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orporació de farratges, la restricció 
m a mínim igual al 50% de la MS total. 

( )
5,0≥

×+×

×

∑∑
∑

k kkj jj

j jj

XMSXMS

XMS
 

 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; MSj i MSk, contingut en MS per 
kg d’ingredient; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat. 

A continuació indiquem, a manera d’exemple, les principals restriccions i la funció objectiu per buscar 
una ració òptima amb la participació, o la disponibilitat, de 2 farratges i 3 concentrats. 

 Restricció d’energia (UFL) 

UFLUFLUFL NNINUFLXUFLXUFLXUFLXUFLX ×−×+×+=×+×+×+×+× 017,0002,03,6 22
5544332211

 

On I és el tant per a un de MS concentrada en la ració, NUFL les necessitats energètiques, UFLi la valoració 
energètica de l’ingredient i, i Xi la seva quantitat en kg de MS en la ració. 

Restricció de la ingestió (UE) 

( ) ( )
( ) CIXX

UEXUEXSXXXUEXUEX g =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
×+×××+++×+×

21

2211
5432211  

On Sg és la taxa de substitució global entre farratges i concentrats, CI la capacitat d’ingestió en UE, i UEi la 
valoració en UE de l’ingredient farratger i (en aquest exemple 1 o 2). Xi és la quantitat en kg de MS de 
l’ingredient i en la ració. 

Tal com hem indicat, per al càlcul de la programació podem acceptar un marge de càlcul de manera que 
la restricció quedaria així: 

CIUEsAportacionCI ≤≤×7,0       

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 

( )
( ) 5,0

5544332211

2211 ≥
×+×+×+×+×

×+×
MSXMSXMSXMSXMSX

MSXMSX  

La quantitat dels dos farratges ha de ser com a mínim la meitat de la MS de la ració 

 Restricció de proteïna PDIN 

PDINPDINXPDINXPDINXPDINXPDINX =×+×+×+×+× 5544332211  

On NPDI són les necessitats proteiques, i PDINi la valoració proteica en PDIN de l’ingredient i. Per a 
aquesta restricció prendrem un marge de tolerància fins al 10% de les necessitats. En el càlcul de la 
programació n’hi pot haver prou amb un marge del 2,5%, de manera que la restricció quedaria així: 

PDIPDI NPDINdesAportacionN ×≤≤× 025,1975,0  

 Restricció de proteïna PDIE 

PDINPDIEXPDIEXPDIEXPDIEXPDIEX =×+×+×+×+× 5544332211  

Per a la PDIE, igual que passa amb la PDIN, podem agafar un marge de tolerància en el compliment de 
les necessitats. 

On I és el tant per a un de MS concentrada en la ració, NUFL les necessitats energètiques, UFLi la 
valoració energètica de l’ingredient i, i Xi la seva quantitat en kg de MS en la ració.

Restricció de la ingestió (UE)
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orporació de farratges, la restricció 
m a mínim igual al 50% de la MS total. 

( )
5,0≥

×+×

×

∑∑
∑

k kkj jj

j jj

XMSXMS

XMS
 

 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; MSj i MSk, contingut en MS per 
kg d’ingredient; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat. 

A continuació indiquem, a manera d’exemple, les principals restriccions i la funció objectiu per buscar 
una ració òptima amb la participació, o la disponibilitat, de 2 farratges i 3 concentrats. 

 Restricció d’energia (UFL) 

UFLUFLUFL NNINUFLXUFLXUFLXUFLXUFLX ×−×+×+=×+×+×+×+× 017,0002,03,6 22
5544332211

 

On I és el tant per a un de MS concentrada en la ració, NUFL les necessitats energètiques, UFLi la valoració 
energètica de l’ingredient i, i Xi la seva quantitat en kg de MS en la ració. 

Restricció de la ingestió (UE) 

( ) ( )
( ) CIXX

UEXUEXSXXXUEXUEX g =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
×+×××+++×+×

21

2211
5432211  

On Sg és la taxa de substitució global entre farratges i concentrats, CI la capacitat d’ingestió en UE, i UEi la 
valoració en UE de l’ingredient farratger i (en aquest exemple 1 o 2). Xi és la quantitat en kg de MS de 
l’ingredient i en la ració. 

Tal com hem indicat, per al càlcul de la programació podem acceptar un marge de càlcul de manera que 
la restricció quedaria així: 

CIUEsAportacionCI ≤≤×7,0       

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 

( )
( ) 5,0

5544332211

2211 ≥
×+×+×+×+×

×+×
MSXMSXMSXMSXMSX

MSXMSX  

La quantitat dels dos farratges ha de ser com a mínim la meitat de la MS de la ració 

 Restricció de proteïna PDIN 

PDINPDINXPDINXPDINXPDINXPDINX =×+×+×+×+× 5544332211  

On NPDI són les necessitats proteiques, i PDINi la valoració proteica en PDIN de l’ingredient i. Per a 
aquesta restricció prendrem un marge de tolerància fins al 10% de les necessitats. En el càlcul de la 
programació n’hi pot haver prou amb un marge del 2,5%, de manera que la restricció quedaria així: 

PDIPDI NPDINdesAportacionN ×≤≤× 025,1975,0  

 Restricció de proteïna PDIE 

PDINPDIEXPDIEXPDIEXPDIEXPDIEX =×+×+×+×+× 5544332211  

Per a la PDIE, igual que passa amb la PDIN, podem agafar un marge de tolerància en el compliment de 
les necessitats. 

On Sg és la taxa de substitució global entre farratges i concentrats, CI la capacitat d’ingestió en UE, i 
UEi la valoració en UE de l’ingredient farratger i (en aquest exemple 1 o 2). Xi és la quantitat en kg de 
MS de l’ingredient i en la ració.

Tal com hem indicat, per al càlcul de la programació podem acceptar un marge de càlcul de ma-
nera que la restricció quedaria així:

 113  

orporació de farratges, la restricció 
m a mínim igual al 50% de la MS total. 

( )
5,0≥

×+×

×

∑∑
∑

k kkj jj

j jj

XMSXMS

XMS
 

 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; MSj i MSk, contingut en MS per 
kg d’ingredient; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat. 

A continuació indiquem, a manera d’exemple, les principals restriccions i la funció objectiu per buscar 
una ració òptima amb la participació, o la disponibilitat, de 2 farratges i 3 concentrats. 

 Restricció d’energia (UFL) 

UFLUFLUFL NNINUFLXUFLXUFLXUFLXUFLX ×−×+×+=×+×+×+×+× 017,0002,03,6 22
5544332211

 

On I és el tant per a un de MS concentrada en la ració, NUFL les necessitats energètiques, UFLi la valoració 
energètica de l’ingredient i, i Xi la seva quantitat en kg de MS en la ració. 

Restricció de la ingestió (UE) 

( ) ( )
( ) CIXX

UEXUEXSXXXUEXUEX g =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
×+×××+++×+×

21

2211
5432211  

On Sg és la taxa de substitució global entre farratges i concentrats, CI la capacitat d’ingestió en UE, i UEi la 
valoració en UE de l’ingredient farratger i (en aquest exemple 1 o 2). Xi és la quantitat en kg de MS de 
l’ingredient i en la ració. 

Tal com hem indicat, per al càlcul de la programació podem acceptar un marge de càlcul de manera que 
la restricció quedaria així: 

CIUEsAportacionCI ≤≤×7,0       

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 

( )
( ) 5,0

5544332211

2211 ≥
×+×+×+×+×

×+×
MSXMSXMSXMSXMSX

MSXMSX  

La quantitat dels dos farratges ha de ser com a mínim la meitat de la MS de la ració 

 Restricció de proteïna PDIN 

PDINPDINXPDINXPDINXPDINXPDINX =×+×+×+×+× 5544332211  

On NPDI són les necessitats proteiques, i PDINi la valoració proteica en PDIN de l’ingredient i. Per a 
aquesta restricció prendrem un marge de tolerància fins al 10% de les necessitats. En el càlcul de la 
programació n’hi pot haver prou amb un marge del 2,5%, de manera que la restricció quedaria així: 

PDIPDI NPDINdesAportacionN ×≤≤× 025,1975,0  

 Restricció de proteïna PDIE 

PDINPDIEXPDIEXPDIEXPDIEXPDIEX =×+×+×+×+× 5544332211  

Per a la PDIE, igual que passa amb la PDIN, podem agafar un marge de tolerància en el compliment de 
les necessitats. 

Restricció en la relació MS farratges i concentrats

 113  

orporació de farratges, la restricció 
m a mínim igual al 50% de la MS total. 

( )
5,0≥

×+×

×

∑∑
∑

k kkj jj

j jj

XMSXMS

XMS
 

 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; MSj i MSk, contingut en MS per 
kg d’ingredient; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat. 

A continuació indiquem, a manera d’exemple, les principals restriccions i la funció objectiu per buscar 
una ració òptima amb la participació, o la disponibilitat, de 2 farratges i 3 concentrats. 

 Restricció d’energia (UFL) 

UFLUFLUFL NNINUFLXUFLXUFLXUFLXUFLX ×−×+×+=×+×+×+×+× 017,0002,03,6 22
5544332211

 

On I és el tant per a un de MS concentrada en la ració, NUFL les necessitats energètiques, UFLi la valoració 
energètica de l’ingredient i, i Xi la seva quantitat en kg de MS en la ració. 

Restricció de la ingestió (UE) 

( ) ( )
( ) CIXX

UEXUEXSXXXUEXUEX g =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
×+×××+++×+×

21

2211
5432211  

On Sg és la taxa de substitució global entre farratges i concentrats, CI la capacitat d’ingestió en UE, i UEi la 
valoració en UE de l’ingredient farratger i (en aquest exemple 1 o 2). Xi és la quantitat en kg de MS de 
l’ingredient i en la ració. 

Tal com hem indicat, per al càlcul de la programació podem acceptar un marge de càlcul de manera que 
la restricció quedaria així: 

CIUEsAportacionCI ≤≤×7,0       

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 

( )
( ) 5,0

5544332211

2211 ≥
×+×+×+×+×

×+×
MSXMSXMSXMSXMSX

MSXMSX  

La quantitat dels dos farratges ha de ser com a mínim la meitat de la MS de la ració 

 Restricció de proteïna PDIN 

PDINPDINXPDINXPDINXPDINXPDINX =×+×+×+×+× 5544332211  

On NPDI són les necessitats proteiques, i PDINi la valoració proteica en PDIN de l’ingredient i. Per a 
aquesta restricció prendrem un marge de tolerància fins al 10% de les necessitats. En el càlcul de la 
programació n’hi pot haver prou amb un marge del 2,5%, de manera que la restricció quedaria així: 

PDIPDI NPDINdesAportacionN ×≤≤× 025,1975,0  

 Restricció de proteïna PDIE 

PDINPDIEXPDIEXPDIEXPDIEXPDIEX =×+×+×+×+× 5544332211  

Per a la PDIE, igual que passa amb la PDIN, podem agafar un marge de tolerància en el compliment de 
les necessitats. 

La quantitat dels dos farratges ha de ser com a mínim la meitat de la MS de la ració.

Restricció de proteïna PDIN
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orporació de farratges, la restricció 
m a mínim igual al 50% de la MS total. 

( )
5,0≥

×+×

×

∑∑
∑

k kkj jj

j jj

XMSXMS

XMS
 

 

j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; MSj i MSk, contingut en MS per 
kg d’ingredient; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat. 

A continuació indiquem, a manera d’exemple, les principals restriccions i la funció objectiu per buscar 
una ració òptima amb la participació, o la disponibilitat, de 2 farratges i 3 concentrats. 

 Restricció d’energia (UFL) 

UFLUFLUFL NNINUFLXUFLXUFLXUFLXUFLX ×−×+×+=×+×+×+×+× 017,0002,03,6 22
5544332211

 

On I és el tant per a un de MS concentrada en la ració, NUFL les necessitats energètiques, UFLi la valoració 
energètica de l’ingredient i, i Xi la seva quantitat en kg de MS en la ració. 

Restricció de la ingestió (UE) 

( ) ( )
( ) CIXX

UEXUEXSXXXUEXUEX g =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
×+×××+++×+×

21

2211
5432211  

On Sg és la taxa de substitució global entre farratges i concentrats, CI la capacitat d’ingestió en UE, i UEi la 
valoració en UE de l’ingredient farratger i (en aquest exemple 1 o 2). Xi és la quantitat en kg de MS de 
l’ingredient i en la ració. 

Tal com hem indicat, per al càlcul de la programació podem acceptar un marge de càlcul de manera que 
la restricció quedaria així: 

CIUEsAportacionCI ≤≤×7,0       

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 

( )
( ) 5,0

5544332211

2211 ≥
×+×+×+×+×

×+×
MSXMSXMSXMSXMSX

MSXMSX  

La quantitat dels dos farratges ha de ser com a mínim la meitat de la MS de la ració 

 Restricció de proteïna PDIN 

PDINPDINXPDINXPDINXPDINXPDINX =×+×+×+×+× 5544332211  

On NPDI són les necessitats proteiques, i PDINi la valoració proteica en PDIN de l’ingredient i. Per a 
aquesta restricció prendrem un marge de tolerància fins al 10% de les necessitats. En el càlcul de la 
programació n’hi pot haver prou amb un marge del 2,5%, de manera que la restricció quedaria així: 

PDIPDI NPDINdesAportacionN ×≤≤× 025,1975,0  

 Restricció de proteïna PDIE 

PDINPDIEXPDIEXPDIEXPDIEXPDIEX =×+×+×+×+× 5544332211  

Per a la PDIE, igual que passa amb la PDIN, podem agafar un marge de tolerància en el compliment de 
les necessitats. 
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On NPDI són les necessitats proteiques, i PDINi la valoració proteica en PDIN de l’ingredient i. Per a 
aquesta restricció prendrem un marge de tolerància fins al 10% de les necessitats. En el càlcul de 
la programació n’hi pot haver prou amb un marge del 2,5%, de manera que la restricció quedaria 
així:
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orporació de farratges, la restricció 
m a mínim igual al 50% de la MS total. 
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j = 1,..., m ingredients farratgers; k = m + 1,..., n ingredients concentrats; MSj i MSk, contingut en MS per 
kg d’ingredient; Xj quantitats de cada ingredient farratger; Xk quantitats de cada ingredient concentrat. 

A continuació indiquem, a manera d’exemple, les principals restriccions i la funció objectiu per buscar 
una ració òptima amb la participació, o la disponibilitat, de 2 farratges i 3 concentrats. 

 Restricció d’energia (UFL) 

UFLUFLUFL NNINUFLXUFLXUFLXUFLXUFLX ×−×+×+=×+×+×+×+× 017,0002,03,6 22
5544332211

 

On I és el tant per a un de MS concentrada en la ració, NUFL les necessitats energètiques, UFLi la valoració 
energètica de l’ingredient i, i Xi la seva quantitat en kg de MS en la ració. 
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On Sg és la taxa de substitució global entre farratges i concentrats, CI la capacitat d’ingestió en UE, i UEi la 
valoració en UE de l’ingredient farratger i (en aquest exemple 1 o 2). Xi és la quantitat en kg de MS de 
l’ingredient i en la ració. 

Tal com hem indicat, per al càlcul de la programació podem acceptar un marge de càlcul de manera que 
la restricció quedaria així: 

CIUEsAportacionCI ≤≤×7,0       

Restricció en la relació MS farratges i concentrats 
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La quantitat dels dos farratges ha de ser com a mínim la meitat de la MS de la ració 

 Restricció de proteïna PDIN 

PDINPDINXPDINXPDINXPDINXPDINX =×+×+×+×+× 5544332211  

On NPDI són les necessitats proteiques, i PDINi la valoració proteica en PDIN de l’ingredient i. Per a 
aquesta restricció prendrem un marge de tolerància fins al 10% de les necessitats. En el càlcul de la 
programació n’hi pot haver prou amb un marge del 2,5%, de manera que la restricció quedaria així: 

PDIPDI NPDINdesAportacionN ×≤≤× 025,1975,0  

 Restricció de proteïna PDIE 

PDINPDIEXPDIEXPDIEXPDIEXPDIEX =×+×+×+×+× 5544332211  

Per a la PDIE, igual que passa amb la PDIN, podem agafar un marge de tolerància en el compliment de 
les necessitats. 

Restricció de proteïna PDIE
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On Sg és la taxa de substitució global entre farratges i concentrats, CI la capacitat d’ingestió en UE, i UEi la 
valoració en UE de l’ingredient farratger i (en aquest exemple 1 o 2). Xi és la quantitat en kg de MS de 
l’ingredient i en la ració. 

Tal com hem indicat, per al càlcul de la programació podem acceptar un marge de càlcul de manera que 
la restricció quedaria així: 
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La quantitat dels dos farratges ha de ser com a mínim la meitat de la MS de la ració 
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PDINPDINXPDINXPDINXPDINXPDINX =×+×+×+×+× 5544332211  

On NPDI són les necessitats proteiques, i PDINi la valoració proteica en PDIN de l’ingredient i. Per a 
aquesta restricció prendrem un marge de tolerància fins al 10% de les necessitats. En el càlcul de la 
programació n’hi pot haver prou amb un marge del 2,5%, de manera que la restricció quedaria així: 

PDIPDI NPDINdesAportacionN ×≤≤× 025,1975,0  

 Restricció de proteïna PDIE 

PDINPDIEXPDIEXPDIEXPDIEXPDIEX =×+×+×+×+× 5544332211  

Per a la PDIE, igual que passa amb la PDIN, podem agafar un marge de tolerància en el compliment de 
les necessitats. 
Per a la PDIE, igual que passa amb la PDIN, podem agafar un marge de tolerància en el compliment 
de les necessitats.

Restricció de Calci (Ca)
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Restricció de Calci (Ca) 

CaNCaXCaXCaXCaXCaX =×+×+×+×+× 5544332211  

On NCa són les necessitats de calci absorbible, Cai el contingut en calci absorbible de l’ingredient i, i Xi la 
seva aportació en kg. En el plantejament de la programació podem tolerar un marge de càlcul, de manera 
que la restricció quedaria així: 

CaCa NCadesAportacionN ×≤≤× 025,1975,0  

Restricció de Fòsfor (P) 

PNPXPXPXPXPX =×+×+×+×+× 5544332211  

On NP són les necessitats de fòsfor absorbible, Pi el contingut en fòsfor absorbible de l’ingredient i, i Xi la 
seva aportació en kg. Es pot agafar la mateixa tolerància en el càlcul que en el Ca. 

Altres restriccions 

Podem incloure tantes com considerem necessari, des de restriccions que limitin la quantitat d’alguns 
aliments, fins a la restricció suplementària que fa referència a la MS concentrada, i és convenient limitar-
la a un màxim del 50% de la MS total de la ració. També hi podem afegir les restriccions que fan 

referència a les aportacions de N degradable segons la relació 
UFL

PDIEPDIN − , i les de les aportacions 

proteiques en relacionades amb la ingestió, com ja hem explicat, 
UFL
PDIE . 

Funció objectiu 

L’objectiu és minimitzar els costos, és a dir, que la següent equació sigui mínima: 

5544332211 pXpXpXpXpX ×+×+×+×+×  

Xi és la quantitat de cada ingredient que apareixerà en la ració, i pi és el preu o cost del kg de cada 
ingredient. 

FACTORS DEL MANEIG DE L’ALIMENTACIÓ 

 

Entre els factors no lligats directament a la ració, però amb potencial per influir en els seus resultats, 
podem destacar els següents: composició de l’estructura del ramat, relacions entre ramader i vaques, 
subministrament d’aigua, forma de distribuir la ració, l’ús o no d’additius o probiòtics, el tipus 
d’estabulació, el sòl de la zona d’alimentació i la condició corporal de les vaques. 

 

COMPOSICIÓ ORGANITZATIVA DE LES VAQUES 

 

Les relacions de domini i subordinació vénen establertes per la jerarquia en el grup de vaques, que es 
configura quan els animals són joves i és difícil d’eliminar amb posterioritat. Per facilitar la distribució 
dels animals i la seva accessibilitat a la menjadora, o a altres àrees de l’estabulació, el ramader ha de 
conèixer aquestes relacions jeràrquiques (Signoret, 1991). L’estabilitat del grup és un factor favorable per 
a la producció i qualsevol modificació del grup establert implicarà pertorbacions en el nou estat jeràrquic 
(Signoret, 1991).  

On NCa són les necessitats de calci absorbible, Cai el contingut en calci absorbible de l’ingredient i, i 
Xi la seva aportació en kg. En el plantejament de la programació podem tolerar un marge de càlcul, 
de manera que la restricció quedaria així:
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On NP són les necessitats de fòsfor absorbible, Pi el contingut en fòsfor absorbible de l’ingredient i, i Xi la 
seva aportació en kg. Es pot agafar la mateixa tolerància en el càlcul que en el Ca. 

Altres restriccions 

Podem incloure tantes com considerem necessari, des de restriccions que limitin la quantitat d’alguns 
aliments, fins a la restricció suplementària que fa referència a la MS concentrada, i és convenient limitar-
la a un màxim del 50% de la MS total de la ració. També hi podem afegir les restriccions que fan 

referència a les aportacions de N degradable segons la relació 
UFL

PDIEPDIN − , i les de les aportacions 

proteiques en relacionades amb la ingestió, com ja hem explicat, 
UFL
PDIE . 

Funció objectiu 

L’objectiu és minimitzar els costos, és a dir, que la següent equació sigui mínima: 

5544332211 pXpXpXpXpX ×+×+×+×+×  

Xi és la quantitat de cada ingredient que apareixerà en la ració, i pi és el preu o cost del kg de cada 
ingredient. 

FACTORS DEL MANEIG DE L’ALIMENTACIÓ 

 

Entre els factors no lligats directament a la ració, però amb potencial per influir en els seus resultats, 
podem destacar els següents: composició de l’estructura del ramat, relacions entre ramader i vaques, 
subministrament d’aigua, forma de distribuir la ració, l’ús o no d’additius o probiòtics, el tipus 
d’estabulació, el sòl de la zona d’alimentació i la condició corporal de les vaques. 

 

COMPOSICIÓ ORGANITZATIVA DE LES VAQUES 

 

Les relacions de domini i subordinació vénen establertes per la jerarquia en el grup de vaques, que es 
configura quan els animals són joves i és difícil d’eliminar amb posterioritat. Per facilitar la distribució 
dels animals i la seva accessibilitat a la menjadora, o a altres àrees de l’estabulació, el ramader ha de 
conèixer aquestes relacions jeràrquiques (Signoret, 1991). L’estabilitat del grup és un factor favorable per 
a la producció i qualsevol modificació del grup establert implicarà pertorbacions en el nou estat jeràrquic 
(Signoret, 1991).  

Restricció de Fòsfor (P)
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On NP són les necessitats de fòsfor absorbible, Pi el contingut en fòsfor absorbible de l’ingredient i, i Xi 
la seva aportació en kg. Es pot agafar la mateixa tolerància en el càlcul que en el Ca.

Altres restriccions

Podem incloure tantes com considerem necessari, des de restriccions que limitin la quanti-
tat d’alguns aliments, fins a la restricció suplementària que fa referència a la MS concentra-
da, i és convenient limitar-la a un màxim del 50% de la MS total de la ració. També hi podem 
afegir les restriccions que fan referència a les aportacions de N degradable segons la relació  

, i les de les aportacions proteiques en relacionades amb la ingestió, com ja hem  

explicat,             .

Funció objectiu

L’objectiu és minimitzar els costos, és a dir, que la següent equació sigui mínima:
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UFL
PDIE . 

Funció objectiu 

L’objectiu és minimitzar els costos, és a dir, que la següent equació sigui mínima: 
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Xi és la quantitat de cada ingredient que apareixerà en la ració, i pi és el preu o cost del kg de cada 
ingredient. 

FACTORS DEL MANEIG DE L’ALIMENTACIÓ 

 

Entre els factors no lligats directament a la ració, però amb potencial per influir en els seus resultats, 
podem destacar els següents: composició de l’estructura del ramat, relacions entre ramader i vaques, 
subministrament d’aigua, forma de distribuir la ració, l’ús o no d’additius o probiòtics, el tipus 
d’estabulació, el sòl de la zona d’alimentació i la condició corporal de les vaques. 
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Les relacions de domini i subordinació vénen establertes per la jerarquia en el grup de vaques, que es 
configura quan els animals són joves i és difícil d’eliminar amb posterioritat. Per facilitar la distribució 
dels animals i la seva accessibilitat a la menjadora, o a altres àrees de l’estabulació, el ramader ha de 
conèixer aquestes relacions jeràrquiques (Signoret, 1991). L’estabilitat del grup és un factor favorable per 
a la producció i qualsevol modificació del grup establert implicarà pertorbacions en el nou estat jeràrquic 
(Signoret, 1991).  
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Xi és la quantitat de cada ingredient que apareixerà en la ració, i pi és el preu o cost del kg de cada 
ingredient. 
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Entre els factors no lligats directament a la ració, però amb potencial per influir en els seus resultats, 
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configura quan els animals són joves i és difícil d’eliminar amb posterioritat. Per facilitar la distribució 
dels animals i la seva accessibilitat a la menjadora, o a altres àrees de l’estabulació, el ramader ha de 
conèixer aquestes relacions jeràrquiques (Signoret, 1991). L’estabilitat del grup és un factor favorable per 
a la producció i qualsevol modificació del grup establert implicarà pertorbacions en el nou estat jeràrquic 
(Signoret, 1991).  
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la a un màxim del 50% de la MS total de la ració. També hi podem afegir les restriccions que fan 
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L’objectiu és minimitzar els costos, és a dir, que la següent equació sigui mínima: 
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Xi és la quantitat de cada ingredient que apareixerà en la ració, i pi és el preu o cost del kg de cada 
ingredient. 

FACTORS DEL MANEIG DE L’ALIMENTACIÓ 

 

Entre els factors no lligats directament a la ració, però amb potencial per influir en els seus resultats, 
podem destacar els següents: composició de l’estructura del ramat, relacions entre ramader i vaques, 
subministrament d’aigua, forma de distribuir la ració, l’ús o no d’additius o probiòtics, el tipus 
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dels animals i la seva accessibilitat a la menjadora, o a altres àrees de l’estabulació, el ramader ha de 
conèixer aquestes relacions jeràrquiques (Signoret, 1991). L’estabilitat del grup és un factor favorable per 
a la producció i qualsevol modificació del grup establert implicarà pertorbacions en el nou estat jeràrquic 
(Signoret, 1991).  
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Xi és la quantitat de cada ingredient que apareixerà en la ració, i pi és el preu o cost del kg de cada 
ingredient.

Factors del maneig de l’alimentació

Entre els factors no lligats directament a la ració, però amb potencial per influir en els seus resul-
tats, podem destacar els següents: composició de l’estructura del ramat, relacions entre ramader 
i vaques, subministrament d’aigua, forma de distribuir la ració, l’ús o no d’additius o probiòtics, el 
tipus d’estabulació, el sòl de la zona d’alimentació i la condició corporal de les vaques.

Composició organitzativa de les vaques

Les relacions de domini i subordi-
nació vénen establertes per la je-
rarquia en el grup de vaques, que 
es configura quan els animals 
són joves i és difícil d’eliminar 
amb posterioritat. Per facilitar la 
distribució dels animals i la seva 
accessibilitat a la menjadora, o 
a altres àrees de l’estabulació, el 
ramader ha de conèixer aquestes 
relacions jeràrquiques (Signoret, 
1991). L’estabilitat del grup és un 
factor favorable per a la produc-
ció i qualsevol modificació del 
grup establert implicarà pertor-
bacions en el nou estat jeràrquic 
(Signoret, 1991). 

Per això, en les visites que l’assessor faci a les explotacions ha de prendre nota de l’organització 
de les vaques, parant especial atenció a l’adaptació de les vedelles de reposició en els grups de 
producció.

Relació entre ramader i vaques

Les tècniques modernes d’explotació es caracteritzen, sovint, per la constitució de grups grans, per 
la mecanització i per la simplificació dels diferents tractaments. Una relació dolenta entre ramader 
i vaca provocarà baixades en la producció (Bouisson, 1992). 

Aquest autor diu que entre dues persones, la diferència en la producció obtinguda en les respec-
tives explotacions pot arribar a 1.500 kg/vaca i any. Hi ha alguns índexs que mesuren aquesta 
relació. Un és la facilitat d’accés a la sala de munyir, així com també el grau de defecació en el 
moment del munyiment.

Foto IV_14 Establiment de jerarquia
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Subministrament d’aigua

Si la vaca no disposa de prou 
quantitat d’aigua, la capacitat 
d’ingestió baixa, i, com a con-
seqüència, la producció de llet 
també ho fa. Segons NRC (1989) 
i INRA (1988), les necessitats to-
tals diàries són quatre vegades 
la matèria seca total ingerida.

Però no n’hi ha prou només amb 
el subministrament d’aigua, tam-
bé és necessari que sigui aigua 
neta, sense contaminacions fe-
cals, sense paràsits, ni agents pa-
tògens, i que sigui subministrada 
en ambients ombrejats, perquè la 

temperatura es mantingui cap als 15 graus. Si s’acompleixen aquests requisits, i, sobretot, si els 
punts de subministrament estan ben repartits, evitant així l’estrès de les esperes i les baralles, les 
vaques s’autoregularan perfectament. Si s’aparellen davant d’un sol abeurador, la vaca dominant 
menja i beu més i produeix més llet, de manera significativa, que la submisa. És evident que la millor 
solució és que totes les vaques tinguin accés lliure als abeuradors (Albright, 1993).

Forma de distribució de la ració

La manera o sistema de distribució de la ració podem afirmar que és propi de cada explotació i de 
la zona geogràfica on es troba; els més coneguts són els següents: a) Pasturatge i complementació 
amb fencs i concentrats en menjadores especials per al fenc o complements, b) Ració farratgera 
equilibrada, o ració base, per a totes les vaques en lactació, complementada amb concentrats 

en menjadores especials (colla-
rets dosificadors, sala de munyir, 
menjadores acoblades a la men-
jadora principal, etc.) i c) Ració 
integral única per a un grup de 
vaques, és la ració anomenada 
unifeed, ja que la seva propaga-
ció va paral·lela a la introducció 
en el mercat dels carros mescla-
dors, amb tallants i contrata-
llants, que piquen i barregen els 
ingredients.

Si en una explotació es disposa 
d’identificació electrònica dels 
animals, de transportadores au-

Foto 4.15. L’aigua potable és el principal ingredient d’una ració

Foto 4.16. Identificació electrònica de les vaques per racionar concentrats
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tomàtiques d’aliments i s’està en condicions de fer un ús interactiu entre les dades de producció 
(control lleter) i les del racionament, observarem sens dubte que l’alimentació individualitzada és 
la més eficient (Williams i Oltenacu, 1992). Aquest tipus d’instal·lacions solament es donen, en 
l’actualitat, en centres d’investigació, però no en explotacions convencionals. 

Aconseguir satisfer les necessitats de cada animal seria l’objectiu ideal que caldria imposar-se. Les 
agrupacions de vaques són una manera adequada de reduir la variació de necessitats nutritives 
del conjunt de vaques (Williams i Oltenacu, 1992). El nombre de grups dependrà de molts factors, 
d’una banda dependrà dels beneficis que se’n puguin derivar i, de l’altra, dels factors socials de 
l’explotació, de les raons sanitàries del bestiar, de les raons pròpies del maneig de la reproducció i 
de les condicions del treball (Pecsok et al., 1992).

Pel que fa als mètodes d’agrupació n’hi ha que es desenvolupen tenint en compte diferents cri-
teris. Alguns autors basen la distribució de vaques depenent de les necessitats en proteïna total i 
les d’energia neta (McGilliard et al., 1983, Pecsok et al., 1992, Schucker et al., 1988). Si l’explotació 
realitza el control lleter, l’aplicació d’aquest mètode és més eficient que fer l’agrupació exclusiva-
ment segons quina sigui la producció de llet (Schucker et al., 1988).

En un estudi de simulació d’agrupació de vaques es va concloure que el sistema més eficient és 
l’agrupació tenint en compte les necessitats energètiques i proteiques per kg de MS ingerida, i 
que com més grups hi hagi, l’eficiència serà superior i que, pel que fa als càlculs de les necessitats 
nutritives, és convenient tenir en compte l’estat fisiològic de cada vaca, entre altres variables, a 
més de la producció (Williams i Oltenacu, 1992).

La formació de grups la podem fer, també, basant-nos en prediccions a partir de les dades del perí-
ode previ i, en cas de no disposar-ne, podem recórrer a les determinacions de la condició corporal 
(Pecsok et al., 1992). Altres autors (Spahr et al., 1992) indiquen que la classificació de les vaques 
podria fer-se tenint en compte el potencial lleter, calculat a partir de la producció obtinguda en la 
6a o 7a setmana després del part i en funció del pes viu.

Ració única, unifeed

El sistema d’alimentació ba-
sat en la ració única i integral, 
o ració completa, s’ha estès en 
moltes explotacions, sobretot 
en les de més intensificació 
productiva, a través dels carros 
mescladors unifeed. Algunes ex-
plotacions, en introduir aquest 
sistema han abandonat l’ús del 
sistema magnètic de distribució 
de les barreges de concentrats, i 
d’altres han deixat d’agrupar per 
producció de llet (Seguí i Sanz, 
1996).

Foto 4.17. L’ús d’unifeed no hauria d’excloure el control o racionament de 
concentrats
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S’entén per ració completa (TMR, total mixed ration, o TBR, total blended ration), la pràctica de 
pesar i barrejar tots els aliments en una ració única i integral, la qual proporciona els nutrients 
adequats per satisfer les necessitats de les vaques d’una explotació.

L’elecció d’aquest sistema sembla dependre més de factors socials i econòmics que dels estricta-
ment tècnics (Pecsok et al., 1992), si bé entre els factors tècnics s’indica que el ramader controla 
la ració i la vaca la ingestió (Owen, 1981, 1984), aconseguint, d’aquesta manera, que la ingestió de 
matèria seca augmenti (Binnes et al., 1977). Encara que, l’excessiu picat disminueix la grandària 
de les partícules i en pot abaixar la ingestió. La grandària de la partícula influeix en el procés de 
digestió i, per tant, en la producció (Nocek i Tamminga, 1991).

Els principals punts per a la realització d’una ració completa, segons diferents fonts d’extensió 
agrària dels Estats Units (Hutjens i Baltz, 2000) els podem resumir de la següent manera:

La barreja d’aliments, juntament amb l’agrupació de vaques, permetran més flexibilitat en 1. 
el subministrament exacte de les quantitats de nutrients (energia, proteïna, minerals, etc.), 
segons el particular estat de lactació i nivell de producció. L’agrupació per nivell de producció 
és gairebé impossible en explotacions de menys de 50 vaques, la qual cosa implicarà que les 
vaques al final de la lactació s’engreixin excessivament i que les de jerarquia inferior, i sobretot 
les de primer part, s’aprimin. 

El nombre ideal de grups és de 3 (el mínim, de 2). En les explotacions petites, si no s’hi poden 2. 
establir grups, per causes físiques, cal intentar utilitzar fils elèctrics per fer separacions tem-
porals o bé subministrar una part dels concentrats en la sala de munyir o a les menjadores 
individuals acoblades a la menjadora col·lectiva.

El canvi de grup de vaques cal fer-lo tenint en compte les dades del control mensual i sempre 3. 
és millor canviar més d’una vaca d’un grup d’alimentació a un altre, que fer-ho vaca per vaca. 
D’aquesta manera s’evita l’estrès i es manté la producció. El grup de seques sempre ha d’estar 
separat de la resta.

En formular una ració completa cal considerar els preus dels ingredients més cars i, sobretot, 4. 
els additius, ja que totes les vaques els consumiran i només algunes trobaran resposta positiva, 
mentre que d’altres, en el millor dels casos, no obtindran cap resposta. La recomanació que fan 
és la de no afegir additius a la ració completa (inclosos els greixos bypass, els nuclis hepàtics 
i els proteics).

És recomanable establir un programa d’anàlisi d’ingredients5.  amb freqüència mensual, ja que 
la valoració energètica mínima d’un farratge per aconseguir una bona barreja amb la resta 
d’ingredients ha de ser de 0,78 UFL/kg MS. L’ensitjat que entri en la ració no l’hem de picar 
excessivament, és recomanable una mida d’entre 0,64 i 1,27 cm.

El subministrament de fenc llarg6.  és millor fer-lo en menjadores especials, sense barrejar-lo en 
la ració completa.

És necessari pesar els ingredients perquè el total de MS sigui suficient per a totes les vaques, i 7. 
la preparació i la barreja s’han de fer diàriament, amb l’objectiu d’evitar fermentacions que dis-
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minueixin l’apetència. Quan 
es prevegi canviar un o més 
ingredients és recomanable 
fer-ho de forma gradual.

A les menjadores sempre hi 8. 
ha d’haver menjar, la qual 
cosa no eximeix de netejar-
les amb freqüència per evitar 
fermentacions. A major fre-
qüència de subministrament 
diari, major ingestió.

L’accés a l’aigua, neta i a 9. 
temperatura entre 15 i 20 
graus durant tot l’any, ha de 
ser fàcil i suficient per a to-
tes les vaques, evitant les zones susceptibles d’acumular fang. 

El nombre de vaques mai no podrà ser superior al nombre d’espais individuals de la 10. 
menjadora.

Les racions completes no exclouen el bon ús dels collarets dosificadors de concentrats11. .

Resumint, la ració completa no substitueix el bon maneig, ans el contrari, és essencial per a la cor-
recta alimentació, i requereix molta habilitat en el procés de barrejar els ingredients. I, finalment, 
les racions completes no exclouen el bon ús dels collarets/dosificadors de concentrats. En gran 
part aquestes recomanacions, d’Extensió Agrària de diverses Universitats dels Estats Units d’Amè-
rica (Hutjens i Baltz, 2000), les hem corroborades amb els resultats i conclusions d’experiències 
pròpies (Martí, 1997).

Per raons de temps i cost de mà 
d’obra, a les explotacions amb 
subministrament de ració única 
unifeed, en la majoria dels casos, 
només es realitza una distribució 
diària. A partir d’aquest fet s’han 
realitzat moltes investigacions 
per comparar diversos paràme-
tres segons quin sigui el nombre 
de distribucions. Diversos autors 
(DeVries et al., 2005) van estu-
diar la influència del nombre de 
distribucions sobre el temps em-
prat en menjar i en descansar de 
les vaques. 

Foto 4.18. El fenc no necessàriament s’ha d’incloure en l’unifeed; millor 
llarg que picat

Foto 4.19. Els concentrats s’han de dosificar. Sortida de tres tipus de 
concentrats
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En aquest estudi13 van demostrar que les vaques dediquen més temps a menjar sense reduir el 
temps de descans si tenen més distribucions diàries d’unifeed. Per exemple, van comprovar que si 
es passava d’una distribució a dues s’augmentava el temps per menjar en 10 minuts (303,8 minuts 
van dedicar a menjar les de dues distribucions, i 293,5 minuts les d’una sola distribució). També 
van observar que com més distribucions es feien, el temps que passaven a la menjadora després 
de cada munyiment era més breu. I, potser el més important, que les vaques escollien menys els 
aliments. Les vaques menjaven, per tant, amb més tranquil·litat. 

Ús d’additius i probiòtics

Molts tipus de productes com per exemple antibiòtics, ionòfors, probiòtics, substàncies tampó, 
inhibidors del metà, estimuladors de la salivació, inhibidors de les proteases, etc., formen part dels 
additius del racionament i els resultats del seu ús experimental, sovint, no es corresponen amb 
la seva integració a escala de les explotacions de vaques (Jouany, 1994). Això, fins a cert punt, és 
lògic, ja que en ramaderia els factors de variació són molts i molt importants. Per aquest motiu, 
hem d’estudiar les repercussions econòmiques de l’ús de qualsevol additiu abans d’incloure’l en 
la ració. 

L’alimentació i les instal·lacions

Un altre factor de risc impor-
tant és el nombre de places a la 
menjadora, ja que si no n’hi ha 
prou per permetre que tots els 
animals mengin alhora, els més 
febles haurien d’esperar al final i 
aquesta situació els produirà es-
très i, en molts casos, no els per-
metria menjar ni la quantitat ni 
el contingut que necessiten, pro-
vocant-los desajustaments nu-
tricionals que els predisposaran 
a patir patologies greus (Albright, 
1993); Baumont, 1996).

En tots els casos, tant els sis-
temes d’alimentació com els 

d’abeurament, s’han de dissenyar perquè l’animal jove i inexpert hi accedeixi amb molta facilitat, 
ja que això és més important que la quantitat total de nutrients subministrats (Albright, 1993).

13. Vaques entre el quart i el cinquè mes de lactació, producció mitjana 42,5 ± 8,5 litres, amb ració unifeed 
composta per farratges (ensitjat de blat de moro, ensitjat de raigràs, fenc d’alfals i fenc de raigràs), 49% MS, 
i concentrats (barreja de blat de moro i ordi aixafats; barreja concentrada —tortó de soja, ordi, destil·leries, 
melassa, greix i minerals), 51%. El consum mitjà de MS va ser de 24,6 ± 0,7 Kg

Foto 4.20. Les condicions d’accés a les menjadores i als abeuradors són tan 
importants com la formulació adequada de les racions
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Condició corporal de les vaques

Els criteris disponibles pel ramader per apreciar la qualitat del racionament són: la producció de 
llet i la variació de la condició corporal de les vaques (Faverdin, 1992), els quals reflecteixen el 
conjunt de factors de producció, la influència de cadascun i les seves interaccions.

El mètode de la condició corporal (CC) és una forma senzilla, ràpida i econòmica que informa sobre 
la primesa o la grassesa d’una vaca. Es realitza la palpació de dues zones anatòmiques, la zona 
lumbar i la zona del naixement de la cua.

Segons el contingut de greix subcutani, i de la major o menor flexibilitat de la pell, els animals 
reben una puntuació d’entre 0 i 5, amb els estats intermedis (García-Paloma, 1990). Les definicions 
de cada estat les podem veure a la taula 4.6. Encara que la palpació i la valoració siguin subjecti-
ves, aquest mètode ajuda a predir les reserves corporals que poden alliberar-se en forma d’energia 
metabolitzable per convertir-se en llet. És un mètode de gran fiabilitat (Zaragoza, 1999).

tAulA 4.6. condició corPorAl. reSum delS eStAtS de lA PuntuAció

Puntuació Descripció

0 Vaca demacrada (pell enganxada als ossos) Foto 
4.21.

1 Vaca prima (forta depressió lumbar, possible però 
difícil de pessigar) Foto 4.22.

2 Vaca més prima que grassa (pell fàcil de pessigar) 
Foto 4.23.
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3 Vaca més grassa que prima (pell flexible, presència 
de greix a les zones de palpació) Foto 4.24.

4 Vaca grassa (pell menys flexible, gran quantitat de 
greix subcutani) Foto 4.25.

5 Vaca molt grassa (l’estructura òssia no es 
distingeix) Foto 4.26.

Elaboració a partir de García-Paloma (1990).

A partir de la bibliografia consultada (Alderman, 1982; Bazin, 1985; Seguí, 1987; Balch i 
Argamenteria, 1992; Chilliard et al., 1987; García-Paloma, 1990; Hady et al., 1992; Ferguson, 1991; 
Pedron et al., 1993), s’ha utilitzat amb força èxit el mètode de la condició corporal, juntament amb 
les dades mensuals del control lleter, per analitzar el racionament del conjunt d’una explotació. 
El motiu principal és que les reserves corporals d’una vaca depenen dels aliments, de l’estat de la 
lactació i del maneig en general.

La mobilització màxima de greix diari durant el postpart és de 0,91 kg (Chilliard, 1993; Chilliard et 
al., 1987, 1993). Un punt de condició corporal (CC) equival a 45 kg de greix, i 1 kg de greix equival a 
3,5 UFL (aproximadament 8 litres de llet). Per tant, la pèrdua d’un punt de CC en el postpart equival 
a la producció de 360 litres de llet estàndard.

La recuperació de la CC durant l’última meitat de la lactació es fa a raó de 0,29 kg de greix/dia 
(Chilliard et al., 1987).

Una vegada realitzada la determinació de la CC, és necessari fer un processament adequat de 
dades per a l’avaluació de l’alimentació (Faverdin, 1992) i un mètode adequat consisteix a ordenar 
les vaques en lactació segons els dies que han passat des del part:

Grup 1: vaques entre 0 i 90 dies des del part; Grup 2: vaques entre 91 i 150 dies des del part; Grup 
3: vaques entre 151 i 210 dies des del part; Grup 4: vaques entre 211 dies des del part a l’asseca-
ment; Grup 5: vaques seques.
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En els treballs d’assessorament sobre la condició corporal (Zaragoza, 1999), per a cada grup de 
vaques hem de calcular la mitjana i la desviació típica de les variables estudiades i, a partir dels re-
sultats, donarem els consells oportuns sobre el maneig del racionament. Per exemple, entre altres 
consideracions, destaquem que si la mitjana de les vaques en lactació és inferior a 2, el maneig no 
és prou adequat; o bé si el percentatge de vaques en lactació que superen els 305 dies és alt (més 
del 15%) cal aconsellar un racionament específic per als períodes de prepart i postpart. A més a 
més, si entre la mitjana de la condició corporal del grup 1 i la mitjana del grup 2 hi ha un descens, 
hem de considerar que l’alimentació a l’inici de la lactació no és l’adequada i, possiblement per 
aquest motiu, l’èxit en les fecundacions es veurà compromès. Si les vaques seques, com a mitjana, 
estan molt grasses (més de 4 punts), o amb puntuació inferior a 3,5, és aconsellable una alimenta-
ció específica durant l’últim període de lactació que permeti que les vaques arribin a l’assecament 
en bones condicions.

L’evolució mínima de la condició corporal, considerada normal durant el cicle productiu anual, la 
podem veure a la taula 4.7 (Zaragoza, 1999).

tAulA 4.7. evolució mínimA de lA condició corPorAl durAnt el cicle AnuAl d’unA vAcA en lActAció

Període Recomanació

Entre el part i els primers 90 dies Que no baixi de 2

Entre els 91 i els 150 dies Mantenir els 2 punts, sense baixar per no complicar les 
fecundacions

Entre els 151 i els 210 dies Augment progressiu fins a 3

Entre els 211 dies i l’inici de l’assecament Augment progressiu fins a 3,5 i 4 punts

Període d’assecament Mantenir la condició corporal sense pujar de 4 ni baixar 
de 3,5

A partir de Zaragoza (1999).

En el gràfic 4.6 podem veure un exemple de l’anàlisi de la condició corporal d’una explotació de 
vaques de llet i la seva utilitat en l’assessorament de l’alimentació.

La primera columna de cada grup representa la mitjana de la condició corporal de les vaques en 
el període estudiat. La segona columna indica el valor ideal de la condició corporal. La mitjana de 
les vaques en lactació (1,79) és massa baixa, no hauria de ser inferior a 2. Les vaques del grup 1 (a 
menys de 90 dies després del part) tenen una condició corporal excessivament baixa (1,59) i des-
prés encara baixen a 1,31, la qual cosa pot dificultar l’èxit de la inseminació. Amb el racionament 
específic durant el postpart, s’estalviaria pinso i s’obtindrien millors resultats en les fecundacions. 
La recuperació de les vaques, a partir dels 150 dies, és molt baixa i no arriben al mínim requerit en 
el part (3,5), ja que durant l’assecament és convenient que les vaques no s’engreixin.

La freqüència en la valoració de la condició corporal de les vaques d’una explotació, se situa en 30 
dies (Hady et al., 1992), amb la qual cosa s’identifiquen els canvis més significatius.
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gràfic 4.6. exemPle d’AnàliSi de lA condició corPorAl de leS vAqueS d’unA exPlotAció
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La proteïna i la condició corporal

En els últims quinze anys s’han fet diversos treballs d’investigació per relacionar la taxa 
de proteïna de la llet i, també, la producció de proteïna, amb factors de la producció i, més 
concretament, amb algunes característiques de les vaques, com per exemple la condició 
corporal.

Per a unes condicions determinades de producció —explotacions d’Astúries— (Balch i Argamenteria, 
1992), la taxa de proteïna la van relacionar amb la condició corporal del conjunt de vaques en 
producció, segons l’equació:

124  

 
Gràfic 4.6. Exemple d’anàlisi de la condició corporal de les vaques d’una explotació 
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La primera columna de cada grup representa la mitjana de la condició corporal de les vaques en el període 
estudiat. La segona columna indica el valor ideal de la condició corporal. La mitjana de les vaques en 
lactació (1,79) és massa baixa, no hauria de ser inferior a 2. Les vaques del grup 1 (a menys de 90 dies 
després del part) tenen una condició corporal excessivament baixa (1,59) i després encara baixen a 1,31, 
la qual cosa pot dificultar l’èxit de la inseminació. Amb el racionament específic durant el postpart, 
s’estalviaria pinso i s’obtindrien millors resultats en les fecundacions. La recuperació de les vaques, a 
partir dels 150 dies, és molt baixa i no arriben al mínim requerit en el part (3,5), ja que durant 
l’assecament és convenient que les vaques no s’engreixin. 

La freqüència en la valoració de la condició corporal de les vaques d’una explotació, se situa en 30 dies 
(Hady et al., 1992), amb la qual cosa s’identifiquen els canvis més significatius. 

LA PROTEÏNA I LA CONDICIÓ CORPORAL 

En els últims quinze anys s’han fet diversos treballs d’investigació per relacionar la taxa de proteïna de la 
llet i, també, la producció de proteïna, amb factors de la producció i, més concretament, amb algunes 
característiques de les vaques, com per exemple la condició corporal. 

Per a unes condicions determinades de producció – explotacions d’Astúries – (Balch i Argamenteria, 
1992), la taxa de proteïna la van relacionar amb la condició corporal del conjunt de vaques en producció, 
segons l’equació: 

CCtp ×+= 438,016,2  

On, tp és la taxa de proteïna (% mitjà sobre la llet produïda al mes en una explotació); CC la 
condició corporal mitjana de les vaques en lactació, en el mateix període de registre de la taxa de 
proteïna. 

Alhora que, també, hi ha una relació entre la condició corporal i la ingestió d’energia metabolitzable. 

A Catalunya i les Balears (Masalles, 1996; Martí, 1997; Zaragoza, 1999), amb l’objectiu de conèixer 
millor la producció de proteïna, i per posar a punt el mètode de diagnòstic anteriorment explicat, es van 
realitzar diversos estudis, entre els quals hem de destacar el de la relació entre la producció i la condició 
corporal, en cinc explotacions (Masalles, 1996), amb règim intensiu de producció i amb un racionament 

On, tp és la taxa de proteïna (% mitjà sobre la llet produïda al mes en una explotació); CC la con-
dició corporal mitjana de les vaques en lactació, en el mateix període de registre de la taxa de 
proteïna.

Alhora que, també, hi ha una relació entre la condició corporal i la ingestió d’energia 
metabolitzable.
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A Catalunya i les Balears (Masalles, 1996; Martí, 1997; Zaragoza, 1999), amb l’objectiu de conèixer 
millor la producció de proteïna, i per posar a punt el mètode de diagnòstic anteriorment explicat, 
es van realitzar diversos estudis, entre els quals hem de destacar el de la relació entre la producció i 
la condició corporal, en cinc explotacions (Masalles, 1996), amb règim intensiu de producció i amb 
un racionament basat en ensitjats de blat de moro i de raigràs, com a elements bàsics, i diversos 
subproductes i concentrats, per al conjunt de l’explotació, trobant la següent relació:
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basat en ensitjats de blat de moro i de raigràs, com a elements bàsics, i diversos subproductes i 
concentrats, per al conjunt de l’explotació, trobant la següent relació: 

CCM p ×+−= 384,005,0  (R2 = 0,68 p < 0,001)  

On, Mp és la producció diària mitjana de proteïna en kg, produïda al mes en una explotació; CC la 
condició corporal mitjana de les vaques en lactació, en el mes del control. 

En cada explotació van realitzar 4 controls anuals. La relació indica que la producció diària mitjana de 
proteïna augmenta amb la condició corporal mitjana de les vaques en lactació. 

En canvi, la taxa mitjana de proteïna de l’explotació (tp) la relacionem amb la condició corporal mitjana 
(CC) però amb menys potència i significació que la producció de proteïna: 

CCtp ×+= 279,044,2  (R2 = 0,38 p < 0,01) 

Sent, tp la taxa de proteïna, % mitjà sobre la llet produïda al mes en una explotació; CC la 
condició corporal mitjana de les vaques en lactació, en el mes del control 

I pel que fa a les dades individuals (totes les vaques de les cinc explotacions) (Masalles, 1996): 

delnM lp ×−××+= 011,002,007,068,0 (R2 = 0,33 p < 0,0001) 

On, Mp és la producció de proteïna en kg/vaca i dia; CC la condició corporal de la vaca en 
lactació; nl el número de lactació de la vaca i del els dies en lactació de la vaca. 

Aquesta relació ens indica que la producció de proteïna d’una vaca depèn, positivament, de la condició 
corporal i del número de lactació de la vaca, i negativament, dels dies en lactació. 

A partir d’aquests resultats, i amb dades de 34 explotacions (Zaragoza, 1999), en què havien determinat 
les condicions corporals de les vaques una sola vegada per explotació, vam analitzar la relació entre la CC 
i els paràmetres de producció, especialment la proteïna. L’anàlisi va estendre’s tant per al conjunt de 
l’explotació com per a les dades individuals. L’objectiu subjacent era validar el treball d’assessorament 
basat en la condició corporal. Les principals conclusions són les següents: 

1. Independentment dels dies en lactació, per a la producció de llet, les vaques han d’estar en el 
barem d’entre 1 i 3 punts de condició corporal; mentre que la taxa de proteïna és màxima quan la 
condició corporal també ho és (3,5 a 4). 

2. Si les vaques, durant el període d’entre 91 i 150 dies des del part, estan, com a mitjana del grup, 
per sota de 2 , el percentatge de vaques de l’explotació amb més de 305 dies en lactació és 
màxim, fet que indica l’existència de problemes en la fecundació. 

3. Amb una única puntuació de la condició corporal de les vaques d’una explotació, realitzada en 
un període de temps determinat, no n’hi ha prou per predir la producció i la taxa de proteïna. 

 

COMPROVACIÓ DE RACIONS 

 

En la pràctica de l’assessorament és habitual que el ramader consulti sobre la ració que subministra a les 
vaques, sobre la seva potencialitat, sobre el seu equilibri, etc. Menys habituals són les consultes sobre el 
maneig que es practica en el subministrament de la ració o racions, sobre la distribució de les vaques, 
sobre l’espai a la menjadora, sobre les dimensions dels cubicles, sobre l’espai i confort de les vaques, etc. 

El sistema per comprovar la potencialitat en litres de llet de les racions és un mètode molt didàctic que ja 
s’aplicava en la dècada dels 70. L’objectiu, fonamentalment, és determinar el contingut i la potencialitat 
de la ració en els següents nutrients i aspectes: ingestió (kg MS per vaca i dia); relació F:C (% de MS 

 

On, Mp és la producció diària mitjana de proteïna en kg, produïda al mes en una explotació; CC la 
condició corporal mitjana de les vaques en lactació, en el mes del control.
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de proteïna augmenta amb la condició corporal mitjana de les vaques en lactació.

En canvi, la taxa mitjana de proteïna de l’explotació (tp) la relacionem amb la condició corporal 
mitjana (CC) però amb menys potència i significació que la producció de proteïna:
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les condicions corporals de les vaques una sola vegada per explotació, vam analitzar la relació entre la CC 
i els paràmetres de producció, especialment la proteïna. L’anàlisi va estendre’s tant per al conjunt de 
l’explotació com per a les dades individuals. L’objectiu subjacent era validar el treball d’assessorament 
basat en la condició corporal. Les principals conclusions són les següents: 

1. Independentment dels dies en lactació, per a la producció de llet, les vaques han d’estar en el 
barem d’entre 1 i 3 punts de condició corporal; mentre que la taxa de proteïna és màxima quan la 
condició corporal també ho és (3,5 a 4). 

2. Si les vaques, durant el període d’entre 91 i 150 dies des del part, estan, com a mitjana del grup, 
per sota de 2 , el percentatge de vaques de l’explotació amb més de 305 dies en lactació és 
màxim, fet que indica l’existència de problemes en la fecundació. 

3. Amb una única puntuació de la condició corporal de les vaques d’una explotació, realitzada en 
un període de temps determinat, no n’hi ha prou per predir la producció i la taxa de proteïna. 

 

COMPROVACIÓ DE RACIONS 

 

En la pràctica de l’assessorament és habitual que el ramader consulti sobre la ració que subministra a les 
vaques, sobre la seva potencialitat, sobre el seu equilibri, etc. Menys habituals són les consultes sobre el 
maneig que es practica en el subministrament de la ració o racions, sobre la distribució de les vaques, 
sobre l’espai a la menjadora, sobre les dimensions dels cubicles, sobre l’espai i confort de les vaques, etc. 

El sistema per comprovar la potencialitat en litres de llet de les racions és un mètode molt didàctic que ja 
s’aplicava en la dècada dels 70. L’objectiu, fonamentalment, és determinar el contingut i la potencialitat 
de la ració en els següents nutrients i aspectes: ingestió (kg MS per vaca i dia); relació F:C (% de MS 

Sent, tp la taxa de proteïna, % mitjà sobre la llet produïda al mes en una explotació; CC la condició 
corporal mitjana de les vaques en lactació, en el mes del control

I pel que fa a les dades individuals (totes les vaques de les cinc explotacions) (Masalles, 1996):
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basat en ensitjats de blat de moro i de raigràs, com a elements bàsics, i diversos subproductes i 
concentrats, per al conjunt de l’explotació, trobant la següent relació: 

CCM p ×+−= 384,005,0  (R2 = 0,68 p < 0,001)  

On, Mp és la producció diària mitjana de proteïna en kg, produïda al mes en una explotació; CC la 
condició corporal mitjana de les vaques en lactació, en el mes del control. 

En cada explotació van realitzar 4 controls anuals. La relació indica que la producció diària mitjana de 
proteïna augmenta amb la condició corporal mitjana de les vaques en lactació. 

En canvi, la taxa mitjana de proteïna de l’explotació (tp) la relacionem amb la condició corporal mitjana 
(CC) però amb menys potència i significació que la producció de proteïna: 

CCtp ×+= 279,044,2  (R2 = 0,38 p < 0,01) 

Sent, tp la taxa de proteïna, % mitjà sobre la llet produïda al mes en una explotació; CC la 
condició corporal mitjana de les vaques en lactació, en el mes del control 

I pel que fa a les dades individuals (totes les vaques de les cinc explotacions) (Masalles, 1996): 

delnM lp ×−××+= 011,002,007,068,0 (R2 = 0,33 p < 0,0001) 

On, Mp és la producció de proteïna en kg/vaca i dia; CC la condició corporal de la vaca en 
lactació; nl el número de lactació de la vaca i del els dies en lactació de la vaca. 

Aquesta relació ens indica que la producció de proteïna d’una vaca depèn, positivament, de la condició 
corporal i del número de lactació de la vaca, i negativament, dels dies en lactació. 

A partir d’aquests resultats, i amb dades de 34 explotacions (Zaragoza, 1999), en què havien determinat 
les condicions corporals de les vaques una sola vegada per explotació, vam analitzar la relació entre la CC 
i els paràmetres de producció, especialment la proteïna. L’anàlisi va estendre’s tant per al conjunt de 
l’explotació com per a les dades individuals. L’objectiu subjacent era validar el treball d’assessorament 
basat en la condició corporal. Les principals conclusions són les següents: 

1. Independentment dels dies en lactació, per a la producció de llet, les vaques han d’estar en el 
barem d’entre 1 i 3 punts de condició corporal; mentre que la taxa de proteïna és màxima quan la 
condició corporal també ho és (3,5 a 4). 

2. Si les vaques, durant el període d’entre 91 i 150 dies des del part, estan, com a mitjana del grup, 
per sota de 2 , el percentatge de vaques de l’explotació amb més de 305 dies en lactació és 
màxim, fet que indica l’existència de problemes en la fecundació. 

3. Amb una única puntuació de la condició corporal de les vaques d’una explotació, realitzada en 
un període de temps determinat, no n’hi ha prou per predir la producció i la taxa de proteïna. 

 

COMPROVACIÓ DE RACIONS 

 

En la pràctica de l’assessorament és habitual que el ramader consulti sobre la ració que subministra a les 
vaques, sobre la seva potencialitat, sobre el seu equilibri, etc. Menys habituals són les consultes sobre el 
maneig que es practica en el subministrament de la ració o racions, sobre la distribució de les vaques, 
sobre l’espai a la menjadora, sobre les dimensions dels cubicles, sobre l’espai i confort de les vaques, etc. 

El sistema per comprovar la potencialitat en litres de llet de les racions és un mètode molt didàctic que ja 
s’aplicava en la dècada dels 70. L’objectiu, fonamentalment, és determinar el contingut i la potencialitat 
de la ració en els següents nutrients i aspectes: ingestió (kg MS per vaca i dia); relació F:C (% de MS 

On, Mp és la producció de proteïna en kg/vaca i dia; CC la condició corporal de la vaca en lactació; 
nl el número de lactació de la vaca i del els dies en lactació de la vaca.

Aquesta relació ens indica que la producció de proteïna d’una vaca depèn, positivament, de la 
condició corporal i del número de lactació de la vaca, i negativament, dels dies en lactació.

A partir d’aquests resultats, i amb dades de 34 explotacions (Zaragoza, 1999), en què havien 
determinat les condicions corporals de les vaques una sola vegada per explotació, vam analitzar 
la relació entre la CC i els paràmetres de producció, especialment la proteïna. L’anàlisi va esten-
dre’s tant per al conjunt de l’explotació com per a les dades individuals. L’objectiu subjacent era 
validar el treball d’assessorament basat en la condició corporal. Les principals conclusions són les 
següents:

Independentment dels dies en lactació, per a la producció de llet, les vaques han d’estar en el 1. 
barem d’entre 1 i 3 punts de condició corporal; mentre que la taxa de proteïna és màxima quan 
la condició corporal també ho és (3,5 a 4).

Si les vaques, durant el període d’entre 91 i 150 dies des del part, estan, com a mitjana del 2. 
grup, per sota de 2 , el percentatge de vaques de l’explotació amb més de 305 dies en lactació 
és màxim, fet que indica l’existència de problemes en la fecundació.
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Amb una única puntuació de la condició corporal3.  de les vaques d’una explotació, realitza-
da en un període de temps determinat, no n’hi ha prou per predir la producció i la taxa de 
proteïna.

Comprovació de racions

En la pràctica de l’assessorament és habitual que el ramader consulti sobre la ració que submi-
nistra a les vaques, sobre la seva potencialitat, sobre el seu equilibri, etc. Menys habituals són les 
consultes sobre el maneig que es practica en el subministrament de la ració o racions, sobre la 
distribució de les vaques, sobre l’espai a la menjadora, sobre les dimensions dels cubicles, sobre 
l’espai i confort de les vaques, etc.

El sistema per comprovar la potencialitat en litres de llet de les racions és un mètode molt didàctic 
que ja s’aplicava en la dècada dels 70. L’objectiu, fonamentalment, és determinar el contingut i la 
potencialitat de la ració en els següents nutrients i aspectes: ingestió (kg MS per vaca i dia); relació 
F:C (% de MS farratgera: % de MS concentrada); aportacions nutritives dels principals nutrients; i 
la potencialitat calculada per als diferents nutrients energia, proteïna (PDIN i PDIE), i minerals (Ca 
i P). La potencialitat expressada en litres de llet del 4 % de greix, capaç de produir-se, per sobre de 
les necessitats de manteniment.

Amb el recurs dels fulls de càlcul es facilita la comprovació. En diferents fulls es poden incloure els 
aliments disponibles, per exemple, en un full s’inclouen els farratges, en un altre els concentrats 
i en un altre els minerals. És recomanable utilitzar els mateixos epígrafs de cada columna per a 
cada grup, per no tenir problemes en els càlculs, quan aquests es facin automàticament. S’han de 
seleccionar els ingredients de la ració i anar calculant les aportacions dels diferents nutrients que 
vulguem analitzar. A continuació expliquem un exemple, utilitzant únicament la MS, UFL, PDIN, 
PDIE, UE.

Exemple de comprovació d’una ració

Comprovar la ració composta dels ingredients, amb les seves quantitats en kg, amb els seus valors 
nutritius expressats per kg MS que s’indiquen a la taula 4.7.

Per a cada ingredient, prèviament seleccionat, introduïm la quantitat en kg d’aliment fresc present 
en la ració objecte d’estudi. Això implica que, automàticament, puguem calcular les aportacions 
de tots els nutrients que defineixen l’ingredient seleccionat. 

Per exemple, les aportacions de l’ensitjat de blat de moro les calculem així:

MS aportada: 18 x 0,35 = 6,30 kg MS

Aportació d’energia: 6,30 x 0,90 = 5,67 UFL

Aportació de proteïna (PDIN): 6,30 x 50 = 315,00 g PDIN
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Aportació de proteïna (PDIE): 6,30 x 68 = 428,40 g PDIE

Aportació de repleció (UE): 6,30 x 1,03 = 6,49 UE

tAulA 4.7. exemPle d’unA rAció

Ingredient Quantitat en kg MS (%) UFL PDIN PDIE UE

Ensitjat de blat de moro (vitri) 18,00 35,00 0,90 50,00 68,00 1,03

Fenc d’alfals (qualitat regular) 5,00 86,00 0,67 106,52 90,56 1,00

Blat de moro gra 4,00 86,00 1,27 78,84 101,21

Glutenfeed 1,75 88,70 1,16 145,00 125,00

Tortó de soja (44%) 3,00 87,20 1,14 348,00 241,00

Llavor sencera de cotó 1,50 91,00 1,23 196,48 141,37

Ordi gra 1,80 86,90 1,16 79,00 102,00

Greix vegetal (bypass) 0,18 100,00 2,73

Melassa de remolatxa 0,18 76,10 1,03 84,00 71,00

Carbonat càlcic 0,20

Fosfat bicàlcic 0,15

Farem el mateix amb tots els ingredients, i, al final, sumarem les aportacions de cadascun, tenint 
la precaució de fer-ho parcialment, almenys per a la MS, per a cada grup (farratges i concentrats). 
Els resultats que obtindrem seran els de la taula 4.8.

tAulA 4.8. APortAcionS nutritiveS exemPle tAulA 4.7

Aportacions MS UFL PDIN PDIE UE

Farratges 10,60 8,56 773,02 817,82 10,81

Concentrats 10,85 13,28 1.809,94 1.534,88 0,00

Minerals 0,35

Total 21,80 21,84 2.582,97 2.352,70 10,81
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En primer lloc determinarem la proporció de concentrats i farratges.

% de MS farratgera = (10,60 x 100)/21,80 = 48,62 %

% de MS concentrada = 100 – 48,62 = 51,38 %

A continuació, per determinar la potencialitat de cada nutrient (com a mínim de UFL, PDIN, PDIE) 
l’usuari introduirà el pes mitjà de la vaca de l’explotació, i el número de la lactació mitjana de les 
vaques. Amb aquestes dades calcularem les necessitats de manteniment d’energia, proteïna i dels 
principals minerals, Ca i P. Suposem que aquests càlculs condueixen als següents resultats, per a 
un pes viu de 700 kg i una lactació mitjana de 3:

Necessitats de manteniment, energia: 5,60 UFL

Necessitats de manteniment, proteïna: 445,00 g. PDI

Necessitats de manteniment, Ca: 28,35 g. Ca

Necessitats de manteniment, P: 20,02 g. P

La potencialitat, per tant, serà la producció, expressada en litres de llet del 4 %, que la diferència 
entre les aportacions totals de la ració i les necessitats de manteniment faran possible, per a ca-
dascun dels nutrients estudiats (taula 4.9).

tAulA 4.9. APortAcionS menyS neceSSitAtS de mAnteniment (exemPle tAulA 4.7)

UFL PDIN PDIE

Aportacions 21,84 2.582,97 2.352,70

Necessitats de manteniment 5,60 445,00 445,00

Diferència 16,24 2.137,97 1.907,70

A partir d’aquí, sense entrar en càlculs exactes, dividirem la diferència en UFL per 0,44 UFL, i les 
diferències en PDIN i PDIE per 48, obtenint la potencialitat de les aportacions en energia i proteïna 
mesurades en litres de llet del 4%, amb la qual cosa podrem assessorar amb més facilitat.

L’exemple de la comprovació de la ració el podem resumir de la següent manera (taula 4.10).
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tAulA 4.10. reSum comProvAció de rAcionS (exemPle tAulA 4.7)

Composició i aportacions de la ració per vaca i dia

kg en fresc 35,76

% MS 60,97

% Humitat 39,03

kg MS 21,80

% Farratges en MS 48,62

% Concentrats en MS 51,38

UFL/kg MS 1,00

PDIA/kg MS 58,84

PDIN/kg MS 118,46

PDIE/kg MS 107,90

UE/kg MS 0,50

Ca/kg MS 5,27

P/kg MS 3,51

La interpretació dels resultats és a la taula 4.11:

tAulA 4.11. interPretAció reSultAtS comProvAció d’unA rAció (exemPle tAulA 4.7) 

Potencialitat energètica (litres del 4% de greix) 36,91

Potencialitat proteica (PDIN) (litres del 4% de greix) 44,54

Potencialitat proteica (PDIE) (litres del 4% de greix) 39,74

Diferència en litres del 4% (UFL - PDIN) -7,63

Diferència en litres del 4% (UFL - PDIE) -2,83

Els litres de llet possibles segons quin sigui el contingut en energia, i els possibles segons quin 
sigui el contingut en proteïnes, com a mínim, haurien de coincidir. El mateix passa amb el Ca i el 
P. L’objectiu d’una ració és que tant les aportacions d’energia com les de proteïna i minerals co-
breixin les necessitats de la producció, i, així, el mecanisme metabòlic de producció de llet treballi 
en equilibri. 



132

Antoni Seguí PArPAl

Per interpretar la formulació pel que fa a N degradable i a concentració proteica seguirem el mè-
tode proposat per Faverdin et al. (2003), segons les següents consideracions:

Les aportacions de N degradable les van mesurar tenint en compte la relació d’aportacions de la 
ració (PDIN-PDIE)/UFL; de manera que es podien donar quatre situacions:

Equilibri N degradable, si la relació estava compresa entre 0 i 8 •	

Excés N degradable, si la relació era superior a 8 •	

Dèficit N degradable, si la relació era inferior a – 5•	

Lleuger dèficit N degradable, si la relació estava compresa entre 0 i - 5.•	

En l’exemple, la relació (PDIN-PDIE)/UFL és igual a 10,54, de manera que podem considerar que la 
ració té excés de N degradable.

Les aportacions proteiques les van mesurar tenint en compte la relació PDIE/UFL, per a dos estats 
de lactació, per a l’inici de lactació, i per a plena lactació, amb tres situacions possibles:

Per a l’inici de lactació,

Concentració proteica correcta, si la relació estava compresa entre 110 i 115 •	

Excés de concentració proteica•	 , si la relació era superior a 115 

Dèficit de concentració proteica•	 , si la relació era inferior a 110. 

Per a plena lactació, 

Concentració proteica correcta, si la relació estava compresa entre 100 i 105 •	

Excés de concentració proteica•	  si la relació era superior a 105 

Dèficit de concentració proteica•	  si la relació era inferior a 100.

En l’exemple, la relació PDIE/UFL és igual a 107,72, de manera que si la ració se subministra a va-
ques en el període d’inici de lactació (postpart) la concentració proteica és l’adequada, mentre que 
si se subministra a les vaques en plena lactació la concentració proteica és excessiva.

El racionament vist a través de les dejeccions 

L’observació de les dejeccions es fa amb l’objectiu d’interpretar una ració, ja que la matèria fecal 
és el reflex, gairebé immediat, de la fermentació i digestió al rumen i a l’intestí de la matèria or-
gànica de la ració. És evident que el racionament allò que pretén és que l’assimilació de la ració 
sigui òptima. 
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Hi ha mètodes d’observació, de determinació d’alguns paràmetres i d’interpretació de les dejecci-
ons encara poc tipificats, ja que la varietat de racions i situacions és àmplia, de manera que se’ns 
fa difícil tenir uns criteris més o menys generals i universals. 

La gestió de les dejeccions ha de començar en la vedella. Si les racions contenen fencs o farratges 
secs, a les bonyigues quedaran marcats els plecs del recte. Això seria un signe de la combinació de 
tres factors: aliments secs, ingestió no gaire elevada, i una bona rumia. El trànsit és lent i, per tant, 
l’aprofitament també ho serà.

La vaca en producció no pot tenir tant temps, ja que les necessitats són altes i difícils de cobrir, 
però trobar un bon equilibri pot ser l’èxit d’una explotació. A continuació seguint els criteris d’un 
treball de divulgació (PLM, 2003), citem alguns aspectes de la interpretació de les dejeccions. Sens 
dubte, aquest seria un element d’estudi per complementar l’assessorament en racionament, so-
bretot a nivell local o per a explotacions d’una mateixa àrea. 

En primer lloc, si observem que les vaques defequen amb molta freqüència, per exemple cada 5 
minuts, és un signe de trànsit elevat i, per tant, de digestió deficient.

De l’aspecte general de la bonyiga interessa observar els següents punts:

Si fa masses concèntriques i si té cràter enmig•	

L’altura i l’amplària o extensió a terra •	

L’estat de la massa, si és líquida, fluïda entre seca i líquida, seca o molt seca•	

Si està modelada segons els plecs de l’intestí•	

De la textura, una vegada oberta o girada, en palpar-la, ens hem de fixar en els següents •	
aspectes:

Si s’enganxa o si és ferma -

Si és tova -

Si és homogènia  -

Si és plàstica, és a dir, que agafa forma o s’adapta  -

Si és líquida  -

Si és relliscosa  -

Si fa grumolls -

Sobre les restes de fibres una vegada netejada amb aigua, ens haurem de fixar en els punts •	
següents: 
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Si el volum s’ha reduït molt o poc (s’hauria de reduir com a mínim més d’1/3, una reducció  -
de només 1/3 és un signe clar de trànsit ràpid i digestió deficient)

Si hi queden o no fibres i de quina grandària  -

Si són més grosses de 5 mm. -

Si són seccions de tiges senceres -

Si són filaments -

Si són molt fins  -

Sobre les restes de grans s’haurà d’observar el següent: •	

Si en queden restes o no -

Si n’hi ha, veure si han estat atacats o estan més o menys sencers  -

Si hi ha restes de midó (en casos extrems una vaca amb acidosi en pot expulsar fins a 2 o  -
més kg al dia) 

Sobre el color, no hi ha definides massa interpretacions (color groc detecta les racions de blat •	
de moro; quan el color és intens significa que hi ha moltes restes; que les racions d’herba, 
ensitjada, seca o en verd, donen colors més foscs que l’herba verda, però si són molt intensos 
és un signe de dèficit de N, i els microbis ruminals no poden fermentar les fibres amb prou 
extensió. L’herba i l’alfals l’enfosqueixen i el midó l’aclareix.

L’olor de vinagre és signe d’acidosi. •	

De totes aquestes observacions hauríem d’extreure conclusions sobre l’aprofitament que la vaca 
ha fet de la ració. 

De totes les característiques anteriors podem concloure que, d’entre totes les possibilitats d’una 
bonyiga, hi ha dos extrems de combinacions, la bonyiga ideal i la que no s’hauria de donar mai. 

El pitjor cas és una bonyiga líquida amb fibres grosses, poc o gens digerides, ja que això és un signe 
de trànsit ràpid i que la flora ruminal no ha tingut temps de desenvolupar-se. Una de les causes 
podria ser que hi hagi dèficit de N soluble i els microbis no puguin desenvolupar-se. 

La bonyiga ideal, que és la que prové d’una ració ben digerida i, per tant, ben aprofitada per la vaca, 
tindria les següents característiques: 

De volum reduït i sense que s’estengui gaire a terra (de diàmetre d’uns 40 cm i altura de 4 a 5 •	
cm, amb cràter en el mig)
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En fer-se, és a dir, en caure a terra, ha de fer un soroll sec, donant la sensació d’una massa •	
massissa

La pasta ha de ser el més homogènia possible, de contingut en fibres inferiors a 5 mm.•	

La pasta ha de ser plàstica, que hagi agafat els plecs de l’intestí, amb la lluentor del moc intes-•	
tinal, amb certa consistència (MS entre 30 i 35 %)

No ha de contenir ni grans ni midó i, per tant, al tacte no ha de ser granulada.•	

Alimentació de vedelles de reposició

L’alimentació de les vedelles de reposició és molt important per al desenvolupament de l’explota-
ció de vaques de llet. L’objectiu del maneig de les vedelles és que pareixin als dos anys i el mètode 
consisteix a evitar l’engreix en qualsevol període, ja que és molt perjudicial per al desenvolupa-
ment del braguer. Un altra aspecte important és afavorir l’increment del rumen, a base de farrat-
ges i poca quantitat de concentrat. Per a les explotacions de llet, amb vaques frisones o Holstein 
de gran format (pes adult 700 a 750 kg) els períodes que es poden establir són els següents:

Període d’alletament•	  (des del naixement fins al deslletament a les 9 setmanes). Pes viu objectiu 
de 150 kg

Període des del deslletament fins als 6 mesos•	 . Pes viu objectiu igual a 0,30 x Pes adult (Holstein, 
200-225 kg)

Període des dels 6 mesos fins als 15 mesos•	 . Pes viu objectiu igual a 0,55 x Pes adult (Holstein, 
410-420 kg)

Període des de la inseminació fins al part•	 . Pes viu objectiu igual a 0,80 x Pes adult (Holstein, 
560-600 kg)

El creixement o augment de pes diari està entre 700 i 1.000 gr. /dia, depenent de l’objectiu final i 
del format de la vaca.

Des de la tercera setmana després del naixement haurem d’oferir a la vedella farratge de bona 
qualitat, és a dir, molt ingestible (poca repleció). El fenc és el preferit per a un bon funcionament 
ruminal. No obstant això, qualsevol farratge de qualitat és recomanable, sempre que seguim un 
pla de racionament, que no és cap altra cosa que adaptar les aportacions a les necessitats. Sempre 
a lliure disposició, si hem fet la planificació de manera prèvia.

L’aliment concentrat, lògicament, l’haurem d’adaptar a les aportacions del farratge per complir les 
necessitats calculades. En general, l’aliment concentrat de les vedelles de reposició és una barreja 
de cereals i subproductes fibrosos, com el segó, per exemple, a raó del 75-80%, amb aliments 
nitrogenats i proteics, des de tortós fins a urea, a raó del 15-20%, juntament amb un corrector 
miner vitamínic (5 de P per 25 de Ca). El subministrament d’aliment concentrat no haurà de su-
perar els 2 kg /vedella i dia.
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Per al període d’alletament, en general, hem d’establir un pla de racionament. A la taula 4.12 n’in-
diquem un, seguint les recomanacions INRA (2007).

tAulA 4.12. Període d’AlletAment de 0 A 9 SetmAneS

Període Racionament per dia

1 – 6 dies Entre les 2 i 6 hores després del naixement 2 kg de calostre. 4 a 5 kg /dia en 
dues preses

Segona setmana opció 
a) o b)

a) 6 kg de llet reemplaçament o llet sencera a 40ºC, en dues preses al dia 
b) 3 kg de llet reemplaçament a 40ºC, en una presa al dia

Tercera setmana opció 
a) o b) 

a) 8 kg de llet reemplaçament o llet sencera a 40ºC, en dues preses al dia 
b) 4 kg de llet reemplaçament a 40ºC, en una presa al dia

De quarta a setena 
setmana opció a) o b) 

a) 8 kg de llet reemplaçament o llet sencera a 40ºC, en dues preses al dia 
b) 5 kg de llet reemplaçament a 40ºC, en una presa al dia

Vuitena setmana: opció 
a) o b) 

a) 6 kg de llet reemplaçament o llet sencera a 40ºC, en dues preses al dia 
b) 3,5 kg de llet reemplaçament a 40ºC, en una presa al dia

Novena setmana: opció 
a) o b) 

a) 3 kg de llet reemplaçament o llet sencera a 40ºC, en dues preses al dia 
b) 2 kg de llet reemplaçament a 40ºC, en una presa al dia

Opció a) 1 kg de llet de reemplaçament és igual a 130 g més 870 g d’aigua
Opció b) 1 kg de llet de reemplaçament és igual a 220 g més 780 g d’aigua

Capacitat d’ingestió

La capacitat d’ingestió per a vedelles de més de 300 kg de pes viu s’ha de calcular segons la se-
güent equació:

CI = 0,039 x P 0,9

CI en UE per dia, P és el pes en kg. Per a pesos entre 150 i 300 kg hi afegirem 0,1 UE al càlcul de 
l’equació per al pes desitjat. Per a pesos inferiors a 150 kg al resultat del càlcul hi afegirem 0,2 UE.

Necessitats nutritives

Seguint les recomanacions INRA (2007) en la següent taula (taula 4.13) resumim les necessitats 
mitjanes per dia, per als diferents períodes anteriorment establerts, per a l’objectiu del primer part 
als 24 mesos, i per a un creixement mitjà de 850 g/dia.
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tAulA 4.13. neceSSitAtS de leS vedelleS de rePoSició

Període dels 6 mesos als 15 mesos Període d’inseminació a part

Nutrient Període del 
deslletament als 
6 mesos (de 150 
a 200 kg pes viu)

6-12 mesos
(de 200 a 350 
kg pes viu)

12-15 mesos
(de 350 a 430 kg 
pes viu)

15-22 mesos
(de 430 a 600 kg 
pes viu)

22-24 mesos
(de 600 a 650 
kg pes viu)

UFL 3,33 a 3,93 3,93 a 5,68 5,68 a 6,66 6,66 a 8,93 8,93 a 9,67

PDI, g 340 a 383 383 a 491 491 a 548 548 a 714 714 a 773

g Caabs 14,60 14,60 a 15,50 15,50 a 16,28 16,28 a 18,13 18,13 a 19,64

g Pabs 8,55 a 9,38 9,38 a 11,83 11,83 a 13,08 13,08 a 16,28 16,28 a 17,63
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Introducció

Els ingredients de la ració alimentària per a vaques de llet s’agrupen en Farratgers i No Farratgers 
(Concentrats i Subproductes no fibrosos). El ramader, per a una correcta gestió de l’alimentació, ha 
de conèixer no només la composició i potencialitat de la ració sinó que també les característiques 
de cada ingredient.

A les explotacions de Catalunya, com també passa a les d’altres zones productives d’Espanya amb 
tendència a la uniformitat del sistema productiu de llet (López Garrido et al., 2000), els principals 
aliments utilitzats en el racionament són els següents:

Farratgers: ensitjat de blat de moro, ensitjat de raigràs italià, ensitjat de cereals d’hivern (blat, ordi, 
civada i triticale), ensitjat de sorgo, ensitjat d’alfals, ensitjat d’herba de prat, fenc d’alfals (alfals 
amb branca), alfals deshidratat, fenc de raigràs italià, fenc de cereals d’hivern (civada).

No farratgers (Concentrats i subproductes): blat de moro, ordi, blat, civada, soja, gira-sol, colza, 
llavor de cotó, etc., i derivats, polpes de fruites, de remolatxa, etc., bagassos, destil·leries de cereals, 
etc.

Ensitjaments

L’objectiu de l’ensitjament és la conservació dels farratges en estat humit amb un mínim percen-
tatge de pèrdues en MS o en valor nutritiu i sense que s’hi formin productes tòxics per a l’animal 
(Demarquilly, 1977).

Per tal d’aconseguir aquest ob-
jectiu s’han de complir les se-
güents condicions: a) en primer 
lloc, s’ha de limitar al màxim la 
presència d’oxigen —condicions 
anaeròbiques— perquè no hi 
hagi pèrdues per respiració, i pel 
fet que la flora aeròbica és pu-
trefacta. Per tant, serà important 
que totes les operacions les rea-
litzin de manera ràpida i utilitzin 
un film de plàstic que cobreixi 
tot l’ensitjat per tal de facilitar 
l’ambient desitjat, i b) Cal evitar Foto 5.1. Ensitjar blat de moro
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el desenvolupament de la flora butírica, que és la causant de la descomposició dels aminoàcids en 
amoníac, carbònic i amines tòxiques. La millor manera d’aconseguir-ho és fent que el pH dismi-
nueixi ràpidament, ja que aquesta flora no ho resisteix. Això s’aconsegueix activant la fermentació 
làctica.

Fermentacions

La matèria orgànica es forma a través de la fotosíntesi i es consumeix a través de la respiració (H2O 
+ CO2 + calor ↔ Sucres + O2). La planta acabada d’ensitjar, o tallada recentment, és viva i respira, i 
la calor que desprèn fa que augmenti entre 1 i 3º C la temperatura, la qual cosa és imprescindible, 
i pot durar entre 5 i 6 hores. El CO2 format asfixia les plantes però si el procés d’ensitjament és 
lent i poc rigorós, i hi entra aire, farà que la respiració continuï, amb el consegüent augment de 
la temperatura. Aquest procés faria que l’ensitjat es comportés com una xemeneia que, fins i tot, 
podria arribar a explotar.

L’esclat de les cèl·lules, a causa dels talls i de l’aixafament, contribueix al fet que els sucres fermen-
tin i, sense oxigen, proliferin els bacteris làctics. 

A la superfície de les plantes hi ha nombrosos microorganismes que necessiten energia per viure. 
Els glúcids solubles són una excel·lent font per a aquests microorganismes, en canvi el midó no 
s’utilitza per a les fermentacions làctiques, tret que no s’hagi hidrolitzat en maltosa mitjançant 
l’addició d’amilases.

Els bacteris làctics, que són microorganismes no esporulats i, per norma general, anaerobis es-
trictes, poden ser de dos tipus: homofermentadors i heterofermentadors. Els primers donen àcid 
làctic (2 mols/mol de glucosa o de fructosa), en principi sense pèrdues de MS, i els segons donen 
àcid làctic, acètic, alcohol i CO2 (1 mol de glucosa dóna 1 mol de làctic, 1 d’alcohol i 1 de carbònic; 
3 mols de fructosa donen 1 de làctic, 1 d’acètic i un de manitol). Aquesta disparitat en la fermen-
tació làctica fa que sigui difícil preveure quina quantitat d’àcid làctic seria necessària per abaixar 
el pH a 4 o menys. Tot dependrà del tipus de planta i del seu estat vegetatiu quan s’ensitja. El pH 

òptim per iniciar la fermentació 
làctica és entre 5,5 i 6, i la for-
mació d’àcid làctic fa que el pH 
disminueixi (entre 3,4 i 4) fins 
que la fermentació es detingui.

Si la planta és rica en minerals i 
en N, necessitarà més quantitat 
d’àcid làctic per estabilitzar les 
fermentacions, la qual cosa en 
dificultarà la conservació (com 
succeeix, generalment, en les 
plantes riques en N, que són, 
també, més pobres en sucres 
fermentables).

Foto 5.2. Fermentació butírica en un lateral de l’ensitjament
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Per a les fermentacions acètiques, el pH òptim és 7, els bacteris responsables són els coliformes, 
que poden ser aerobis o anaerobis, la qual cosa dificulta la paralització de la fermentació. Els su-
cres donen àcid acètic, juntament amb CO2 i alcohol, i les matèries nitrogenades donen amoníac. 
Si el pH disminueix fins a 4,5 (entre 4,3 i 4,6), s’atura la fermentació acètica.

La fermentació butírica la provoquen els bacteris butírics, especialment els clostridis, que són for-
mes esporulades, anaeròbies, que es troben al sòl. El pH òptim per a la seva actuació es troba entre 
7 i 7,5. Si els comparem amb uns altres, l’únic avantatge és que són molt sensibles a pH baixos, 
més que no pas els làctics, i que la seva fermentació s’atura entre 4 i 4,8. Els sucres donen àcid 
butíric, CO2 i àcids orgànics, alhora que l’àcid làctic fermenta a butíric i CO2, i les matèries nitroge-
nades fermenten donant àcid acètic, CO2, més putrescina, cadaverina, etc., aquestes últimes molt 
perjudicials per a la salut humana.

El poder tampó d’un farratge es mesura per la quantitat d’àcid necessària per abaixar el pH de la 
massa farratgera perquè s’inhibeixin les fermentacions. Aquesta capacitat de tamponar depèn de 
la planta pel que fa a contingut en MN, Ca, àcids orgànics, etc.

Les lleguminoses tenen un contingut en MN elevat si les comparem amb les gramínies, i, per tant, 
la capacitat de tamponar serà més alta. Les lleguminoses necessiten una concentració d’àcid làctic 
entre el 6 i el 10% sobre MS per rebaixar el pH, en canvi, les gramínies necessiten entre el 3 i el 
4% per aconseguir-ho.

El Clostridium tyrobutyricum és l’agent responsable de l’inflament d’alguns formatges de pasta 
premsada i cuita. Les espores, òrgans de resistència, no són patògenes i resisteixen la calor i, si les 
condicions del formatge són propícies per a la germinació, és a dir, es troben en un ambient d’ana-
erobiosi i de temperatura més baixa, les espores germinen. El lactat de calci fermenta i produeix 
gas (el formatge s’infla) i butíric (pudor). La contaminació de la llet es fa a través de l’aire conta-
minat d’espores (ensitjament, alimentació, dejecció, falta d’higiene). Pel que fa a l’ensitjament, cal 
procurar que no contingui terra del sòl de la sitja.

Per limitar el nombre d’espores als ensitjaments cal disminuir la introducció de terra en el farrat-
ge, des de la recol·lecció fins a l’ensitjament. Per arribar a aquest objectiu cal seguir una sèrie de 
recomanacions:

No segar ran de terra i, en determinats llocs, s’haurà de lluitar contra els talps i ratesa. 

No escampar purins ni fems en èpoques pròximes a l’ensitjamentb. 

Cal preveure una àrea asfaltada davant de les sitges, la qual servirà de plataforma per a des-c. 
carregar els remolcs (Demarquilly, 1998). 

Una vegada fet l’ensitjament, per tal d’inhibir el creixement i la multiplicació d’espores és reco-
manable seguir les següents pautes: a) cal incorporar un bon conservant —sembla que afegir una 
mica de nitrat a l’àcid fòrmic dóna bons resultats—, b) cal aplicar superficialment sobre la massa 
ensitjada àcid o sal, i c) cal assegurar-se que tanca perfectament (Demarquilly, 1998). 
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Els fongs i els llevats també pro-
voquen una degradació aeròbica 
postfermentativa. Els ensitjats 
poc fermentats que conserven 
una gran quantitat de sucres o 
aquells on hi ha poca quantitat 
de propiònic o de butíric (o que 
ni tan sols han fermentat) són 
els que estan més exposats a la 
degradació per fongs i llevats, 
una vegada s’han obert per al 
consum. Els fongs i els llevats 
resisteixen pH molt baixos, fins 
a 2, i solament el propiònic o el 
butíric paren la fermentació. Els 
fongs són, en gran part, aerobis 

i els llevats poden ser aeròbics i anaeròbics. Els sucres sense aire es metabolitzen en alcohol i, 
amb aire, els llevats es multipliquen ràpidament i donen lloc a un producte poc apetible i que pot 
causar diarrees. La manera, possiblement l’única i efectiva, de lluitar contra la proliferació de fongs 
i llevats i la fermentació aeròbica és que el front d’atac de l’ensitjament sigui proporcional a la 
quantitat que s’ha de consumir diàriament.

En algunes explotacions, després de cada consum, cobreixen el front d’atac, i això és totalment 
erroni, ja que és un lloc ideal per a la deterioració aeròbica, l’aire atrapat entre la massa vegetal 
i la coberta o plàstic fa que augmenti la humitat i amb això es fomenta el creixement microbià 
(Crawshaw i Woolford, 1980).

A partir de les crisis alimentàries, les micotoxines han estat el centre d’atenció com a possible 
causa de transmissions de malalties a les persones i als animals.

Les micotoxines són metabòlits secundaris secretats per fongs o floridures dels gèneres Aspergillus, 
Penicillium i Fusarium. Es produeixen en un ampli conjunt d’aliments, abans, durant i després de la 
recol·lecció. El seu metabolisme és complex, es produeixen activacions i desintoxicacions regulades 
per mecanismes de transformació biològica, els quals són alhora el resultat de l’acció enzimàtica 
de l’hoste i de la flora present en el tracte intestinal (Yiannikouris i Jouany, 2002).

El problema del metabolisme secundari si el comparem amb el primari és que és de naturalesa 
aleatòria, tant en la seva activació com per la diversitat dels compostos formats i ceps implicats 
(Yiannikouris i Jouany, 2002), i la contaminació fúngica de les plantes i la síntesi de toxines depèn 
molt de l’entorn. Les principals micotoxines que d’una manera general afecten l’alimentació dels 
remugadors, però sobretot dels monogàstrics (i per proximitat de maneig alimentari, l’engreixa-
ment de vedells), són les aflatoxines B1, l’ochratoxina A, la patulina, els tricotecens (deoxinivale-
nol), les fumonisines B1, el zearalenol, i el fusàric (Yiannikouris i Jouany, 2002).

Els aliments més afectats per les floridures i, per tant, per les micotoxines, són els farratges i els 
cereals en la seva conservació i manipulació. Els fongs proliferen a causa de l’aigua, la tempera-

Foto 5.3. L’ensitjat quan es comença a consumir no s’ha de tornar a tapar



143

elS ingredientS

tura, l’aire, el pH, etc. Els rosegadors, ocells i insectes provoquen lesions a la planta per on entren 
les espores fúngiques.

En un bon ensitjament, si l’anaerobiosi és total i el pH baix, la proliferació de floridures no s’afa-
voreix. Tot i això, en els ensitjats de blat de moro hi pot haver patulina i àcid bisoclàmic que po-
den produir hemorràgies i toxicitat neuròtica (Escoula, 1997). Igualment també hi podem trobar 
l’ochratoxina. El Penicillium roqueforti es troba en la majoria d’ensitjats d’herba i de blat de moro, 
però sembla que les toxines associades no sobreviuen més enllà d’unes setmanes. Els Fusarium i 
les toxines associades també poden trobar-se en els ensitjaments d’herba (Yiannikouris i Jouany, 
2002). Segons aquests autors la durada de la conservació pot modificar la facies fungica dels en-
sitjaments. Després de 2 o 3 mesos de conservació hi poden aparèixer els tres gèneres: Aspergillus, 
Penicillium i Fusarium.

Per evitar o, més aviat, limitar el desenvolupament de les floridures en els ensitjaments, s’hauran 
de prendre una sèrie de mesures: cal netejar amb lleixiu les parets i el sòl de la sitja; és necessari 
que les rodes dels tractors i remolcs no duguin terra; cal cobrir correctament els laterals de plàs-
tic perquè no hi hagi cap entrada d’aire i evitar, així, l’excés de manipulació al voltant de la sitja 
(Escoula, 1977).

Pel que fa als remugadors, normalment, són resistents a la majoria de micotoxines, ja que la pobla-
ció microbiana del rumen té un important paper desintoxicant (Yiannikouris i Jouany, 2002). Les 
úniques micotoxines que es degraden feblement són les aflatoxines que ho fan a menys del 10% 
per a dosis d’entre 1 i 10 µg/ml, podent-se formar aflatoxicol de toxicitat elevada que farà que 
molts bacteris ruminals s’inhibeixin. L’acció del rumen depèn del tipus d’aliment, que pot modificar 
l’activitat microbiana; així, la capacitat de degradar l’oxchratoxina A cau en un 20% en racions 
molt concentrades si la comparem amb les racions més farratgeres (Yiannikouris i Jouany, 2002).

Hi ha bacteris ruminals (Butyrivibrio fibrisolvens, Selenomonas ruminantium, Anaerovibrio lipo-
lytica) que no es veuen afectats negativament per la presència de micotoxines, sinó que, tot el 
contrari, les utilitzen com a font energètica gràcies a uns sistemes enzimàtics particulars.

Segons quina sigui l’eficiència 
en l’absorció i del metabolisme 
hepàtic, les micotoxines i els 
seus metabòlits són excretats 
per les vies urinàries i fecals. 
Pel que fa a l’excreció làctica 
de les toxines, tot i que existeix, 
la taxa de transferència de les 
aflatoxines de l’aliment fins a la 
llet és molt feble, d’entre el 0,3 
i el 2,2% (Yiannikouris i Jouany, 
2002). Quan s’han trobat toxines 
a la llet ha estat a causa de la in-
corporació de toxines pures, de 
manera excepcional, en la dieta. 
En aquest sentit, podem consi-

Foto 5.4. L’estat fenològic òptim de recol·lecció i el preassecament eviten 
la lixiviació
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derar el remugador com un filtre eficaç per a les micotoxines, ja que la taxa de transferència cap 
a la llet és inferior a l’1%.

Les micotoxines poden causar determinats trastorns als bovins, com per exemple: les aflatoxines, 
que són les que provoquen lesions en el fetge, congestions i hemorràgies; els zearalenols (ZEN) 
causen problemes en la reproducció amb modificacions físiques dels òrgans genitals, de manera 
semblant als que provoca el consum d’estradiol, però amb una incidència petita; i la patulina, que 
és potencialment cancerígena i mutant. Les micotoxines cròniques o puntuals rarament són de-
tectades en els remugadors, ja que es confonen amb patologies clàssiques (Yiannikouris i Jouany, 
2002).

Totes les fermentacions consumeixen MS, i les més perilloses per al consum són, com ja hem co-
mentat, les butíriques i les dels fongs.

El preassecament té com a objectiu augmentar la MS del producte que cal ensitjar. D’aquesta for-
ma s’incrementa la concentració de sucres solubles, reduint-se l’activitat dels microorganismes i la 
consegüent fermentació, ja que no és necessari tant àcid làctic per inhibir la fermentació butírica. 
Si la MS és del 15%, el pH perquè les fermentacions es paralitzin ha de ser aproximadament 3,8; 
si la MS és del 35% les fermentacions paren a pH al voltant de 4,5. Per exemple, en el sec o fenc, 
en el qual la MS està al voltant de 85%, el pH no té importància per a la conservació, ja que no hi 
ha activitat microbiana sense aigua.

El problema a l’hora d’ensitjar un farratge preassecat radica en la dificultat d’aixafar-lo bé, de 
manera que la presència d’aire consumirà la MS, a part de les pèrdues que es produeixen en el 
preassecament per respiració.

Sense tenir en compte altres aspectes importants per al consum, per a un bon amuntegament fàcil 
d’aixafar sempre serà millor el picat o tallat fi o, fins i tot, també la laceració.

Estabilització de les fermentacions i consum

Generalment, els ensitjats es consumeixen un o dos mesos després de la seva elaboració, encara 
que segons quines siguin les necessitats de subministrament alimentari el temps entre l’elaboració 
i l’inici del consum pot ser molt variable. Si l’ensitjament s’ha fet seguint totes les recomanacions 
per obtenir una bona conservació i el farratge té unes bones condicions per a la fermentació làc-
tica, les fermentacions que completen l’estabilització de la massa farratgera triguen entre 15 i 20 
dies, a partir dels 3 o 5 dies de la seva elaboració (Barney Harris, 1993).

Pèrdues i conservants

Per a una bona conservació, a part dels requisits inherents de cada planta, i de cada lloc, poden 
utilitzar-se diferents conservants. N’hi ha de diferents tipus: els acidificants (àcid fòrmic, sulfúric, 
clorhídric amb sulfúric, fòrmic amb clorhídric, etc.), que es dosifiquen segons si el farratge és una 
gramínia o una lleguminosa; els bacteriostàtics, que haurien de ser capaços d’inhibir la fermentació 
butírica sense interferir-ne la làctica, generalment, no són massa efectius, tot i que el formol en do-
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sis elevades dóna bons resultats, 
si s’utilitza combinat amb els 
acidificants; els productes ensu-
crats, que tenen com a finalitat 
augmentar la concentració de 
sucres fermentables, poden ser 
melasses, sèrums làctics, polpes 
de fruites, etc.; es poden utilitzar 
diferents cereals aixafats amb la 
incorporació d’amilases o malt; 
el seu ús, a més a més, evita la 
formació de lixiviats.

Les possibles pèrdues en MS i en 
elements nutritius s’han d’evitar 
tant com sigui possible, tant en 
l’elaboració com en el consum de l’ensitjat. Les principals pèrdues són de tres tipus: per putrefac-
ció i per fongs, que el converteixen en no consumible en la part afectada; per formació de lixiviats, 
que es componen de sucres, aigua, MN i minerals i augmenten en raó inversa al contingut en 
MS; i per gasos, especialment CO2 de la respiració, i acètic i butíric de les fermentacions. Tots els 
excessos en la preparació són contraproduents; si el farratge està massa humit, estructuralment, 
hi ha més pèrdues per lixiviats; si es talla o es pica excessivament fi també hi ha més lixiviats, 
igualment passa si l’aixafada és molt enèrgica. La pèrdua per lixiviació està compresa entre el 15 
i el 20% de la MS. La formació de gasos pot suposar una pèrdua d’entre el 5 i el 15% de la MS 
(Demarquilly, 1977).

La pèrdua aeròbica causada per la respiració, abans de tapar i durant el consum, més la causada 
per les parts no consumibles visibles, és d’entre l’1 i el 22% de la MS (Crawshaw i Woolford, 1980). 
Les pèrdues pròpies de la fermentació làctica i d’altres fermentacions s’eleven entre el 4 i el 9% 
de la MS, mentre que les pèrdues a causa de la lixiviació poden oscil·lar entre el 2 i el 7% de la MS 
(Crawshaw i Woolford, 1980).

El procés d’ensitjament, pel que fa al de la fenificació, no es troba lliure de riscos, i les pèrdues, 
des de la recol·lecció fins al consum, poden abraçar un ampli interval des del 10 fins al 50% de 
MS (Harrison i Blauwiekel, 1994). En un ensitjament ben preparat, les pèrdues per drenatge poden 
estar entre el 14 i el 24% de la matèria farratgera verda, amb una mitjana del 19%, és a dir, amb 
unes pèrdues de 190 kg de matèria farratgera verda/t de farratge verd (García, 1983, 1984). Tot 
això, evidentment, ho podem desglossar en MS i aigua: 19 kg MS/t i 171 kg d’aigua/t. Així mateix, 
per causes imputables al maneig, les pèrdues poden situar-se entre el 5 i el 6% de la MS (García, 
1983, 1984). 

Més del 50% de la proteïna del farratge es pot solubilitzar cap a formes no proteiques, alhora que 
s’hi formen productes de Maillard totalment indigeribles (Van Soest, 1982). En aquest sentit, hi ha 
una correlació negativa entre el nitrogen indigerible en àcid detergent (ADIN) i el nitrogen soluble 
(NS), com a percentatge del nitrogen total, expressat en la següent equació (Ruppel et al., 1995):

NS = 6,38 – 1,24 x ADIN (R = - 0,88, p < 0,001)

Foto 5.5. La MS dels ensitjats mal conservats es perd per lixiviació i és 
contaminant
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Això significa que els produc-
tes de Maillard, en formar-se, a 
causa de les reaccions que tenen 
lloc en cremar-se la matèria or-
gànica, augmenten el contingut 
d’ADIN, amb la qual cosa baixa el 
contingut de N soluble.

D’altra banda, el plàstic ha de 
quedar ben ajustat al farratge, 
sense que puguin formar-se 
bosses d’aire. El drenatge també 
és important, ja que, si els lixivi-
ats no evacuen bé, poden podrir 
la base de l’ensitjament.

L’ús d’algun tipus de conservant en l’ensitjament d’ordi, en estat lletós pastós, com el propiònic, 
millora la conservació, si bé l’ús de conservants no eximeix del fet d’intentar una elaboració ade-
quada del procés d’ensitjament, cosa que es podria estendre a les altres classes d’ensitjaments

Valor sensorials dels ensitjats

El ramader, i també el tècnic que l’assessora, ha de conèixer o interpretar la qualitat dels farratges, 
i encara més en el cas dels ensitjats, fins i tot sense tenir al seu abast les anàlisis químiques. La va-
loració sensorial, sempre que estigui ben tipificada, podria ser una excel·lent eina per als ensitjats, 
com per exemple a l’hora de qualificar-los tenint en compte els valors dels productes de les fer-
mentacions. Una correcta fermentació d’un ensitjat d’herba podem tipificar-la amb els següents 
paràmetres (Harrison i Blauwiekel, 1994): pH inferior a 4,5, predomini d’àcid làctic versus àcid 
acètic, contingut de N amoniacal inferior a l’1% de la MS, i butíric inferior al 0,5% de la MS. Altres 
autors quantifiquen les xifres acceptables de contingut en àcids orgànics (García, 1983, 1984): 
àcid làctic més del 3,5% de la MS, àcid acètic menys de l’1,5% de la MS, i àcid butíric menys del 
0,7% de la MS, i pel que fa al pH són considerats valors normals entre 3,5 i 4,2. Per al N amoniacal 
consideren una relació acceptable la inferior al 15%; deficient, entre 15 i 20% i, dolenta, la de més 
del 20% sobre el N total.

Si el farratge té una concentració en carbohidrats solubles en aigua igual o superior a 250 g/kg 
MS, amb independència dels tractaments o additius que se’ls pugui fer, i, a més a més, si 90 dies 
després de l’ensitjament el pH és inferior a 3,7, s’obtenen bons ensitjats (Davies et al., 1998).

La temperatura és un bon indicador de l’estat de les fermentacions i de l’estabilitat de la massa 
ensitjada. Posant el termòmetre dins de la massa en el front d’atac, una temperatura inferior a 
40ºC és acceptable i, si supera els 50-60ºC, significa que hi ha una mala fermentació quan l’ensitjat 
ja hauria d’estar estabilitzat (García, 1983, 1984). Per al blat de moro, si la temperatura de l’ensitjat 
supera la de l’ambient en 5ºC hi ha unes pèrdues d’1,2% de MS per dia, si la supera en 10º C les 
pèrdues són del 2,3% per dia, i si és superior a 15ºC les pèrdues poden arribar fins al 3,5% de la 
MS diària. Aquest és, per tant, un nou paràmetre per mesurar la qualitat de l’ensitjat (AGPM, 1991). 

Foto 5.6. Ensitjat de prat natural amb bales rodones, encintat
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En el cas del blat de moro, en el 
qual el procés d’ensitjament està 
molt ben caracteritzat, tant en el 
moment oportú de recol·lecció 
com en la resta del procediment, 
considerem que un bon ensitja-
ment no pot permetre una pèr-
dua superior al 10% de la MS en 
tot el seu procés.

Afinant més encara en la va-
loració de l’ensitjat a través de 
la temperatura i del color, la 
temperatura òptima del procés 
de fermentació ha de trobar-se 
entre 32 i 40ºC, i si sobrepassa 
els 40ºC el resultat serà un ensitjat de pitjor qualitat, encara que la palatabilitat pugui ser bona. 
Si les temperatures de fermentació han estat inferiors a 32ºC el color és gris verd, amb aroma 
forta, teixits tendres llimosos, de tast insípid, amb un pH al voltant de 5. Aquesta situació es 
dóna en els ensitjaments de bala rodona quan el farratge té molta humitat i les condicions 
de tancat són perfectes, cosa que acostuma a passar en ensitjaments d’hivern (Barney Harris, 
1993). Si la temperatura de fermentació ha estat superior a 40ºC, el color és entre marró i marró 
fosc, amb una aroma entre tabac i fenc socarrat. Sovint tenen bon gust i bona apetència, però, 
com passa amb els fencs, la proteïna s’ha perdut i s’ha reduït la seva digestibilitat (Van Soest, 
1982). Així doncs, si la temperatura de fermentació ha sobrepassat els 48ºC no només s’haurà 
deteriorat la proteïna sinó que també ho hauran fet els carbohidrats, encara que és possible 
que mantinguin un alt grau de palatabilitat. Si l’ensitjat ha tingut una fermentació apropiada, 
el color oscil·larà entre verd lluminós i el groc, amb una aroma de vinagre agradable i un tast 
indicatiu que el pH és inferior a 4,5.

Pel que fa a l’aroma o olor i al color podem emprar una classificació que en la pràctica ha donat 
bons resultats en la tasca d’identificar els ensitjaments (García, 1983, 1984). Els de bona qualitat 
són aquells que fan poca olor, que va de l’agre al fresc, amb un color que es troba entre verd gro-
guenc i verd fosc castany o fosc terra. Els de qualitat acceptable són els d’aroma de tabac —ros, 
tabac per a pipa— i color marró. Els de baixa qualitat són els de forta olor de vinagre, típica de 
la fermentació acètica, amb un color marró fort, i, finalment, els de mala qualitat fan una olor 
desagradable que recorda al nitrogen amoniacal o al sulfhídric —de podrit—, amb un color verd 
marró fosc, fins a negre. Sovint els de mala qualitat també tenen aroma de caramel (García, 1983, 
1984).

Per facilitar la classificació dels ensitjats pel que fa a la seva valoració sensorial hem confeccionat 
una guia per a la seva determinació.

Per a cada epígraf (color, olor, temperatura i composició) marcarem la valoració i el resultat final 
de la valoració sensorial serà el terme mitjà.

Foto 5.7. La valoració sensorial ajuda a interpretar l’anàlisi química
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Guia per determinar el valor sensorial dels ensitjats 

Color Valoració Olor Valoració

Verd palla Bona 5 Agre a fresc Bona 5

Verd marró Regular, alta 4 De tabac (pipa) Regular, alta 4

Marró Regular 3 De vinagre fluix Regular 3

Marró fosc Regular, baixa 2 De vinagre fort Regular, baixa 2

Marró molt fosc Baixa 1 D’amoníac Baixa 1

Verd molt fosc Molt baixa 0 De sulfhídric, podrit Molt baixa 0

Temperatura Valoració Composició Valoració

Menys de 35ºC Bona 5 Moltes fulles o molt grans Bona 5

De 35 a 40ºC Regular, alta 4 Més fulles que tiges Regular, alta 4

De 40 a 45ºC Regular 3 Igual proporció fulles que tiges Regular 3

De 45 a 50ºC Regular, baixa 2 Moltes flors o espigues Regular, baixa 2

De 50 a 55ºC Baixa 1 Completament espigat Baixa 1

Més de 55ºC Molt baixa 0 Tiges llargues i lignificades Molt baixa 0

Tipus de sitges i elaboració de l’ensitjat

Els principals tipus de sitges per a farratges són els horitzontals i els verticals. Les horitzontals són 
les més difoses en explotacions no massa grans, possiblement perquè a diferència de les verticals 
el mateix ramader pot construir-les fàcilment. La sitja horitzontal és aquella en què l’altura és 

inferior a la dimensió més petita 
de la base (Tillie, 1984). Les més 
conegudes són les tipus rasa i 
les trinxera, segons si s’ha exca-
vat en desnivells i terrenys poc 
porosos i aptes per a la manipu-
lació, o si s’ha construït sobre el 
sòl, respectivament.

La implantació, a part de complir 
amb la reglamentació ambiental, 
s’ha de fer pensant en el fet que 
hi hagi un bon accés, facilitant 
així una bona distribució, cal 
evitar zones humides i s’hauran 
d’orientar tenint en compte els 
vents dominants.

Foto V_8 Sitja horitzontal, tipus trinxera, de parets prefabricades
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Dimensions

Per a una bona conservació, l’avançament diari per al consum de l’ensitjat ha de ser, com a mínim, 
de 0,10 m a l’hivern i de 0,15 m a l’estiu (Tillie, 1984). A partir d’aquí podem calcular el front d’atac 
per al consum. Per raons pràctiques, l’altura no ha de ser superior a 5 m, i l’amplària, com a mí-
nim, ha de ser de 6 m, per tal de permetre que el tractor que trepitja el farratge pugui maniobrar 
correctament.

El SEA (1976) recomanava que l’amplada fos com a mínim el doble de l’amplària del tractor. La 
longitud o profunditat de la sitja és el resultat del quocient entre el volum a emmagatzemar, que 
ve determinat per les necessitats del racionament, i la superfície del front d’atac. 

Sitja trinxera

Planta Secció Perspectiva

A partir de SEA (1976).

El nombre de sitges dependrà de la distribució que calgui fer. En definitiva, tant el nombre de 
sitges com les seves característiques dimensionals dependran de la planificació del racionament 
alimentari.

Característiques constructives

Per al sòl el formigó és un bon material, tot i que s’han de prendre una sèrie de precaucions: el 
sòl ha de resistir el pas de vehicles pesants i ha de suportar l’acció dels àcids de la fermentació. El 
sòl pot ser una capa de grava ben assentada i, a sobre, el formigó en massa de 200 kg de ciment i 
un gruix de 10-15 cm (SEA, 1976). La grava i la sorra s’hauran d’haver rentat i comprovat que no 
siguin calcàries. 

Per al drenatge, el sòl ha d’estar format per dos plànols inclinats cap al centre, amb un pendent 
del 3%, on es construirà un canal amb prou amplada per col·locar-hi una rajola com a tub o canal 
de desguàs. La inclinació del sòl, de darrere cap endavant ha de ser del 3%.

A causa dels àcids que desgasten el formigó és aconsellable pintar les parets i el sòl amb pintures, 
resines o additius de fluosilicats. Les parets poden ser de maçoneria, maons massissos, o de formigó, 
amb paraments interiors inclinats per evitar la penetració d’aire durant el consum de l’ensitjat.



150

Antoni Seguí PArPAl

A les sitges rasa, les parets han de contrarestar l’embranzida de la terra i, per tant, el gruix s’esta-
blirà tenint en compte el tipus de terra i l’assentament una vegada s’hagi fet l’excavació. El materi-
al adequat es compon de formigó en massa de 200 kg de ciment (1:3:6, en volum de ciment, sorra 
i grava, respectivament). També el podem fer amb formigó de 300 kg de ciment (1:2:4), armat amb 
malla metàl·lica, i d’aquesta manera el gruix serà menor. La superfície interior ha de quedar ben 
llisa, amb morter ric en ciment.

Sitja rasa

Secció longitudinal Secció transversal Perspectiva

A partir de SEA (1976).

Ompliment de la sitja

La intensitat d’ompliment d’una sitja, que és el producte del temps utilitzat a omplir una tona de far-
ratge pel pes del tractor encarregat de trepitjar el farratge, ha de ser superior a 0,64 hores x t tractor/t 
farratge ensitjat, ja que així hi haurà menys pèrdues i hi haurà més estabilitat aeròbica (Ruppel et 
al., 1995). És evident que la tasca d’ensitjar s’ha de fer el més ràpid possible, però sempre dins d’uns 
límits, ja que si per a un mateix volum o massa que cal ensitjar es triga menys pot ser a causa del 
fet que es fa massa de pressa i, per tant, no es trepitja adequadament. Per a un tractor pesant (5 t) 
el temps utilitzat a omplir una t —compactar la massa de farratge—, si la intensitat d’omplert fos de 
0,50 h x t/t, seria igual a 6 min/t, és a dir, es treballaria a una velocitat d’ompliment igual a 0,166 t/

min (10 t/h). 

Un altre dels aspectes que cal 
considerar en els ensitjaments 
és la capacitat de la sitja, o les 
necessitats per al consum. La 
quantitat d’ensitjat depèn de la 
grandària de l’explotació i de la 
planificació, i són aconsellables 
les mesures in situ; tot i això, 
les referències ens poden servir 
per a una primera aproximació. 
La densitat mitjana d’un ensitja-
ment de blat de moro o d’her-
ba, en una sitja trinxera o rasa, 
es troba entre 560 i 640 kg/m3 Foto 5.9. Sitja horitzontal, tipus trinxera de parets de fusta
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(Barney Harris, 1993), tot i que, si està ben picat i ben trepitjat, la densitat arriba a valors pròxims 
a 700 (SEA, 1976) o superiors (Barney Harris, 1993).

Característiques dels principals ensitjats

Ensitjat de blat de moro

L’ensitjat de blat de moro és un 
dels aliments més estesos en el 
racionament i, des de fa aproxi-
madament 15 anys s’ha conver-
tit en l’aliment farratger més uti-
litzat i més conegut. No obstant 
això, per al seu ús correcte, cal 
tenir en compte algunes dades 
sobre les seves característiques 
fenològiques i nutritives. Sovint 
es busca la varietat més produc-
tiva, o la més nutritiva, oblidant-
se de la gestió del cultiu i, so-
bretot, de l’ensitjament, que és 
determinant per aconseguir un 
ingredient d’alta qualitat.

Tampoc hem d’oblidar que en la recerca de l’alta qualitat no sempre és recomanable buscar la 
màxima energia (UFL/kg MS), sinó que, com a ingredient farratger, sovint l’únic en la ració, caldrà 
trobar l’equilibri entre energia i fibra, entesa aquesta com la capacitat per provocar el remugament 
(Van Soest, 1982). Observem una tendència a prescindir de gran part de la tija del blat de moro, 
per obtenir un ensitjat de panotxes, sense considerar que comprar farratges per pal·liar la falta de 
fibra, en segons quines zones i èpoques, pot ser prohibitiu. 

Pel que fa a l’estat fenològic hem de conèixer la variació en la seva composició segons l’estat vegetatiu, 
des de l’inici de formació del gra fins a l’estat vitri, com indiquem a la taula 5.1 (Demarquilly, 1994).

Aquesta composició fenològica sens dubte influeix en la composició química i en el valor nutritiu, 
com indiquem a la taula 5.2 (Demarquilly, 1994). 

Podem observar que si la MS passa de 18 a 32, des de l’inici de la formació del gra fins a l’estat 
vitri, els glúcids solubles augmenten fins a l’estat lletós i baixen a partir d’aquest fins al vitri, i, en 
canvi, el midó augmenta linealment fins al vitri. Pel que fa a la FB, baixa de manera constant però 
es manté en un nivell força alt.

Pel que fa a la degradabilitat a 24 h, de l’estat lletós amb MS al voltant de 23%, a l’estat vitri amb 
el 32 % de MS, es passa d’una degradabilitat de 60,3% a 56,4%; una baixada sens dubte atribuïda 
al major contingut de midó (Johnson et al., 1999).

Foto 5.10. Cultiu de blat de moro
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tAulA 5.1. comPoSició (% mS) fenològicA del blAt de moro

Estat de la planta

Parts de la planta Inici formació gra Lletós Pastós Vitri

MS (%) de la planta 18 23 27 32

Limbes1 17 16 13 11

Tiges i beines1 45 42 29 24

Espigues i espàdix1 38 42 58 62

Grans1 0 20 52 50

Elaborada a partir de Demarquilly (1994); 1 Contingut en MS en %.

tAulA 5.2. comPoSició químicA del blAt de moro

Estat de la planta

Components Inici formació gra Lletós Pastós Vitri

MS (%) 18 23 27 32

Cendres1 7 6 5 5

MNT1 10 9 8 8

FB1 23 20 18 17

Glúcids solubles1 0 18 14 10

Midó1 0 16 20 25

Elaborada a partir de Demarquilly (1994); 1 % sobre MS.

En general, l’ensitjat de blat de moro s’imposa principalment pel seu bon valor energètic, lligat a 
una digestibilitat elevada (71-72%).

Un aspecte que sembla important a l’hora de triar una varietat o una altra és la digestibilitat del 
midó, que varia segons el genotip sigui dentat (zea mays indentato) o corni (zea mays indurato) i 
el grau de maduresa. A igualtat de maduresa (mesurada en contingut de MS, %), el blat de moro 
dentat té una digestibilitat del midó en el rumen superior al corni, com es pot deduir de les equa-
cions següents (MS en (Johnson et al., 1999):

dig (midó)dentat = - 0,7349 x MSgra + 115,29 (R2 = 0,977)

dig (midó)corni = - 1,0768 x MSgra + 122,59 (R2 = 0,962)
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Per exemple, per a gra de blat de moro amb un percentatge de MS del 60%, si fos dentat, la diges-
tibilitat del seu midó seria de 78,55%, i si és corni de 68,75%.

El valor energètic és independent de l’estat de recol·lecció, dins dels estats fenològics de lletós a 
vitri, a diferència de la resta de gramínies i lleguminoses. Després de la floració la proporció d’es-
pigues augmenta, i aquesta és la part més digestible —el midó del gra té una digestibilitat del 95 
al 100%— i compensa la disminució de la digestibilitat de la tija i de les fulles.

Hi ha equacions de regressió que informen dels glúcids solubles i del gra tenint en compte el midó 
i la FB, tot expressat en g/kg MS (Andrieu et al., 1993):

Glúcids solubles = 219,0 - 0,4240 x (midó) (R = 0,873, n = 234)

Gra = 754 - 0,008823 x FB ± 73 (R = 0,761, n = 234)

Gra = 26,5 + 1,7159 x (midó) - 0,00098 x (midó)2 ± 40 (R = 0,935, n = 234)

Les variacions de digestibilitat entre híbrids conreats en un mateix any són mínimes i rarament 
són significatives. Si hi ha diferències són a causa sobretot de les diferències de digestibilitat de 
les parets cel·lulars. No hi ha cap relació entre la digestibilitat de la matèria orgànica de la planta 
sencera i el seu contingut en midó. En canvi, sí que hi ha una relació estreta entre el contingut de 
parets no digeribles (NDF indigeribles) i la digestibilitat de la matèria orgànica, segons la següent 
equació (Andrieu et al., 1999):

dMO= 92,28 - 0,0946 x NDFind + 0,65 (R = 0,975, n = 99) 

Per als casos en els quals no tenim l’oportunitat de determinar la NDF indigerible, hi ha una equa-
ció per calcular la digestibilitat de la MO (Andrieu et al., 1993):

dMO = 77,7 + 0,0908 x MNT - 0,0188 x ADF - 0,3301 x ADL ± 1,91 

(R = 0,74, n = 199), sent, MNT matèries nitrogenades totals, ADF fibra àcid detergent, ADL lignina 
àcid detergent, tot expressat en g/kg MS. 

L’any i el lloc de cultiu són responsables del 50% en les variacions de la digestibilitat (Andrieu et 
al., 1999), del que s’infereix la necessitat d’analitzar mostres d’ensitjat cada any.

Per tot plegat, és més fàcil predir la digestibilitat del blat de moro conreat en un lloc determinat 
que en diferents llocs (Demarquilly, 1994), fet que reforça la necessitat d’assajos en les explotaci-
ons, de la mateixa manera que sembla més encertat fer incidència sobre les racions més usuals i 
sobre els sistemes productius en l’àmbit comarcal. 

Les dades sobre el valor energètic són variables, encara que tinguem una mitjana semblant, així, 
per exemple, a INRA (Centre de Lusignan) aquests valors estan compresos entre 0,75 i 1,01 UFL 
(mitjana 0,88), a Girona, segons les dades recollides entre el 1992 i el 1996 (Zaragoza, 1999), entre 
0,75 i 0,94 (mitjana 0,88, de = 0,04, n = 107), i a Lleida (Martí, 1997) entre 0,75 i 0,90 (mitjana = 
0,88, de = 0,01, n = 17).
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La digestibilitat i la ingestibilitat 
són pràcticament independents 
de l’estat vegetatiu entre lletós 
i vitri, per tant, l’estat òptim és 
aquell en què es recull més MS, 
que és l’estat vitri (Demarquilly, 
1994; AGPM, 1991).

La ingestibilitat, en xais, no es 
modifica pel procés d’ensitja-
ment, sempre que l’ensitjat es 
complementi correctament. La 
quantitat de MS d’ensitjat in-
gerit pel xai és independent de 
l’estat de recol·lecció. Però en el 
cas dels bovins han trobat que 

la ingestió augmenta si la MS augmenta fins al 35%. Segurament perquè hi ha menys parets 
cel·lulars, hi ha més gra i menys planta; així mateix, la intensitat de fermentació és més baixa si 
augmenta la MS, cosa que és important, ja que el boví és molt sensible a aquestes fermentacions 
en detriment de la ingestió (Demarquilly, 1994).

En definitiva, per obtenir un bon ensitjat de blat de moro el contingut en MS ha de trobar-se entre 
el 25 i el 35%, valors que es corresponen als estats entre lletós i vitri; si la MS és superior a 35 hi 
ha dificultats a aconseguir les condicions anaeròbies, ja que és més difícil de condicionar, l’aire no 
permet una bona fermentació làctica i, per aquest motiu, no s’arriba al pH adequat, la temperatura 
augmenta i la conservació és, per tant, dolenta. Però si la MS és inferior de 25, hi ha la possibilitat 
de la fermentació butírica amb les pèrdues de N, amb la consegüent contaminació ambiental.

Per afinar més en les condicions per a una excel·lent conservació, la MS òptima ha d’estar, en el 
moment d’ensitjar, entre el 28 i el 35% (estat pastós a vitri), la durada òptima de la fermentació se 
situa entre 2 i 3 dies, i, d’aquesta manera, a l’obrir l’ensitjat, després de 2 o 3 setmanes, com a mí-
nim a partir d’haver finalitzat la seva elaboració, els productes finals de la fermentació han d’estar 
entre 35 i 75 g d’àcid làctic/kg MS, entre 10 i 25 g d’àcid acètic/kg MS, i entre 5 i 50 g d’alcohols/
kg MS (Demarquilly, 1994).

Tots aquests requisits faran possible que les característiques organolèptiques o sensorials s’acostin a 
un color de verd clar a groc, una olor agradable lleugerament de vinagre, de sabor intens, substanciós 
i de bona palatabilitat, amb un pH entre 3,8 i 4,2, i amb pèrdues màximes de MS del 10%. La ingestió, 
evidentment, serà alta, ja que dependrà de la MS (entre 20 i 35, hi ha un augment de 0,3 a 0,4 kg MS 
ingerida per a una vaca de 600 kg i 25 litres de llet), de la qualitat de conservació, del contingut en 
parets cel·lulars i de la degradabilitat de les parets (Demarquilly, 1994).

A la taula 5.3 podem observar la ingestió en kg de MS segons quina sigui la MS de l’ensitjat i la 
seva valoració en UE.

En el picat, per a un bon ensitjat de blat de moro, no hi ha d’haver partícules superiors a 20 mm, 
i les partícules de 10 mm han d’estar presents en un 10-15% (AGPM, 1991). Per a un bon picat 

Foto 5.11. Ensitjat de blat de moro, uniformement picat i compactat
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s’han de vigilar els següents punts: en la recol·lecció la velocitat d’entrada del farratge ha d’anar 
sincronitzada amb les revolucions del tambor, les fulles de tall han d’estar afilades i les fulles de 
tall i les contra fulles han de guardar la distància adequada (AGPM, 1991). L’ITCF (1983, 1994) re-
comana un tamís que permeti controlar la mida (llargària) del picat. En aquest sentit, es considera 
un ensitjat fi aquell que conté menys de l’1% de partícules que es queden en el tamís de 2 cm de 
malla i gairebé no queden grans intactes.

tAulA 5.3. ingeStió de l’enSitjAt de blAt de moro Per vAcA i diA

% MS UE/kg MS MSI, kg

20 1,28 10,50

25 1,22 11,50

30 1,13 13,00

35 1,03 15,50

A partir de Demarquilly (1994).

Si la MS del blat de moro en el moment d’ensitjar-lo és superior al 30% és aconsellable un reglatge 
del picat de 5 mm, i si està al voltant del 25%, de 8 mm. Tot i això, allò ideal és que les picadores 
es puguin afilar i que vagin equipades amb un aixafador de grans. Si la MS està al voltant de 32-
35%, percentatge usual, l’ensitjadora ha d’anar equipada amb aixafador de grans. La longitud de 
les partícules se situa en els següents valors: entre 0,60 cm i 1,25 cm hi ha d’haver un percentatge 
màxim de partícules, i, per norma, sempre han de ser inferiors a 2 cm. El picat, en definitiva, ha de 
ser fi però no excessiu. D’una sèrie d’anàlisis d’ensitjat de blat de moro vam obtenir els següents 
resultats (taula 5.4) (Zaragoza, 1999):

tAulA 5.4. vAlorS de l’enSitjAt de blAt de moro. gironA. 107 moStreS

MS, g/kg UFL/kg MS PDIN/kg MS PDIE/kg MS UE/kg MS

Mitjana 292,20 0,88 47,73 70,82 1,25

de1 3,28 0,04 4,75 5,18 0,15

1  desviació estàndard.

Aquests valors, si els comparem amb els de les taules INRA (1988), podem considerar-los entre els 
de l’ensitjat lletós pastós i el pastós vitri. Els valors mitjans d’un farratge de cada zona productiva, 
o els valors d’un sol farratge, haurien de servir de guia per al nutricionista i per al ramader.

Potencialitat del farratge

Els valors de la taula 5.4, tot i que pertanyen a una zona concreta, ens serviran per explicar com a 
partir d’ells podem informar de la potencialitat d’un farratge.
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En primer lloc es pot calcular la potencialitat del farratge per a la vaca de característiques mitjanes 
de la zona objecte d’anàlisi. Com a exemple agafem una vaca de 650 kg de pes viu i una producció 
de 9.000 litres de lactació i 3,7% de taxa de greix. 

A continuació, per al punt de lactació corresponent a la vaca, calculem la capacitat d’ingestió i les 
seves necessitats energètiques i proteiques, als valors de les quals restarem els corresponents al 
manteniment de la vaca. La capacitat d’ingestió, expressada en kg de MS, l’obtindrem dividint la 
capacitat d’ingestió, expressada en UE, per la valoració del farratge en UE/kg MS. 

La potencialitat de l’energia, expressada en litres de llet del 4% de greix, l’obtenim de dividir per 
0,44 (contingut energètic en UFL del kg de llet del 4 % de greix) la diferència entre les aportacions 
energètiques (kg MS x UFL/kg MS) i les necessitats energètiques de manteniment (funció del pes). 
Per a la correcta explicació al ramader, el valor resultant expressa la producció de llet, que seria 
possible cobrir amb les aportacions d’energia, una vegada cobertes les necessitats energètiques 
de manteniment.

La potencialitat de la proteïna, expressada en litres de llet del 4% de greix, l’obtenim de dividir per 
48 (contingut proteic en g PDI del kg de llet del 4 % de greix) la diferència entre les aportacions 
proteiques (kg MS x g PDIN/kg MS, o kg MS x g PDIE/kg MS, es tria el valor més baix dels dos) i les 
necessitats proteiques de manteniment (funció del pes). Per a la correcta explicació al ramader, 
el valor resultant expressa la producció de llet, que seria possible cobrir amb les aportacions de 
proteïna, una vegada satisfetes les necessitats proteiques de manteniment.

En el següent esquema, traslladat d’un full de càlcul, podem veure els anteriors passos, amb l’ex-
plicació de les fórmules emprades, pot servir de guia per a un tipus d’assessorament més pràctic.

Potencialitat dels farratges. Necessitats d’una vaca de 650 kg, 9.000 litres, 3,7% greix

Nom Ensitjat de 
blat de moro

Valoració nutritiva Dades vaca Càlculs

g MS/kg 292,20 Pes (kg) 650 Producció pic1 41,10

UFL/kg MS 0,88 Producció lactació 9.000 Setmanes postpart2   9

PDIN/kg MS 47,73 Dies lactació 290

PDIE/kg MS 70,82 Taxa greix 3,60

UE/kg MS 1,25 Taxa greix referència 3,70

1 Producció en el pic = producció a 305 dies i a la taxa de greix de referència /224.
[(9.000 x 385)/(290+80)] x [(3,7+(10-3,7) x 3,6/3,7)/10]/224.
2 Setmanes postpart = 0,2308 x producció en el pic expressada en el 4% de taxa de greix. Si aquest valor és 
més alt que 12 es considera igual a 12 i, si és més baix, es pren el valor sencer.
[0,2308 x 41,10 x (0,4 + 0,15 x 3,7)].
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Càlcul de necessitats per als períodes de postpart i pic de lactació

Període Setmanes1 Producció2 Ingestió (UE)3 Energia4 Proteïna4

Postpart 3 39,56 16,76 19,53 2.233,23

Pic 9 41,10 19,33 22,57 2.303,82

1 Agafem un punt del postpart, per exemple, el nombre de setmanes postpart dividit per 3; i 
per al pic agafem la setmana final del postpart, en aquest cas igual a 9
2 Apliquem la fórmula de càlcul de la producció: Ppic x (1,047 – (0,69 x e(-0,9 x semL)), en el 
nostre cas:
41,10 x (1,047 – e(0,69 x 3))
3 Apliquem la fórmula de la capacitat d’ingestió: [13,9 + (0,015 x (Pes – 600)) + 0,15 x 
Producció] x Ilactació

Ilactació = 0,7 + (1 – 0,7) x (1 – e-0,16 x semL)
En el nostre cas:
[13,9 + (0,015 x (650 – 600)) + 0,15 x 39,56] x [ 0,7 + (1 – 0,7) x (1 – e-0,16 x 3)] = 16,76
[13,9 + (0,015 x (650 – 600)) + 0,15 x 41,10] x [ 0,7 + (1 – 0,7) x (1 – e-0,16 x 9)] = 19,33
4 El càlcul de les necessitats totals d’energia i de proteïna no afecten la determinació de 
la potencialitat del farratge ad libitum, aquí ens interessa saber la capacitat d’ingestió. 
Apliquem les fórmules de càlcul.

Càlcul de les aportacions del farratge consumit ad libitum, com a únic aliment, en els 
períodes de postpart i pic de la lactació

Període Ingestió (kg MS)1 Energia2 Proteïna3

Postpart 13,41 11,80 640,05

Pic 15,47 13,61 738,28

1 MSI = Capacitat d’ingestió/Valor repleció 16,76/1,25 = 13,41 kg MS; 19,33/1,25 = 15,47 kg 
MS
2 Kg MS ingerida x valor nutritiu 13,41 x 0,88 = 11,80; 15,47 x 0,88 = 13,61
3 Kg MS ingerida x valor nutritiu PDIN o PDIE (el més baix dels dos) 
 13,41 x 47,73 = 640,05; 15,47 x 47,73 = 738,28

Necessitats de manteniment Energia Proteïna

Iguals per als dos períodes 5,3 420

Aportacions menys Necessitats manteniment, en els períodes de postpart i pic de la lactació

Període Energia1 Proteïna1

Postpart 6,50 220,05

Pic 8,31 318,28

1 Restem de les aportacions energètiques les necessitats de manteniment (11,80 – 5,3) i (13,61 
– 5,3); i restem de les aportacions proteiques les necessitats de manteniment (640,05 – 420) i 
(738,28 – 420)
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El resultat final d’aquests càlculs ens duu a la següent interpretació:

Ingestió del farratge ad libitum i potencialitats mesurades en litres de llet per a l’energia i la proteïna 
aportades, en els períodes de postpart i pic de la lactació

Període Ingestió (kg MS) Energia (l)1 Proteïna (l)2

Postpart 13,41 14,77 4,58

Pic 15,47 18,89 6,63
1Dividim el valor de les aportacions (sostretes les necessitats de manteniment) per 0,44; (6,50/0,44) i (8,31/0,44)
2Dividim el valor de les aportacions (sostretes les necessitats de manteniment) per 48; (220,05/48) i (318,28/48)

Resumint, en el postpart el consum de 13,41 kg MS d’ensitjat de blat de moro cobreix, per l’ener-
gia aportada, les necessitats de manteniment i una producció de 14,77 litres; i, per la proteïna 
aportada, cobreix les necessitats de manteniment i una producció de 4,58 litres. Hi ha, per tant, 
un desequilibri equivalent a 10,19 litres de llet de dèficit en proteïna. L’ensitjat de blat de moro 
l’haurem de complementar amb un altre ingredient més ric en proteïna que en energia.

En el pic el consum de 15,47 kg MS d’ensitjat de blat de moro cobreix, per l’energia aportada, les 
necessitats de manteniment i una producció de 18,89 litres; i, per la proteïna aportada, cobreix les 
necessitats de manteniment i una producció de 6,33 litres. Hi ha, per tant, un desequilibri equiva-
lent a 12,26 litres de llet de dèficit en proteïna. L’ensitjat de blat de moro haurà de complementar-
se amb un altre ingredient més ric en proteïna que en energia. Per a una comprensió visual ho 
podem representar de la següent forma (gràfic 5.1):

gràfic 5.1. ingeStió i PotenciAlitAt energèticA i ProteicA  
de l’enSitjAt de blAt de moro, com A únic Aliment ad libitum
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Ensitjat de raigràs italià

El raigràs italià per ensitjar, gene-
ralment, es fa al voltant de l’inici 
d’espigolat o d’espigolat, en al-
guns casos una setmana abans 
o després. També segons quines 
siguin les zones, en funció del 
creixement del raigràs, s’ensit-
jaran els rebrots posteriors a la 
sega en l’estat d’espigolat.

No necessita conservants, ja 
que és una planta amb un ele-
vat contingut en glúcids. Les 
tiges del raigràs, que són fulles 
enrotllades, tenen més o menys 
glúcids depenent que la llumino-
sitat i la temperatura ambient siguin més o menys elevades. A les taules INRA (1978, 1888, 2007) 
el raigràs que apareix és un cultiu característic de climes més freds i per això té més fulles i menys 
glúcids. El problema del raigràs de zones més càlides és que les tiges són més grosses i, per tant, 
més difícils d’assecar, o de pre-assecar per ensitjar, i és necessari el condicionament per facilitar 
la ràpida fermentació làctica. El condicionament, juntament amb la riquesa en glúcids, permet 
l’obtenció d’un ensitjat extraordinari en valor nutritiu. Si a aquestes circumstàncies els afegim un 
picat exacte, que no trenqui les fibres, sinó que les talli, aconseguirem augmentar la ingestibilitat, 
la qual cosa és molt important per al racionament de vaques de llet.

Valoració nutritiva

El picat, curt o llarg, no afecta pràcticament la valoració nutritiva en energia i en proteïna, però sí 
que afecta, i de manera important, la valoració en UE (atipament), ja que entre l’un i l’altre tipus 
de picat hi ha una diferència de fins a 0,13 UE/kg MS (picat curt entre 0,60 cm i 1,25 cm, picat 
llarg més de 2 cm) (INRA, 1988). Això representa que, per exemple, una vaca de 650 kg de pes viu, 
amb producció de 9.000 litres de lactació total al 3,7% de greix pugui menjar ad libitum, i com a 
únic aliment, en el pic de la lactació, fins a un màxim de 16,25 kg MS d’ensitjat picat curt. En canvi, 
d’ensitjat picat més llarg en menjarà, en les mateixes condicions, 1,61 kg MS menys, la qual cosa 
representa que la potencialitat energètica seria suficient per cobrir el manteniment i 22,31 l de llet, 
en el cas de picat curt, i de fins a 18,24 l de llet en el picat més llarg. Aquests 4 litres de menys, en 
capacitat energètica, són poc importants en comparació a la repleció que provoquen l’un i l’altre. 
Els farratges amb més UE omplen més i fan que la vaca hagi de menjar més concentrats, amb l’in-
convenient que els concentrats no tenen la capacitat productiva que l’anàlisi química fa preveure 
(Colucci et al., 1982; Dulphy et al., 1987).

L’estat fenològic en què s’ha d’ensitjar el raigràs té molta importància, d’una banda, per l’aportació 
de nutrients per kg de MS, i per l’altra, per la producció total de MS. Buscar el punt òptim de recol-

Foto 5.12. Cultiu de raigràs
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lecció és el problema que l’explotació ha de resoldre i sovint no depèn de l’elecció, sinó del fet que 
les condicions del temps atmosfèric siguin les adequades.

Si comparem l’ensitjat de raigràs en dos estats fenològics diferents, un una setmana abans de 
l’inici de l’espigolat, i un altre en ple espigolat, per a la vaca de 650 kg de pes viu i amb producció 
de 9.000 litres de lactació total, obtindrem, en les mateixes condicions òptimes per ensitjar, que 
del primer en mengi sempre ad libitum i com a únic aliment, 0,4 kg de MS més que del segon, i 
això representa que, potencialment, podrà fer 5,17 l de més segons quina sigui la riquesa energè-
tica, i 3,15 l de més depenent de la riquesa proteica. Podem observar, aleshores, que si bé el valor 
de repleció és molt semblant, la riquesa energètica i proteica és molt inferior en el raigràs en ple 
espigolat que en el recollit 1 setmana abans de l’inici de l’espigolat. És evident que el maneig d’una 
explotació de vaques de llet comença en la planificació farratgera, havent de trobar el punt òptim 
de la recol·lecció per ensitjar el farratge.

D’una sèrie d’anàlisis d’ensitjats de raigràs vam obtenir els següents resultats (taula 5.5) (Zaragoza, 
1999):

tAulA 5.5. vAlorS de l’enSitjAt de rAigràS. gironA. 33 moStreS

MS, g/kg UFL/kg MS PDIN/kg MS PDIE/kg MS UE/kg MS

Mitjana 254,60 0,85 67,22 64,74 1,14

de1 7,25 0,05 12,56 7,48 0,11

1 desviació estàndard 

Aquests resultats es poden considerar, en termes generals, força acceptables si els comparem amb 
els de les taules INRA (1998, 2007). Tot i això, la desviació respecte a la mitjana és, normalment, molt 
alta, ja que s’hi inclouen diferents estats fenològics. Per exemple, en la MS la variació respecte a la 

mitjana és del 28%, fet que obli-
ga, en cas de no tenir el recurs 
de l’anàlisi, a haver d’observar i 
valorar sensorialment cada far-
ratge, com a pas previ a la seva 
incorporació a la ració.

La potencialitat teòrica d’un en-
sitjat de raigràs, recol·lectat a 
l’inici de l’espigolat i prefenificat 
(preassecat), segons la valoració 
INRA (2007), seguint el mètode 
que hem explicat per a l’ensit-
jament de blat de moro, podem 
observar-la en el següent gràfic 
5.2.Foto 5.13. Ensitjat de raigràs ben picat
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gràfic 5.2. ingeStió i PotenciAlitAt energèticA i ProteicA  
de l’enSitjAt de rAigràS itAlià, com A únic Aliment ad libitum

Els anteriors càlculs si els comparem amb l’ensitjat de blat de moro es veu que les potencialitats, 
energètica i proteica, del raigràs són superiors a les del blat de moro, i que el desequilibri és molt 
petit. Aquest fet indica que les raons que sovint s’addueixen per atribuir al blat de moro la prioritat 
en el racionament de vaques de llet no es deuen a raons nutritives sinó a unes altres com, per 
exemple, al maneig en la recol·lecció i a l’ensitjament.

Ensitjats de cereals d’hivern i de primavera

Els cereals d’hivern i de prima-
vera, a part de l’aprofitament en 
verd i del més comú per a gra, 
s’utilitzen com a ensitjats, gene-
ralment per motius de cultiu i no 
estrictament nutritius o alimen-
taris per a les vaques de llet. Tot 
i això, hem obtingut resultats 
molt interessants pel que fa a la 
potencialitat d’aquests ensitjats.

El principal tema de debat entre 
els ramaders és el fet de saber 
quina ha de ser l’època i l’estat 
fenològic del cereal per ensitjar. 
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Foto 5.14. Ensitjat d’ordi
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L’estat d’immaduresa, concretament l’estat lletós, sembla que és l’estat en què més bons resultats 
dóna, ja que amb anterioritat a aquest estat és difícil de preassecar i, després d’aquest estat, són 
la tija i les fulles les que perden valor nutritiu, i, d’altra banda, el gra, que és el que acumula tot 
el valor nutritiu, si no s’aixafa és difícil de digerir. En l’estat lletós, l’ensitjat s’ha de fer amb una 
picadora de tall exacte regulat per a talls fins.

D’una sèrie d’anàlisis d’ensitjats d’ordi vam obtenir els següents resultats (taula 5.6) (Zaragoza, 1999).

tAulA 5.6. vAlorS de l’enSitjAt d’ordi. gironA. 7 moStreS

MS, g/kg UFL/kg MS PDIN/kg MS PDIE/kg MS UE/kg MS

Mitjana 321,40 0,70 61,77 60,23 1,03

de1 6,33 0,01 4,56 1,11 0,05

1 desviació estàndard.

Aquests valors, si els comparem amb els de les taules INRA (2007), on només apareix l’ensitjat 
d’ordi en estat lletós pastós, picat finament, són una mica superiors, tant pel que fa a l’energia 
(+0,01 UFL), com pel que fa a la proteïna (+11,77 PDIN, + 2,23 PDIN), i és més ingerible (- 0,03 UE). 
El fet que hi hagi una variació elevada en contingut de MS, aproximadament del 20%, indica, en 
certa manera, que no hi ha una mateixa idea sobre l’estat en què s’ha de collir per ensitjar; alguns 
ho fan pròxim a l’estat lletós i, uns altres, més enllà del pastós.

Amb la finalitat de comparar les potencialitats d’aquest ensitjat amb les del blat de moro i les del 
raigràs, indiquem en el següent gràfic les que fan referència a l’ensitjat d’ordi de les taules INRA 
(2007), seguint, lògicament, el mateix mètode d’estudi (gràfic 5.3). 

gràfic 5.3. ingeStió i PotenciAlitAt energèticA i ProteicA de l’enSitjAt d’ordi, com A únic Aliment ad libitum
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Aquesta potencialitat és superior en ingestió si la comparem amb l’ensitjat de blat de moro, inferi-
or aproximadament en 1 litre pel que fa a energia i superior en proteïna en gairebé 4 litres.

Tal com hem indicat, a les taules INRA (2007), l’ensitjat d’ordi, en condicions normals, es fa en 
l’estat lletós pastós, estat que coincideix amb el d’altres llocs (Mills i Kung, 2002), però amb menys 
MS. En aquest estat de recol·lecció és imprescindible un bon preassecament i un picat fi, per evitar 
l’entrada d’aire.

Ensitjat de sorgo

Per a la valoració nutritiva del 
sorgo en verd hi ha una equació 
específica que serveix per calcu-
lar també l’energia de l’ensitjat, 
i que és la següent (INRA, 1981, 
1987):

Equació per al sorgo (verd): EB 
Kcal/kg MS = 4478 + 1,265 x 
MNTO ± 37 (R = 0,90)

(MNTO, matèria nitrogenada to-
tal en g/kg matèria orgànica)

D’una sèrie d’anàlisis d’ensitjat 
de sorgo vam obtenir els se-
güents resultats (taula 5.7) (Zaragoza, 1999).

tAulA 5.7. vAlorS de l’enSitjAt de Sorgo. gironA. 7 moStreS

MS, g/kg UFL/kg MS PDIN/kg MS PDIE/kg MS UE/kg MS

Mitjana 221,0 0,73 46,49 56,98 1,13

de1 2,22 0,03 11,49 5,02 0,03

1 desviació estàndard.

A les taules INRA (1988, 2007) no hi ha cap valoració del sorgo ensitjat. No obstant això, a partir 
de la valoració en verd, i si els seus valors els comparem amb els de la taula 5.7, sembla que l’apro-
fitament que se’n fa és de rebrots, és a dir, dels rebrots que segueixen al primer aprofitament fet 
en l’estat d’espigolat.

La potencialitat teòrica d’aquest ensitjat de sorgo per a la vaca de producció mitjana considerada 
en l’exemple que hem utilitzat abans, és la següent: 

Foto 5.15. Ensitjat de sorgo, ben picat però mal compactat
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En el postpart en podria consumir, com a únic aliment ad libitum, 14,83 kg MS, amb una po-
tencialitat energètica de 12,57 litres i proteica de 5,77 litres, per sobre de les necessitats de 
manteniment.

En el pic de la lactació en podria consumir 17,11 kg MS i 16,34 litres per a la seva aportació ener-
gètica i 8,00 litres per a la proteica.

Aquests valors són molt semblants als de l’ensitjat de blat de moro, no tan alts pel que fa a la 
potencialitat energètica, i una mica superiors si els comparem amb la potencialitat proteica. 

Ensitjat d’alfals

L’ensitjament d’alfals, com el 
de la majoria de les llegumi-
noses, és delicat, a causa de la 
seva conservació, però si es fa 
un bon picat, el més fi possible, 
no hi hauria d’haver problemes 
(INRA, 1983). El primer que s’ha 
d’aconseguir és que amb el pre-
assecament s’arribi a una MS 
al voltant del 35%, lògicament 
amb un bon condicionament, i, 
a continuació, afegir a la mas-
sa vegetal un acidificant com a 
conservador, com per exemple 
l’àcid fòrmic a raó de 5 litres per 
t de verd. Si aconseguim el 35% 

de MS sense pèrdua de fulles no serà necessari incorporar conservant, en canvi, si aconseguim 
reduir aigua fins a arribar al 25% de MS és convenient afegir-ne (ITCF, 1983). Altres conservants 
poden ser la barreja d’àcid sulfúric amb formol, o bé la d’àcid clorhídric amb sulfúric. Un ensitjat 
d’alfals ben conservat es pot consumir millor, en més quantitat, que un ensitjat de gramínies de la 
mateixa digestibilitat (ITCF, 1976).

L’explotació d’alfals es fa de diferents maneres, però una de recomanable és aquella en què el 
primer tall es fa en l’estat de botons florals i s’ensitja; a continuació, per a l’assecament, s’espera 
que el rebrot arribi a l’estat de floració, seguint amb dalls cada 5 setmanes a partir del primer, 
adaptant-se a les millors condicions atmosfèriques.

Valoració nutritiva

L’ensitjat d’alfals és molt ingerible amb valors d’entre 0,98 i 1,11 UE (INRA, 1988, 2007) i amb 
una moderada riquesa energètica, entre 0,67 i 0,83 UFL, en canvi, és ric en proteïna. Com a únic 
aliment resultaria molt desequilibrat en proteïna, la qual cosa fa que s’hagi de complementar amb 
concentrats, com ara cereals.

Foto 5.16. Ensitjat d’alfals ben picat, sense conservants
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Ensitjat d’herba de prat

Cal fer la distinció entre prat 
permanent i temporal (Seguí 
et al., 2001). El prat permanent 
és una formació herbàcia més 
o menys dura que recobreix 
completament el sòl amb espè-
cies vegetals espontànies i que 
pot ser de dos tipus: a) natural, 
pràcticament no influït per l’ho-
me, els més coneguts són els de 
medis alpins i altres pastures 
d’alta muntanya, b) seminatural, 
en el qual es nota la mà de l’ho-
me ja sigui mitjançant desbros-
saments, abandons de cultius, 
sembres, etc.

El prat temporal és un cultiu herbaci alternatiu, compost de gramínies i de lleguminoses plurianu-
als i que es conrea amb l’objectiu que sigui apte per pasturar, segar, ensitjar, etc.

Pel que fa a l’ensitjament d’un tipus o un altre de prat cal seguir les mateixes normes i considera-
cions que per a gramínies i lleguminoses, anteriorment explicades, i la valoració anirà en funció del 
predomini d’unes espècies o unes altres. L’ensitjament s’ha de fer, per a les gramínies, a l’inici de 
l’espigolat o durant l’espigolat, segons les necessitats de l’explotació i les possibilitats de la pràc-
tica agronòmica; i si el predomini és de lleguminoses, s’ha de fer a l’inici de la sortida dels botons 
florals o en plena floració d’aquests botons (Tisserand, 1982; ITCF, 1983; Seguí, 1996).

Per als prats permanents cal realitzar anàlisis periòdicament, ja que la variació és important, tant 
pel que fa a la composició florística com a la nutritiva. 

Les associacions entre espècies són importants, tant des del punt de vista agronòmic, ja que 
incrementem la diversitat florística, com des de l’alimentari, per a l’aprofitament conjunt de les 
qualitats de les gramínies i de les lleguminoses.

Entre les associacions més importants en els prats permanents en podem esmentar les següents:

Gramínia i trèvol blanc: l’ensitjament comporta una disminució de la participació del trèvol però 
per evitar-la s’hauria de dur a terme després de l’aprofitament del primer dall, anomenat de càs-
tig, ja que així no es penalitza el trèvol (ITCF, 1983). Qualsevol gramínia de perennitat superior als 
tres anys és interessant per a la conservació del prat (exemples: raigràs anglès, festuca dels prats, 
fleo).

Gramínia i trèvol violeta: l’ensitjament es farà en l’estat de botons florals del trèvol, justament 
després d’haver fet el càstig —aprofitament precoç que únicament suprimeix les espigues de la 
gramínia associada. L’ensitjat s’ha de picar ben fi i amb tall exacte, i és convenient el condiciona-

Foto 5.17. Ensitjat de prat natural, ben conservat
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ment per arribar al 25% de MS (ITCF, 1983). En ser una lleguminosa de perennitat feble la gramínia 
associada pot ser el raigràs italià, el raigràs híbrid o el brom (ITCF, 1983). 

Gramínia i alfals: l’ensitjament, com a forma de conservació, és més difícil d’aconseguir que amb 
el fenc, havent-se de fer, bé a l’inici de la floració, bé al començament dels botons florals de l’alfals 
(ITCF, 1983). En cas que es faci directament, sense condicionament, s’hi hauria d’afegir un bon 
conservant, —fòrmic, per exemple—, a raó de 5 l per t de massa verda. El més recomanable és con-
dicionar-lo amb corrons i, després, una vegada assecat fins al 35% MS, picar-lo finament. Entre les 
gramínies, el dàctil és la que s’adapta més bé a l’alfals; i la festuca elevada, a les zones més seques; 
i el fleo o la festuca dels prats, a les zones amb més pluja (ITCF, 1983).

Cereal i veça o pèsol farratger: és un tipus d’associació interessant, ja que el cereal serveix de tutor. 
L’ensitjament es fa quan es formen les primeres beines de la lleguminosa i quan l’estat del cereal 
és entre lletós i pastós (ITCF, 1983).

Fencs

La fenificació és un procés que permet la conservació a llarg termini dels farratges. El contin-
gut d’aigua estructural baixa a una taxa generalment inferior al 20% (Tisserand, 1982). Tot això 
s’aconsegueix amb ajuda dels factors naturals: calor, sol i vent.

El fenc, si el comparem amb el farratge verd d’origen, és, en tots els casos, més pobre en glúcids 
citoplasmàtics i en matèries nitrogenades i, pel que fa a glúcids parietals, cel·lulosa i lignina, la 
fenificació augmenta el contingut sobre la MS (INRA, 1988). L’assecament en el camp, o la feni-
ficació, provoca una disminució més o menys important del valor alimentari comparada amb el 
farratge acabat de dallar. Hem de buscar, per tant, que la planta tingui el màxim valor nutritiu, 
amb una acceptable i bona producció de MS, cosa que podem aconseguir quan les gramínies estan 
en l’estat d’espigolat i les lleguminoses en el de botons florals (INRA, 1988, ITCF, 1983, Tisserand, 
1982, Seguí, 1996). Tot això amb unes bones condicions atmosfèriques: temps sec i assolellat.

El procés d’assecament en el camp comprèn tres fases: preassecament, fenificat o assecament i 
entrada o recollida del farratge. En el preassecament, la planta una vegada dallada continua viva, 
ja que el contingut estructural d’aigua així ho permet; en el curs d’aquest temps la planta perd 

Foto 5.18. Ensitjat de sorgo, alfals i ordi, mal compactat Foto 5.19. Ensitjat de blat i civada, ben compactat
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energia a través de la combustió dels glúcids a causa de la respiració. Si el temps és assolellat, 
gràcies a la síntesi de la clorofil·la és possible obtenir un increment de sucres, encara que aquest 
procés està limitat a les primeres quatre o cinc hores, i aquest balanç es converteix en negatiu 
després (Tisserand, 1982). Lògicament amb temps plujós, aquest procés no és possible.

Durant la fase de fenificació, pròpiament aquesta, amb pluja o excés d’humitat correm el risc 
d’arrossegar, amb més o menys intensitat o amplitud, els elements solubles —glúcids, matèries 
nitrogenades i minerals, especialment el P -.

Una vegada acabades les dues primeres fases, a l’entrar el fenc, o si es manipula per a la seva in-
clusió en la ració, el risc de perdre fulles és alt, i això, en cas que sigui així, implica una gran pèrdua 
de valor nutritiu, sobretot en les lleguminoses.

En definitiva, el procés d’assecament necessita entre dos i quatre dies sense pluja i amb temps 
assolellat. Les pèrdues principals són a causa de la respiració una vegada tallat el farratge, i de la 
pluja, que provoca la lixiviació. Les pèrdues de MS en el procés de fenificació depenen en gran part 
de les condicions atmosfèriques que es donin. Si són favorables, les pèrdues es troben al voltant 
de 10-12% de MS; si són condicions normals, estaran entre el 12 i el 18%; i si les condicions són 
desfavorables, entre el 20 i el 30% de la MS (Tisserand, 1982).

Per limitar les pèrdues per respiració és recomanable l’ús dels condicionadors de farratges, els 
quals fan rebentar o lacerar el farratge de manera que l’assecament s’accelera. El gran perill, que 
sovint passa desapercebut, consisteix a utilitzar-los amb temps plujós o amb molta humitat, ja 
que això pot fer augmentar la lixiviació. En bones condicions atmosfèriques, el condicionament 
s’ha de fer immediatament després de la sega, ja que si no es fa així les tiges perden rigidesa i no 
es condicionen bé (Márquez, 1990).

L’acció dels condicionadors pot ser de tres tipus: aixafada amb formació de trencaments longitu-
dinals; plegat del farratge a intervals fixos amb trencaments longitudinals; i laceració produïda per 
xocs i fregaments (Márquez, 1990).

Normalment el condicionador va associat a la segadora i és important que la seva amplària sigui 
igual a la de la sega, ja que si és inferior el condicionament és menys intens i augmenta el temps 
d’assecament.

Els tipus de condicionadors són de corró i de dits. Els de dits laceren per xoc de diferents fileres de 
dits muntats en un eix horitzontal, que té un moviment de rotació. Són molt populars a causa de 
les segadores de disc i de tambor, en les quals el farratge no surt en tota l’amplària de dallat i, si el 
condicionador és de corró, no actuen de manera uniforme. En canvi, els dits col·locats entre cada 
dos discos o tambors consecutius s’adapten millor.

Els de corró són dobles, un contra l’altre, giren en sentit contrari i poden ser els dos llisos, els 
dos dentats, o un de llis i l’altre dentat. Els dos llisos (crusher) tenen una capacitat de succió del 
farratge petita, de manera que necessiten un altre corró que actuï d’alimentador (Márquez, 1990). 
Aixafen molt i són agressius, ja que aixafen la tija en tota la seva longitud. Els dos dentats (crim-
per), estan engranats un contra l’altre, fet que provoca moltes pèrdues de fulles, i per aquest motiu 
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no són massa recomanables per a les lleguminoses, especialment l’alfals. Trenquen el farratge a 
intervals de 3-5 cm.

Els dos corrons, un de llis i l’altre de dentat, són els més utilitzats. El dentat es munta en la part 
inferior i és de diàmetre menor. L’aixafament es realitza en intervals regulars d’uns 3 cm, i per 
aquest motiu no són tan agressius.

La segadora condicionadora és com una recollidora picadora, sense contratall i amb tallants en 
forma de cullera. L’herba queda tallada en trossos llargs, més o menys trencats, alçats i projectats 
contra el càrter, de manera que l’assecament és més ràpid (Duthil, 1989).

Un altre sistema per augmentar la pèrdua d’humitat és l’ús de rastells, els quals espargeixen el 
farratge perquè les seves àrees en contacte amb l’aire variïn i es produeixi un millor intercanvi 
que acceleri l’assecament. Mai no s’han d’utilitzar rastells si la humitat del farratge és inferior al 
35-40%, ja que es perdrien fulles.

Un sistema d’assecament, intermedi entre l’assecament en el camp i la deshidratació, és l’asse-
cament en granja, que consisteix a realitzar un preassecament d’un o dos dies, amb bon temps, 
per reduir la humitat a nivells del 45-50%, i, a continuació, s’ha d’entrar el farratge en àrees de 
circulació o ventilació d’aire, a temperatura ambient o escalfada.

Valor sensorial

De la mateixa manera que hem fet amb la valoració sensorial dels ensitjats, incloem a continuació 
una guia per determinar el valor sensorial dels fencs. Per a cada epígraf (color, olor, consistència al 
tacte i composició) marcarem la valoració i el resultat final de la valoració sensorial serà el terme 
mitjà.

Guia per determinar el valor sensorial dels fencs

Color Valoració Olor Valoració

Verd brillant Bona 5 A herba seca Bona 5

Verd apagat Regular, alta 4 No fa olor Regular, alta 4

Verd groguenc Regular 3 A humit Regular 3

Groguenc Regular, baixa 2 A cremat Regular, baixa 2

Marró clar Baixa 1 A caramel Baixa 1

Marró fosc Molt baixa 0 A tuf Molt baixa 0

Consistència al tacte Valoració Composició Valoració

Flexible, no es trenca en 
doblegar-lo

Bona 5 Moltes fulles, tiges 
primes

Bona 5
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Més flexible que rígid, algunes 
partícules es trenquen 

Regular, alta 4 Més fulles que tiges Regular, alta 4

Més rígid que flexible, moltes 
partícules es trenquen

Regular 3 Igual proporció 
Fulles/tiges, tiges 
gruixudes

Regular 3

En doblegar-lo es trenca fent 
soroll 

Regular, baixa 2 Tiges gruixudes, 
poques fulles

Regular, baixa 2

En doblegar-lo es trenca, 
desprèn pols 

Baixa 1 Espigues o flors Baixa 1

En doblegar-lo o manipular-lo 
surt molta pols

Molt baixa 0 Tiges gruixudes, 
lignificades

Molt baixa 0

Deshidratats

La deshidratació és una tècnica d’assecament mitjançant aire escalfat per estabilitzar ràpidament 
el producte i conservar-lo (ITCF, 1977). Si el farratge se sotmet a altes pressions s’obté un aglome-
rat entre 5 i 8 vegades més dens que l’assecament normal (ITCF, 1977).

La deshidratació artificial consisteix a la dessecació ràpida, mitjançant altes temperatures i pro-
cessos de pressió. En pocs minuts, la temperatura passa a valors d’entre 200 i 900ºC, depenent 
del procés (Tisserand, 1982). L’objectiu és que poques hores després d’haver segat el farratge 
aconseguim la seva estabilització, amb un mínim de pèrdues de MS, de com a màxim el 10%. Els 
sistemes de deshidratació sovint es combinen amb la pelletizació o laminatge, que fan reduir les 
partícules dels farratges i promouen l’augment de la ingestió. No obstant això, a més a més, hi ha 
altres canvis que per al remugador no són sempre positius. Amb la ingestió de farratges deshi-
dratats i pelletizats, s’augmenta la velocitat de trànsit de les partícules, produint-se la depressió 
de la digestibilitat de la fibra per falta de temps per a la digestió, el decreixement en la producció 
de metà i l’augment de la relació entre propiònic i acètic (Van Soest, 1982). I tot això cal valorar-
lo. Generalment, els farratges d’alta qualitat amb baix contingut en parets cel·lulars donen una 
resposta en eficiència més baixa que els que contenen més parets cel·lulars però són de qualitat 
mitjana (Van Soest, 1982).

Hi ha tres procediments d’aglomeració per als deshidratats: la condensació, la compactació i la 
compressió (Tisserand, 1982). El farratge condensat és aquell que prèviament s’ha mòlt i s’ha aglo-
merat per un sistema de pressió en cadena; el farratge compactat és aquell que s’ha aglomerat 
directament, sense moldre, mitjançant el sistema de pressió en cadena, i el farratge comprimit 
és l’aglomerat mitjançant un sistema de pistons, sense moldre’l prèviament; és el més pròxim al 
farratge segat.

La presentació dels productes deshidratats influeix sobre el valor alimentari de manera que se n’ha 
de fer l’avaluació granulomètrica. Si l’activitat cel·lulolítica del farratge segat fos 100, per al com-
primit seria 90; per al compactat, 80 i, per al condensat, 70 o 50, depenent si la seva dimensió és 
de 20 mm o 3 mm, respectivament. Per tant, per a la vaca de llet la distribució exclusiva de farratge 
deshidratat condensat o compactat és poc recomanable (Tisserand, 1982). Prova que evidencia la 
diferència entre farratges i no farratges, sota la perspectiva del funcionament ruminal.
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En els processos d’assecament, 
ja sigui fenificació o deshidrata-
ció, cal extremar les precaucions 
i seguir amb cura les normes, pel 
que fa a l’estat de recol·lecció, 
de les condicions atmosfèriques 
i de la manipulació del farratge 
i, especialment amb l’alfals, ja 
que podem perdre moltes fulles 
durant el procés i la digestibili-
tat de la matèria orgànica pot 
baixar fins a 0,101 punts del va-
lor que tindria la planta fresca 
(Demarquilly et al., 1995).

Tant en el farratge assecat com 
en el deshidratat, l’escalfament està associat amb l’activitat microbiana, en particular si s’embala 
i emmagatzema massa humit (Van Soest, 1982). Un escalfament limitat o moderat pot beneficiar 
la proteïna mitjançant el procés de coagulació, que farà que sigui menys degradable en el rumen, 
i permetrà el seu pas cap a l’intestí. L’escalfament excessiu indueix a reaccions no enzimàtiques 
de coloració (reaccions de Maillard), amb el resultat de menys proteïnes i carbohidrats digesti-
bles. L’aspecte del fenc que ha sofert aquestes reaccions és de color més fosc, fa olor de tabac i 
té gust de caramel. És més apetitós, però menys nutritiu. També l’excés d’humitat en el moment 
d’emmagatzemar-lo pot produir l’aparició de fongs com l’Aspergillus fumigatus, que pot provocar 
trastorns respiratoris en els animals que el consumeixen (Yiannikouris i Jouany, 2002).

Característiques dels principals fencs

Fenc d’alfals 

La major part de les varietats conreades són hibridacions naturals que en molts casos han agafat 
el nom de les zones d’origen (Aragó, Empordà, Europa, Everest, etc.). Normalment s’explota entre 4 
i 5 anys i és molt resistent en els terrenys secs, a causa de la seva arrel pivotant. És molt poc resis-
tent en sòls àcids. L’aprofitament principal és en sec (fenc o deshidratat), encara que l’ensitjament 
cada vegada guanya més importància. 

En el procés de condicionat cal vigilar la pressió entre els corrons, ja que una pressió excessiva 
perjudica el valor nutritiu quan s’aixafen massa les fulles. Si les fulles d’alfals surten negres és un 
símptoma clar que la pressió és massa alta i s’haurien d’afluixar els corrons. La fulla ha de sortir 
intacta. Si en el procés de la fenificació o assecament en el camp es consideressin tots aquests 
factors, a part dels del temps atmosfèric, els resultats serien millors, ja que no hi hauria d’ha-
ver diferències de qualitat entre l’assecament en el camp i el deshidratat, amb bones condicions 
atmosfèriques. 

L’alfals és molt sensible a la sega massa freqüent, és aconsellable que cada any l’alfals floreixi 
almenys una vegada, d’aquesta manera les reserves radiculars es reconstituiran, ja que ho fan a 

Foto 5.20. Fenc d’alfals
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l’inici de la floració. L’estat fenològic ideal d’aprofitament és en el de botons florals, si bé els apro-
fitaments dels rebrots d’entre 6 i 8 setmanes que segueixen al primer dall en l’estat de floració són 
igualment ideals.

Valoració nutritiva

La valoració nutritiva del fenc 
elaborat durant l’estat de bo-
tons florals és de 0,67 UFL, 114 g 
PDIN, 91 g PDIE, 1,03 UE (INRA, 
2007), sent, per tant, un aliment 
força ingerible i proteic i, en 
canvi, pobre energèticament. 
Una característica important 
és la riquesa en Ca, amb valors 
superiors als 12 g/kg MS, la qual 
cosa el fa poc aconsellable per a 
les vaques seques. En l’estat de 
floració, si el comparem amb el 
fenc realitzat en l’estat de bo-
tons, és inferior en 0,05 UFL, 7 g 
PDIN, 4 g PDIE, i les UE superiors 
en 0,01 (INRA, 1988).

Els valors nutritius del fenc elaborat en els diferents aprofitaments o dalls que segueixen a la 
sega en floració són semblats als de l’estat de botons florals. D’una sèrie d’anàlisis del fenc d’al-
fals vam obtenir unes valoracions nutritives, segons indiquem a la taula 5.8 (Zaragoza, 1999), que 
podem considerar, en termes generals, força acceptables si les comparem amb les taules INRA 
(1988, 2007).

tAulA 5.8. vAlorS del fenc d’AlfAlS. gironA. 33 moStreS

MS, g/kg UFL/kg MS PDIN/kg MS PDIE/kg MS UE/kg MS

Mitjana 884,5 0,67 111,30 92,70 1,01

de1 1,31 0,03 15,78 5,94 0,04

1 desviació estàndard.

La potencialitat teòrica d’aquest fenc d’alfals per a la vaca de producció mitjana que hem con-
siderat a l’exemple (650 kg pes viu i 9.000 litres de lactació) la podem veure en el següent gràfic 
(gràfic 5.4):

Foto 5.21. Fenc d’alfals, valoració sensorial excel·lent: fulles, color verd, 
flexible, olor de fenc
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gràfic 5.4. ingeStió i PotenciAlitAt energèticA i ProteicA del fenc d’AlfAlS, com A únic Aliment ad libitum

Com podem observar és un aliment molt ingerible i molt proteic amb un contingut moderat 
d’energia. És un excel·lent complement dels ensitjats de blat de moro, de raigràs i de cereals d’hi-
vern, ja que permet equilibrar, només amb farratges, la potencialitat energètica amb la proteica.

Alfals deshidratat

Coneixem per alfals deshidratat aquell que prové de les indústries deshidratadores de farratges. 
D’una sèrie d’anàlisis de mostres d’alfals deshidratat vam obtenir els següents resultats (taula 5.9) 
(Zaragoza, 1999):

tAulA 5.9. vAlorS de l’AlfAlS deShidrAtAt. gironA. 10 moStreS

MS, g/kg UFL/kg MS PDIN/kg MS PDIE/kg MS UE/kg MS

Mitjana 895,30 0,68 102,74 89,03 1,00

de1 2,04 0,04 12,44 6,53 0,03

1 desviació estàndard.
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Aquests resultats els podem 
considerar, en termes generals, 
semblants als de l’alfals assecat 
al camp, si bé són lleugerament 
superiors en energia (+ 0,01 UFL), 
en canvi, són netament inferiors 
en proteïna (- 8,56 PDIN, - 3,67 
PDIE). Aquestes diferències, en-
cara que no són massa altes, 
hom pot pensar que passés a la 
inversa, ja que la deshidratació 
es fa per eludir les males con-
dicions atmosfèriques i treure 
feina al ramader.

Pel que fa a l’alfals deshidratat 
condensat (triturat o mòlt i aglo-
merat), hi ha una sèrie de fórmules o equacions per tal de calcular el seu valor energètic, vàlides 
només si el material no s’ha enriquit amb N mitjançant l’addició d’urea o d’altres fonts de nitrogen 
no proteic (Demarquilly, 1993). En primer lloc, l’energia bruta sobre matèria orgànica (EBo) depèn 
del contingut en MNTo o PBo, també sobre matèria orgànica:

EBo Kcal/kg MO = 4.618 + 2,051 x MNTO ± 64 (R = 0,642, n = 27)

MNTO, matèria nitrogenada total en g/kg matèria orgànica

La digestibilitat de l’energia (dE) depèn de la digestibilitat de la matèria orgànica (dMO):

dE = 1,003 x dMO – 0,030 ± 0,009 (R = 0,986, n = 31)

I, finalment, la dMO s’obté mitjançant una equació de previsió en què intervenen la MNTO i el 
contingut en FBO :

dMO = 0,668 + 0,00069 x MNTO – 0,00065 x FBO ± 0,023 (R = 0,905, n = 25)

MNTO i FBO en g/kg MO

L’alfals deshidratat condensat no té valoració d’atipament UE. Segons alguns autors (Thénard 
et al., 2002) en racions unifeed l’alfals deshidratat presentat, bé en forma de taps de 25 cm de 
diàmetre, bé en galledes de 40 mm de costat, o bé en bala, amb contingut de PB d’entre el 17 i el 
18% sobre MS, és un bon ingredient, de manera que la seva incorporació pot reduir la del tortó de 
soja. La incorporació de 3 kg d’alfals deshidratat permet disminuir 0,35 kg de tortó de soja sense 
modificar la producció de llet. Cal observar que, en aquest cas, l’alfals el considerem, a l’efecte de 
remugament, com un concentrat.

Foto 5.22. Alfals deshidratat. El procés de deshidratació, normalment, 
polvoritza les fulles
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Fenc de raigràs italià

D’una sèrie d’anàlisis de fencs de raigràs, sense especificar el seu estat fenològic de recol·lecció, 
vam obtenir els següents resultats (taula 5.10) (Zaragoza, 1999).

tAulA 5.10. vAlorS del fenc de rAigràS. gironA. 15 moStreS

MS, g/kg UFL/kg MS PDIN/kg MS PDIE/kg MS UE/kg MS

Mitjana 88,24 0,69 62,45 73,55 1,18

de1 3,09 0,02 14,86 5,97 0,10

1 desviació estàndard.

A partir de les taules d’aliments d’INRA (1988) NRC (1989, 2001) i IAMZ (1981) vam confeccionar 
una taula conjunta, aplicant a cada ingredient no provingut de les taules INRA les equacions de 
valoració INRA (Seguí, 2003). Els valors mitjans del fenc de raigràs, en tots els seus estats, els in-
diquem a la taula 5.11 per poder comparar-los amb els de la taula anterior.

tAulA 5.11. vAlorS mitjAnS del fenc de rAigràS de lA tAulA conjuntA d’AlimentS

MS, g/kg UFL/kg MS PDIN/kg MS PDIE/kg MS UE/kg MS

Mitjana 86,66 0,72 64,44 78,06 1,12

de1 3,04 0,10 22,13 13,30 0,05

Inclou tots els estats fenològics; 1 desviació estàndard.

Observem, per tant, que el valor 
energètic és inferior en les mos-
tres recollides, si les comparem 
amb la mitjana de les taules, en 
tots els estats fenològics, si bé en 
els resultats de les mostres la va-
riació de la mitjana és del 2,9%, 
mentre que per a la mitjana de 
la taula conjunta és del 13,8%. 
Sens dubte, això indica que el 
fenc de raigràs en les comarques 
estudiades s’elabora en un estat 
avançat en la majoria dels casos, 
entre l’inici de l’espigolat i el ple 

Foto 5.23. Fenc de raigràs italià, de qualitat excel·lent
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espigolat. Dels valors de les unitats UE deduïm que, efectivament, el fenc s’elabora en estats prò-
xims al ple espigolat.

La potencialitat teòrica d’aquest fenc de raigràs (mitjana de taules) per a la vaca de producció 
mitjana que hem considerat a l’exemple (650 kg pes viu i 9.000 litres de lactació) la representem 
en el gràfic següent (gràfic 5.5).

Podem observar que la potencialitat és elevada tractant-se d’un fenc de gramínia, mitjana de tots 
els estats fenològics i sistemes d’elaboració, així com de diferents procedències geogràfiques, amb 
la qual cosa demostrem una vegada més l’interès d’aquests farratges en el racionament alimentari 
de la vaca, contràriament a l’opinió que els farratges hi fan una aportació minsa.

gràfic 5.5. ingeStió i PotenciAlitAt energèticA i ProteicA del fenc de rAigràS, com A únic Aliment ad libitum
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Fenc de cereals d’hivern

A la taula 5.12 incloem els valors d’unes anàlisis de fenc de civada en floració de diverses explo-
tacions (Zaragoza, 1999).

La potencialitat teòrica d’aquest fenc de civada en flor per a la vaca de producció mitjana que hem 
considerat a l’exemple (650 kg pes viu i 9.000 litres de lactació) la representem en el gràfic 5.6. 

Aquesta potencialitat ens indica una bona ingestió, encara que provoca una repleció superior que 
el fenc d’alfals, sent molt baixa la seva potencialitat proteica i acceptable, l’energètica. No obstant 
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això, el seu consum és apetible, ja que provoca una insalivació important i la seva fibra llarga for-
ma una malla o xarxa en el rumen que facilita la digestió dels concentrats (Van Soest, 1982).

tAulA 5.12. vAlorS del fenc de civAdA en flor. gironA. 5 moStreS

MS, g/kg UFL/kg MS PDIN/kg MS PDIE/kg MS UE/kg MS

Mitjana 904,50 0,75 41,34 69,37 1,27

de1 1,00 0,02 7,95 2,82 0,10

1 desviació estàndard.

gràfic 5.6. ingeStió i PotenciAlitAt energèticA i ProteicA del fenc de civAdA, com A únic Aliment ad libitum

Subproductes i concentrats

Incorporació de greix a les racions

Sobre aquest punt hem desenvolupat un apartat del capítol d’alimentació. A continuació veurem 
alguns ingredients amb alt contingut en greix. De les taules d’aliments,  taula conjunta (Seguí, 
2003), si calculem les mitjanes del contingut en greix dels diferents grups d’ingredients obtindrem 
els següents resultats (taula 5.13).
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tAulA 5.13. contingut de greix Per gruPS d’ingredientS

Grup d’ingredients N1 % greix (EE) sobre MS dE2

Farratges verds 295 2,58 0,90

Farratges ensitjats 102 2,54 0,83

Farratges secs 66 1,20 0,20

Concentrats (tots)3 137 7,11 12,18

        Proteoleaginoses 67 8,81 12,18

        Cereals 41 4,08 2,33

1 N: nombre d’ingredients 2dE: digestibilitat de l’energia. 3Inclou els cereals i les 
proteoleaginoses.

Podem comprovar que els cereals inclouen derivats als quals se’ls ha extret midó i per tant tenen 
un contingut més alt en greix que, per exemple, el gra de blat de moro o l’ordi, que tenen, respec-
tivament, 3,5 i 1,8 %. D’aquesta manera el tortó de gèrmens de blat de moro té un percentatge de 
greix del 8,2, i el bagàs de cerveseria de 8,6, ingredients que entren en el grup de concentrats.

Igualment en el grup de proteoleaginoses, la mitjana és de 8,81 %, i, per exemple, el tortó de soja 
del 44 %, que és un ingredient habitual de les racions, en té un 2,2 %.

Podem fer càlculs sobre el contingut de greix de les racions usuals per a vaques de llet. És evident 
que si les vaques no depenguessin de l’home, el contingut en greix de les racions estaria al voltant 
del 2,5 %. El cas és que, per exemple, una ració de 22 kg MS (50:50 F:C), que tingui per a un kg 
de MS: ensitjat de blat de moro (0,35 kg), fenc d’alfals (0,15 kg), blat de moro en gra (0,35 kg) i 
tortó de soja (0,15 kg); tindria un contingut total de greix de 0,63 kg, és a dir, el contingut de EE 
sobre MS seria del 2,87%. Aquests càlculs concorden amb NRC (2001), segons el qual les barreges 
de farratges i grans de cereals contenen com a màxim el 3% de greix, i, a partir d’aquí, hem de 
considerar que una ració està complementada amb greix.

La incorporació de greix (fem referència a greix afegit per sobre de l’aportat pels ingredients de la 
ració), en la majoria de situacions, ha de respectar que el greix total de la ració no superi el 6% o 
el 7 % sobre MS (NRC, 2001).

Cal destacar que la incorporació de greix, amb la reducció de MS que comporta la seva inclusió, 
no ha de provocar cap disminució de l’apetència. Tots els greixos derivats de llavors, que poden 
incloure’ls en la ració estan valorades en 2,75 UFL/kg MS (Sauvant et al., 2002).

El greix no ha de deprimir la fermentació ruminal. De fet, quan s’hi incorporen llavors oleaginoses 
(que tenen molts àcids grassos no saturats) l’alliberament d’AG és lenta i la fermentació ruminal 
no es veu afectada. Possiblement caldrà vigilar a l’hora de trinxar les llavors amb els carros unife-
ed, per tal de no provocar enranciments. 
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Si s’incorpora greix suplementari als remugadors, hem de tenir en compte que la digestibilitat del 
Ca baixa (NRC, 2001), i hauríem d’ajustar-lo a la nova situació. Els AG poden formar sabons insolu-
bles amb cations en el rumen i això pot reduir l’absorció del Mg en el rumen i del Ca en l’intestí.

Principals concentrats i subproductes

En la taula següent presentem alguns concentrats i subproductes usuals en les racions. Les refe-
rències bibliogràfiques que hem consultat són múltiples (Alibés et al., 1979, 1983; Coppock i Wilks, 
1991; Cullison i Lowrey, 1987; Falk et al., 1992; Gasa i Castrillo, 1991; Gómez Cabrera i Molina 
Alcaide, 1989; Grasser et al., 1995; Mohamed et al., 1988; Morel d’Arleux, 1984; Piccioni, 1989; 
Vidal, 1979; De Blas et al., 2003). 

Blat i derivats El gra i la farina de blat poden entrar en les 
barreges de concentrats o directament en 
la ració. El gra més val consumir-lo aixafat 
que mòlt, a efectes digestius. Té més midó 
que l’ordi però es degrada més ràpidament, 
de manera que la seva incorporació a les 
dietes és menor.
Tots els subproductes de molineria es 
poden incorporar a les barreges. Són de 
composició variable, és recomanable la 
seva anàlisi abans de la incorporació. 
Aporten fibra quan no hi ha farratges. 
El raigràs en estat fulla té al voltant del 
23% en FB, i el segó més bast pot arribar 
al 12%. Generalment, en els derivats la 
degradabilitat del midó és alta (superior al 
gra) i més ràpida.
Cada ració l’hem d’estudiar en el seu 
conjunt. Generalment, en racions amb un 
alt contingut en concentrats convé que 
el midó dels grans i els derivats sigui de 
degradació ruminal lenta, per tal de no 
provocar acidosi (augment d’àcid làctic). 
En canvi, en racions amb alt contingut de 
farratges, la degradació dels glúcids i del 
midó pot ser més ràpida, per tal d’aprofitar 
el subministrament d’energia cap a la 
població microbiana.

Foto 5.24. Blat

Mill És menys energètic (0,99 UFL) que l’ordi (1,11 UFL) per kg de MS. És un aliment 
equilibrat per a la producció de llet i la seva proteïna no és tan degradable com la de 
l’ordi, per exemple (83 vs. 30 g PDIA) sobre un contingut total de PDIE (102 ordi, 122 
mill). El percentatge màxim d’incorporació a les barreges de concentrats és del 15 % 
sobre MS. El seu contingut en midó és semblant al de l’ordi (una mica superior) i el blat 
(una mica inferior), i de degradació més lenta.
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Ordi i derivats El gra i la farina d’ordi poden entrar en els 
pinsos o en la part concentrada de la ració. 
La digestibilitat de l’ordi en vaques de llet 
pot ser molt variable, passant de valors 
de 0,416 a 0,908, segons quina sigui la 
proporció de la MS farratgera de la ració (a 
menys proporció, menys digestibilitat) i de 
si es dóna sencer o aixafat. Aixafat millora 
la digestibilitat. El seu midó (al voltant 
de 600 g/ kg MS) es degrada gairebé per 
complet en el rumen i a alta velocitat.
El bagàs de cerveseria, subproducte de 
l’elaboració de cervesa, és recomanable 
no sobrepassar els 3 kg MS per vaca i dia 
(14 kg del 21% de MS). Segons alguns 
autors, si s’incorpora en dosis superiors 
al 15 % de la MS total (aproximadament, 
3 kg MS/dia) de la ració la taxa de greix 
s’abaixa. És ric en proteïna no degradable, 
aproximadament 156 g PDIA sobre 189 g 
PDIE, és a dir, el 82%; superior al del tortó 
de soja 44, (76% PDIA sobre PDIE). Això fa 
del bagàs un aliment molt interessant en 
aquelles zones on el subministrament és 
viable. El problema és la seva conservació, 
ja que l’excés d’aigua i el seu contingut 
elevat en proteïnes poden provocar el 
floriment. El bagàs sec té pèrdues per 
escalfament, sobretot en proteïnes.

Foto 5.25. Ordi aixafat

Foto 5.26. Farina d’ordi

Foto 5.27. Bagàs de cerveseria

Foto 5.28. Detall de floriment del 
bagàs

Triticale El contingut en ergotina el fa poc recomanable. Encara que s’ha de netejar bé abans 
de subministrar-lo, si hi ha cornet pot provocar avortaments i baixes fertilitats. D’altra 
banda, podem considerar el seu ús com el del blat.
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Blat de moro 
i derivats

El gra i la farina de blat de moro poden 
entrar en la composició de la part 
concentrada de la ració, sempre en 
funció de l’ingredient principal (farratge). 
Juntament amb la patata i la mandioca, 
té un alt contingut en midó, de velocitat 
de degradació lenta. Si el comparem, per 
exemple, amb la mandioca, té menys 
midó però es degrada més lentament. La 
mandioca tindrà límit en el consum, i el 
blat de moro no.
El glutenfeed (farina de blat de moro, 
segó, gluten i aigua de condensació) és 
poc apetible. En la formació dels pinsos 
és recomanable no passar del 20%. Les 
incorporacions usuals estan en el 15%. És 
deficitari en minerals. Té poc midó (22,5% 
davant del 74% del blat de moro) i es 
degrada en el rumen amb una velocitat 
superior a la del blat de moro.
El gluten aporta proteïna de la mateixa 
manera que el glutenfeed o sèmola de blat 
de moro, és ric en proteïna digestible (PDIN 
145, PDIE 125)
El glutenmeal (gluten i midó) pot entrar 
en els pinsos de la mateixa manera que 
el glutenfeed. Té menys midó que el 
glutenfeed, i és més soluble, i, tot i això, 
es degrada en el rumen més lentament. És 
més apetible. 

Foto 5.29. Blat de moro

Foto 5.30. Glutenfeed

Foto 5.31. Barreja de blat de moro, 
soja i gluten

Melca/Sorgo El contingut en tanins del gra fa que sigui un aliment poc apetible. La incorporació 
màxima en la barreja de concentrats està al voltant del 30 % de la MS. Les varietats de 
color marró tenen més tanins (són les seves defenses davant d’un entorn àrid) i les de 
color groc són les més utilitzades en gra. Si el comparem amb el gra de blat de moro 
és una mica menys rica en energia però lleugerament més ric en proteïna. De fet, el 
seu contingut en midó és similar, així com la seva velocitat de degradació, si bé no es 
degrada en la mateixa proporció que el blat de moro (57,9% blat de moro vr. 52,5% 
sorgo). Per tant, l’únic inconvenient és el contingut en tanins.

Mandioca És l’arrel dessecada, mòlta i granulada, té molt midó, i pot provocar acidosi. La 
incorporació a la part concentrada de la ració ha d’estar, com a màxim, al voltant 
del 10 % de la MS. El seu elevat contingut en midó, una mica inferior a l’arròs però 
superior al blat de moro, i la seva ràpida velocitat de degradació en el rumen (12,2 %/
hora) limiten el seu ús.
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Soja i derivats Els tortós són rics en proteïna i energia i 
tenen un ampli ús en boví.
La valoració nutritiva del tortó de soja 44, 
s’aproxima a aquests valors, per kg MS 
(INRA, 1989): 1,14 UFL, 348 g PDIN i 241 g 
PDIE, amb un % de proteïna no degradable 
en el rumen, sobre el contingut de PDIE, 
del 76%. És un aliment d’ús molt estès en 
racions i pinsos. Aquests valors els incloem 
aquí perquè el lector els pugui comparar 
amb alguns tortós o nuclis anomenats 
protegits, que sovint s’inclouen en les 
racions, ja que en realitat moltes vegades 
tenen una valoració inferior al tortó de 
soja, i són més cars. 
Els tortós adobats —tractaments tèrmics— 
milloren el contingut de proteïna no 
degradable (PDIA).                    
La pellofa de soja sembla un aliment 
interessant per a vaques de llet, té 
fibra amb poca lignina. Si a la ració s’hi 
incorporen greixos, la pellofa neutralitza 
l’acció bactericida del greix en el rumen. En 
la ració s’hi poden incorporar fins a 7 kg 
per vaca i dia. La seva valoració nutritiva 
(INRA, 2007) per kg MS és alta: 1,01 UFL, 
84 g PDIN i 109 g PDIE.               
                  

   Foto 5.32. Soja

   Foto 5.33. Tortó de soja 44%
  

   Foto 5.34. Pellofa de soja

Cacauet El tortó d’extracció mecànica pot tenir, a causa de l’alteració de les floridures, 
micotoxines procedents de la descomposició proteica que són tòxiques. És un 
problema generalitzat en les extraccions mecàniques. La incorporació màxima 
recomanable es troba entre el 6 % i el 10% de MS de les barreges de concentrats. 

Coco El tortó de coco (copra) és molt apetible; cal vigilar que el contingut en greix sigui 
inferior al 8 %. La incorporació màxima recomanable es troba al voltant del 30 % de la 
MS de les barreges de concentrats, sent el més habitual que no passi del 10%. 

Colza El gra es pot incorporar fins a un màxim del 3 % de la MS dels pinsos. Té el problema 
de la hidròlisi dels glucosinats, que són compostos bociogènics —tiocianats, isocianats, 
etc.— dels nitrits, i poden anar a la llet.
Els tortós han de procedir de l’extracció d’oli de la brassica napus; si procedeixen de la 
brassica nigra o de la brassica sinapsis són un frau. La incorporació màxima és del 10 
% de la MS de les barreges de concentrats.
El tortó de colza “adobat” (tannée) pot passar tiocianats a la llet, i per aquesta raó la 
incorporació màxima ha de ser del 10 % de la MS de les barreges de concentrats.
La pela pot entrar en les barreges de concentrats fins al 5 % de la MS.
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Gira-sol El gra pot entrar fins a un màxim del 3 % de la MS en les barreges de concentrats. 
El tortó del 30 % té bon sabor i bona olor, és apetible, però té la proteïna molt 
degradable; la incorporació màxima a les barreges de concentrats és del 25 % de la MS.
La resta de tortós hi poden entrar en una proporció més alta. 

Tramús blanc La proteïna és molt degradable. La incorporació màxima pot trobar-se entre el 10 i el 
20 % de la MS de les barreges de concentrats. 

Lli El tortó d’extracció mecànica pot incorporar-se, com a màxim, fins al 5 % de MS de les 
barreges de concentrats. La resta de tortós poden arribar fins al 25 %

Palma El tortó es pot incorporar a les barreges de concentrats, com a màxim, fins al 15 % de 
la seva MS. Té problemes semblants als del coco i el cacauet.

Mongeta Incorporació màxima a barreges de concentrats del 8 %. Conté glucòsids cianogènics i 
altres alcaloides, és poc apetible i pot provocar trastorns digestius.

Pèsol El gra es pot incorporar a les barreges de concentrats fins al 15 % de la seva MS.

Fava cavallina Incorporació a les barreges de concentrats fins al 15 % de la seva MS.

Llavor de cotó 
i derivats

La llavor de cotó és recomanable que 
s’incorpori a la ració en un màxim de 3 
kg per vaca i dia. Les floridures que hi pot 
haver a la pell produeixen aflatoxines, 
i això pot provocar l’aparició de lesions 
hepàtiques. És millor tractar la llavor amb 
amoníac per evitar problemes.  
Els tortós provenen de l’extracció total o 
parcial de l’oli. Per a la seva incorporació 
a les racions o pinsos es recomanen els 
d’extracció total.
La pela, si està en bon estat (sense 
humitat) es pot incloure en les racions.

   Foto 5.35. Llavor de cotó amb borra

Foto 5.36. Llavor en mal estat. 
Clapejats negres

Polpes de 
fruites

Les polpes de cítrics, subproductes de la 
indústria de sucs, tenen una composició 
variable; són de fàcil fermentació i poden 
provocar acidosi. La seva incorporació 
necessita un període de transició. 
Incorporació normal fins a 2,5 kg MS. 
Les polpes de poma poden incorporar-se 
en la ració total com a màxim en uns 2,5 
kg de MS. Poden provocar acidosi.                        

Foto 5.37. Polpa de poma
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    Foto 5.38. Polpa de taronja

Remolatxa i 
derivats

Alguns autors limiten la seva incorporació 
a un màxim de 4 kg MS. Si les racions 
contenen polpa de remolatxa el CMV 
(corrector mineral vitamínic) no haurà de 
ser més ric en Ca que en P.
                    
Les melasses són laxants i 
desmineralitzants, per tant cal respectar 
un període de transició pel cap baix de 15 
dies, havent-hi de posar pedres de sal. La 
incorporació màxima a la ració es troba 
al voltant de 2 kg MS, i, als pinsos, fins al 
10 %.  

Foto 5.39. Polpa de remolatxa

Foto 5.40. Granulat de pinso amb 
polpa de remolatxa

Cafè Els pòsits de cafè es poden incorporar a les barreges de concentrats fins al 5 % de la MS.

Garrofa Conté tanins i la fermentació dels sucres és molt ràpida. La incorporació a les barreges 
de concentrats pot arribar fins al 10 % de la seva MS.

Oliva 
(derivats)

La molinada d’oliva s’ha d’incorporar com a màxim en un 5 % a les barreges de 
concentrats. Les polpes poden arribar fins al 15 % de la MS (2 kg per vaca i dia).

Patata Mai no s’ha de subministrar la patata germinada —solanina— ni verda. Subministrar-la 
arran de terra, complint amb un període de transició, és laxant i conté molt midó. És 
convenient col·locar-hi pedres de sal. En la ració total s’hi pot incorporar en quantitats 
pròximes als 6 kg MS (24 kg en fresc). Es poden dessecar al sol. En pinsos es poden 
utilitzar deshidratades fins al 12% (FEDNA, 2003).

Raïm 
(derivats)

La polpa es pot introduir en les barreges de concentrats fins a un 5 % de la seva MS.
La vinassa s’hi pot incorporar fins al 3% de la MS o fins a 1 kg MS en la ració total. És un 
residu de la fermentació i de la posterior destil·lació de la melassa per obtenir alcohol, 
cítric o llevat. Si és despotassicat, el contingut en K és 29 g/kg MS i, si no, és de 120 g/kg 
MS. És pobre en matèries nitrogenades; el principal problema per al subministrament és 
que pot florir fàcilment. És un producte interessant per a vaques seques.
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Tomàquet La polpa de tomàquet es pot incorporar com a màxim en les barreges de concentrats 
fins al 5 % de la seva MS. És recomanable afegir palla a les polpes. Pot provocar 
acidosi.

Sèrum de llet És millor quan procedeix de llet pasteuritzada; necessita el compliment d’un període de 
transició, és poc apetible. La quantitat màxima per vaca i dia és de 30 litres.

Pa Pot incorporar-se fins al 15 % a la part concentrada, en MS.

Urea La millor època de la lactació per a la seva incorporació és des de la meitat de la 
lactació fins a l’assecament. Serveix per ajustar les racions pobres en N degradable, 
com l’ensitjat de blat de moro.

A continuació incloem, en forma de gràfics, els principals valors nutritius d’alguns ingredients, 
amb l’objectiu que el lector s’hi familiaritzi i els pugui comparar entre ells. Sovint resulta difícil 
interpretar una taula d’aliments, sobretot quan volem comparar, per exemple, el contingut en 
proteïna entre aliments energètics i proteics. Estudiar i interpretar les taules ajuda l’assessor a 
conèixer les qualitats de cada aliment.

Hem establert 5 grups d’aliments: grans de cereals, derivats de cereals, lleguminoses i derivats, 
peles d’alguns ingredients, i altres, i per a cadascun representem alguns ingredients en el seu 
contingut energètic, proteic (PDIA, PDIN, PDIE), i mineral (Ca i P), procurant que cada gràfic tingui 
la mateixa amplitud per a cada nutrient per poder, a primera vista, saber quin és més o menys 
proteic, més o menys energètic, etc.

contingut enèrgetic

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Blat de moro

Triticale

Blat 

Sorgo 

Segol

Ordi 

Civada

Fajol

Mill 

UFL
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Soja extrussionada

Soja gra
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Soja tortó 48 curtit "tanne"
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Llinosa tortó extracció mecànica

Coco tortó

Colza tortó 35

Cacau tortó
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Pesol clovella

Soja clovella

Mongeta subproducte (beines)

Colza clovella

Cotó clovella

Cacau clovella

Cacauet clovella

Gira-sol clovella

UFL
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Tots els nutrients els expressem en kg MS. Els grans de cereals tenen un contingut en UFL des de 
0,99 per al mill, fins a 1,27 per al blat de moro. Són aliments considerats energètics, ja que el seu 
contingut valorat en litres de llet és menor que el seu contingut en proteïna, també valorat en 
litres de llet. Per exemple, el valor energètic del blat de moro és equivalent a 2,89 litres de llet del 
4% de greix, i els seus valors en PDIN i PDIE, són, respectivament, equivalents a 1,64 i 2,11 litres. 

El tortó de soja del 44, té una valoració energètica de 2,59 litres, i el seu valor proteic és de 7,25 
litres (PDIN) i 5,02 litres (PDIE). Hem d’observar que no és que el tortó no tingui un alt valor 
energètic, ja que és un valor semblant al del blat de moro, allò que passa és que el seu valor si el 
comparem amb el seu valor proteics és més baix.

Els derivats dels cereals representats tenen, també, un alt valor energètic, des de 0,84 UFL per al 
segó de blat, fins a 1,22 UFL del glutenmeal. Segons quin sigui el procés d’elaboració, a partir d’un 
cereal, n’obtenim ingredients que no necessàriament els podem considerar energètics. Així, per 
exemple, el glutenmeal, derivat del blat de moro, valorat en litres de llet, té un valor de 2,77 per a 
energia, i 11,56 per a PDIN i 10,75 per a PDIE. El mateix passa amb el bagàs, derivat de l’ordi, que 
passa a ser un aliment proteic.

Com ja hem indicat, aquestes oleoproteaginoses i els seus derivats tenen, generalment, un alt 
contingut en energia, així, per exemple, entre les representades, el contingut energètic va des del 
0,54 UFL per al tortó de cacau fins a 1,34 UFL per al tramús extrudit. El seu contingut més alt o 
més baix és a causa de la major o menor presència d’oli, segons com hagin desenvolupat el pro-
cediment d’elaboració del tortó.

En les peles de les oleoproteaginoses podem observar més dispersió en els valors d’energia. Entre 
els aliments que podríem considerar pròxims a les explotacions de vaques de llet, i que per això no 
hauríem de menysprear-los, hi ha les beines de mongetes i de pèsols. Del grup que hem considerat, 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Greix vegetal (tots els tipus)

Residu pa deshidratat 

Garrofer garrofa

Cítric polpes deshidratades

Llevat cerveseria

Poma deixalles

Melassa Remolatxa

Remolatxa polpes deshidratades

Patata

Melassa canya

Patata subproducte pela 

Garrofer polpa deshidratada sense grana

Poma molinada ("marc") deshidratada

Ametlla clovella (exocarpi i mesocarpi)

Tomàquet polpa

Oliva polpa sense extracció 

Oliva polpa d'extracció (molla, molinada)

Raïm vinassa sense pinyols

Urea

UFL
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el seu valor energètic va des de 0,18 UFL per a la pela de gira-sol (valor molt baix pel seu elevat 
contingut en lignina), fins a 1,02 UFL per a la beina del pèsol.

En el grup d’altres aliments, pel que fa a la seva valoració energètica, podem observar que la urea 
no té valor i que el greix vegetal, que inclou tots els tipus possibles, té una valoració màxima de 
2,75 UFL i, en canvi, no té cap valor proteic. Dels aliments que hem presentat, n’hi ha molts que 
els hem de considerar molt aptes per a les racions de vaques de llet, segons la seva disponibilitat i 
preu. Per exemple, els subproductes de fruites —pomes, cítrics— i, fins i tot, les patates, que tenen 
una valoració pròxima a la unitat farratgera.
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En els gràfics del contingut en proteïna, com en tots els altres gràfics, els aliments els ordenem de 
menor a major contingut, i cada ingredient el representem amb tres barres; la primera, PDIE; la se-
gona, PDIN, i, la tercera, PDIA o proteïna no degradable en el rumen, també anomenada by pass.

Els cereals, si els comparem amb els seus derivats —els que hem representat aquí— i amb els grans 
i derivats d’oleoproteaginoses, tenen un contingut baix en proteïna, de 84 g PDIE per al gra de 
civada i de 122 g PDIE per al mill, que en potencial mesurat en litres de llet, són, respectivament, 
de 1,75 i 2,54.

Dels derivats de cereals, el glutenmeal i el bagàs són els que tenen un percentatge més alt de pro-
teïna no degradable, mesurada sobre el contingut de PDIE, 93,7% i 82,5%, respectivament.

En el gràfic de les oleoproteaginoses i derivats podem observar que els grans, en la part alta de 
l’eix, són menys rics en proteïna que els seus derivats, i que els tortós tractats tèrmicament millo-
ren el seu contingut en PDIA. En tots aquests ingredients, excepte en el tortó de coco, el contingut 
en PDIN és superior al contingut PDIE, això indica que aquests aliments es complementen molt bé 
amb els energètics. Si ordenem aquests aliments segons la seva proporció de proteïna no degra-
dable, en els primers llocs hi haurà el tortó de soja adobat tannée amb el 88,5%; el de colza, també 
adobat, amb el 86%, la soja extrussionada (84,5%), el tortó de soja 44 (79%); i, al final de la llista, 
hi trobem el gra de soja (26%) la llentia (24,5%) i el tramús (16%), entre altres grans.

A les peles i beines de llegums el contingut en proteïna és baix, per sota de 100 g PDIE, tot i que la 
beina de mongetes en té un contingut molt acceptable (112 g PDIE).

En el grup d’altres aliments, el contingut en proteïna també és baix. La polpa de tomàquet i el 
llevat de cervesa, no obstant això, tenen un contingut en PDIE superior a 100. 
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Pel que fa al contingut en Ca i P és interessant i il·lustratiu estudiar les taules i familiaritzar-nos 
amb la riquesa d’aquests minerals, per compondre les racions d’una manera més fàcil, ja que mol-
tes vegades es fa la tria d’aliments molt rics en Ca, per exemple el fenc d’alfals, i la seva combinació 
amb la polpa de remolatxa fa difícil el compliment de l’equilibri nutritiu, encara que s’acompleixin 
les necessitats energètiques i proteiques. I, especialment, en les racions per a vaques seques la 
dificultat és més alta, ja que aquestes tenen unes necessitats en Ca baixes, en comparació amb les 
vaques en lactació.

Del grup de cereals la mitjana en contingut en Ca és de 0,63 g amb una àmplia variació, del 45%, 
de manera que el valor mínim correspon al sorgo (0,30) i, el màxim, al fajol (1,10). El contingut en 
P és més alt, de mitjana 3,86 g amb menys variació, del 12%, el del sorgo és, novament, el valor 
menor (3,20) i el major, el del triticale (4,60). 

En el grup de derivats hi ha més dispersió de valors, tractant-se d’ingredients ja de per si molt 
diferents. El contingut en Ca varia de 0,20 g per al glutenmeal, valor molt baix, fins a 2,3 g per al 
bagàs de cerveseria. Pel que fa al P, el major contingut correspon al segó de blat (14 g) i el menor, 
igualment que en el cas del Ca, al glutenmeal (4 g).

Per al grup d’oleoproteaginoses, en general, riques en Ca i P, el contingut en Ca és menor en els 
grans que en els seus derivats. La mitjana del contingut en Ca dels grans, dels representats, és de 
3 g amb una important variació, al voltant del 66%, de manera que el gra de pèsol té 0,90 g/kg 
MS i el tortó de colza 35 adobat arriba a 8,40 g. El contingut en P està entre 1,30 g per al tortó de 
cacau i 12,40 g per el tortó de colza 35 adobat.

Per al grup de peles d’oleoproteaginoses, el contingut de P és molt inferior al de Ca, cosa que no 
passa en els altres grups, excepte en el grup uns altres, que conté ingredients molt variats. La 
mitjana de Ca és de 5,60 g, amb una àmplia variació, del 84%, amb extrems en 14,20 g per a la 
colza (pela) i 1,40 g per a la pela de cotó. El P està entre 4 g/ kg MS en la pela de cacau i 0,40 g en 
la de cacauet. Aquest exercici és recomanable fer-lo amb tots els ingredients, per conèixer, encara 
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que sigui succintament, els seus continguts, ja que, concretament, quan recorrem a pal·liar el baix 
contingut en fibra amb aquests subproductes ho fem sense pensar en els desequilibris que pot 
ocasionar el contingut en minerals.

Per al grup altres ingredients, tal com ja hem indicat, atesa la seva procedència variada, els valors 
del contingut en Ca i en P són molt variables. Seguint amb el comentari anterior, sobre la necessi-
tat de conèixer les peculiaritats dels ingredients, ara, en el gràfic podem observar la diferència en 
el contingut en Ca de dos tipus de polpa de fruites, la polpa de cítrics té molt Ca, 23 g/kg MS, i la 
polpa de poma molt poc, 0,60 g/kg MS. Pel que fa al contingut en P, el llevat de cervesa és molt ric, 
14,70 g i la melassa de remolatxa molt pobra, 0,50 g/ kg MS.
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Introducció

En aquest capítol englobem tres importants factors de la producció, cadascun dels quals hauria 
de disposar d’un capítol propi. No obstant això, deixant de banda que el seu desenvolupament 
requeriria la preparació d’un especialista en cada tema, inclourem en un sol capítol, seguint l’es-
quema de la gestió econòmica, tal com hem fet en el capítol corresponent. La seva importància en 
els resultats econòmics, si la comparem amb l’alimentació, és petita. No obstant això, el valor de 
la seva partida econòmica és o pot ser per a l’assessor i per al ramader una guia molt valuosa per 
identificar els factors que provoquen que aquesta partida augmenti. 

A continuació repassem alguns aspectes dels tres factors, i intentarem donar al seu desenvolu-
pament un component divulgatiu, per tal de recalcar la necessitat que el ramader i l’assessor en 
coneguin alguns aspectes. 

Malalties o disfuncions digestives i metabòliques

Una malaltia metabòlica és una alteració de l’homeòstasi interna determinada per un canvi anor-
mal en la intensitat d’un o més processos metabòlics indispensables.

Racions desequilibrades en els diferents nutrients, deficiències d’alguns, maneig incorrecte o in-
adequat, etc., són factors que poden crear diversos tipus de problemes de salut a les vaques, que 
s’anomenen problemes o malalties metabòliques. Són malalties de la producció, en el sentit que 
la pressió productivista causa trastorns als animals, podent arribar fins i tot a la mort, amb greus 
problemes econòmics per al conjunt de l’explotació. La majoria d’aquestes malalties estan relaci-
onades entre elles, i això fa que sigui difícil la diagnosi i, per tant, el seu tractament adequat. És 
normal que cadascuna tingui diverses causes i que la manifestació estigui emmascarada per les 
altres.

La necessitat de simplificar la realitat en una equació biunívoca és la principal dificultat en la diag-
nosi. Que la pràctica del racionament alimentari sigui la causa de la majoria d’aquestes malalties 
demostra l’absurd al qual s’ha arribat. L’alimentació no ha de provocar mai cap tipus de trastorn 
o malaltia, més enllà d’esporàdiques manifestacions aleatòries, ni ho ha de fer mai de manera 
sistemàtica. És tan gran la incomprensió d’aquest fet, que en moltes explotacions grans les racions 
incorporen additius per prevenir possibles disfuncions, aplicant la prevenció a força d’additius 
sense que s’hagi fet un estudi previ del conjunt de l’explotació.

El racionament alimentari ha de començar en la planificació dels cultius segons quin sigui l’ob-
jectiu de la producció ramadera, amb un adequat calendari de sembres, adobats, tractaments, 
tasques culturals, recol·lecció i conservació. I, pel que fa a les condicions en què s’ha de trobar la 
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vaca, no hi ha res millor que l’aplicació d’un dels principis bàsics i pràctics de la producció de llet: 
vaca neta, seca, confortable i ben alimentada. 

A continuació explicarem algunes característiques de les principals malalties metabòliques. No 
hem d’oblidar que l’aplicació de les necessitats nutritives en la formulació de les racions, així com 
l’aplicació d’un bon maneig específic per a cada explotació són la millor garantia per reduir la 
incidència d’aquestes malalties.

Les malalties metabòliques les podem dividir en diversos apartats, segons quin sigui el metabolis-
me afectat, si sabem que per a cadascuna hi pot haver múltiples causes. El lector amb més interès 
en el coneixement de cada malaltia, haurà de recórrer a les obres específiques i a referències bibli-
ogràfiques també específiques. A continuació resumim les principals malalties, a partir de diverses 
fonts (Payne, 1983; Erb i Grohn, 1988; Ferguson, 1991; Arrissi i Grant, 1993; Sauvant et al., 1999; 
Hulsen, 2005; Sauvant et al., 2006; Peyraud i Apper-Bossard, 2006; Martin et al., 2006).

Relacionades amb el metabolisme energètic: cetosi, retenció de les membranes placentàries, 1. 
esterilitat, síndrome de la vaca grassa, acidosi, etc.

Relacionades amb la falta de farratges, fibra alimentària o efectiva, unitats de repleció o d’ati-2. 
pament: inflament, laminitis, indigestió, abscessos en el fetge, desplaçament de quall, taxa de 
greix molt baix, etc.

Relacionades amb el metabolisme mineral: febres de la llet, hipomagnesèmia (tetània), disfun-3. 
cions a causa del Na i del K, etc.

Relacionades amb l’aigua4. 

Unes altres: ingestió de partícules metàl·liques o d’un altre tipus no alimentàries, edemes en 5. 
el braguer, etc. 

Cetosi

La comprensió d’aquesta malaltia ajudarà a entendre la resta. És la concentració elevada de cossos 
cetònics a la sang i a l’orina, i, per norma general, va acompanyada d’altres trastorns o pertorba-
cions com la hipoglucèmia, la depleció de les reserves de glicogen en el fetge, juntament amb una 
sobrecàrrega de greixos (esteatosi hepàtica). Tot junt és una manifestació de les disfuncions del 
metabolisme glucídic i dels lípids.

No hem d’oblidar que la formació de cossos cetònics és un fet normal del metabolisme, emprant-
se com a font energètica. En la cetosi aquests cossos es produeixen en excés. A la vaca, aquesta 
producció excessiva li causa una brusca baixada de l’apetit, especialment de concentrats, la conse-
güent pèrdua de pes, la baixada de la producció de llet, signes clars d’apatia, indiferència. Tot això 
passa pocs dies o setmanes després del part.
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En podem distingir dos tipus: l’espontània, provocada per disfuncions metabòliques, i la secundà-
ria, que pot estar causada per qualsevol fet o acció que provoqui una baixada de l’apetit, com per 
exemple les mamitis, coixeses, etc.

Amb una anàlisi bioquímica de la sang es pot detectar fàcilment. En condicions normals la con-
centració de cossos cetònics és inferior a 10 mg/100 ml, i en cas de malaltia passa a valors d’entre 
20 i 50. També la glicèmia o concentració de glucosa a la sang, en condicions de normalitat, és de 
45 mg/100 ml, i en cetosi passa a valors inferiors a 25, la qual cosa és un signe clar de la impos-
sibilitat que té el fetge per produir glucosa. Pel que fa a la concentració d’AG llargs a la sang que, 
en condicions normals, és de 10 mg/100 ml passa, en cas de cetosi, a valors pròxims a 50, baixant 
les concentracions de TG i de fosfolípids.

En el metabolisme, en condicions normals de funcionament, l’oxaloacetat és la clau per a la 
producció de glucosa en el fetge (neoglucogènesi). Les vies que porten cap a la glucosa són 
la conseqüència que en el procés hi hagi prou nutrients glucoformadors (propionat, ami-
noàcids AA, etc.). D’aquests nutrients glucoformadors dependrà que en el cicle de Krebs o 
d’oxidació carboxílica s’hi generin prou oxaloacetat i energia en forma d’ATP per arreglar la 
neoglucogènesi.

A l’inici de la lactació, i sobretot en vaques amb genètica d’alt potencial productiu, i estimulades 
per a la producció, hi ha una demanda ràpida i intensa de glucosa per plantar cara a la producció 
de llet. Passa sovint que la formació d’oxaloacetat se’n ressent i cau a nivells baixos per subminis-
trar prou substrats a la neoglucogènesi. En aquests casos, a causa del fet que el subministrament 
d’energia cau —es cremen menys glucoformadors en el cicle de Krebs— el fetge ha de buscar fonts 
energètiques diferents, ja que la neoglucogènesi és la via metabòlica de la producció de llet priori-
tària, i les troba en el metabolisme dels lípids (oxidació d’AG llargs). Aquest últim és el metabolisme 
que dóna lloc a la formació d’acetil CoA, seguint així cap a la formació de l’acetoacetat, precursor 
directe dels cossos cetònics.

L’acetosi o cetosi és, per tant, una desviació metabòlica en què l’energia té l’origen en una oxidació 
obligatòria, no fisiològica, al fetge, ja que l’oxaloacetat produït en el fetge s’usa principalment per 
a la neoglucogènesi, sense entrar pràcticament en el cicle de Krebs.

Resumint, la cetosi es caracteritza per l’increment ràpid de cossos cetònics a la sang, paral·lel a la 
baixada de la glucosa a la sang. Aquests canvis estan provocats per un increment en la síntesi de 
glucosa —la producció de llet així ho requereix—. L’oxaloacetat es fa feble, es forma en poca quan-
titat, per a una oxidació hepàtica normal. El fetge crema lípids però no ho fa en tota l’amplitud, 
i s’acumulen cossos cetònics, que en condicions normals es cremarien o s’usarien en l’oxidació 
suplementària perifèrica, o en el braguer per produir matèries grasses. En aquest cas de cetosi, la 
formació sobrepassa l’ús que se’n pugui fer i s’acumulen a la sang i a l’orina.

La relació amb altres malalties, com la síndrome de la vaca grassa, la retenció de placentes, la 
mamitis, la metritis i el desplaçament de quall és àmplia. La prevenció es fa a través de la gestió de 
la condició corporal i del racionament específics per al prepart i el postpart.
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 Retenció de placentes

En condicions normals, les unions de l’espai vascular d’intercanvi entre mare i fetus han de ma-
durar fins a trencar-se perquè la disjunció placentària tingui lloc. Les contraccions uterines i la 
baixada del flux sanguini, que es produeixen després del trencament del cordó umbilical són molt 
importants per a l’expulsió de les membranes. La retenció s’associa a una alteració del mecanisme 
de despreniment o amb l’atonia.

Les vaques afectades poden desencadenar metritis, cetosi i desplaçament de quall (quallar). El 
seleni (Se) i la vitamina E són nutrients que ajuden a prevenir-la. No obstant això, la seva etiologia 
múltiple no aconsella que s’augmentin aquests nutrients per sobre de les necessitats establertes. 
Per exemple, si a les vaques amb hipocalcèmia no massa accentuada (sense provocar les febres 
de la llet), se les subministren aquests nutrients poden inhibir la contracció uterina i produir la 
retenció de placentes. Reduint la hipocalcèmia evitarem la retenció placentària. L’efecte immediat 
d’aquesta alteració és la involució alentida de l’úter i la metritis crònica, amb la subsegüent caigu-
da de la fertilitat. Per tant, la retenció és una causa important d’esterilitat.

La prevenció passa, en primer lloc, per la higiene abans, durant i després del part. La manipulació 
de l’home en el part és una de les causes de les retencions, sobretot en primípares. El maneig 
durant el període d’assecament és molt important —exercici, alimentació equilibrada, neteja, con-
fort, etc.—, i la gestió de la condició corporal durant el cicle productiu és una excel·lent eina de 
control.

Si la incidència en una explotació és superior al 10%, caldrà revisar, per aquest ordre, els següents 
punts: la condició corporal, el racionament durant el període sec, les condicions en què es realit-
zen els parts —si hi ha àrees reservades o no—, els nivells de Se de vitamina E. En cap cas s’ha de 
subministrar Se sense haver realitzat una analítica de la sang i del plasma. Els valors normals són, 
en sang, superiors o iguals a 0,2 g/ml, i, en plasma, a 0,07 g/ml.

Infertilitat

És la disfunció que causa més pèrdues en una explotació de vaques de llet, tot i que sovint està 
emmascarada en allò que es deixa de guanyar. Té múltiples causes, des de la retenció placentària 
a problemes en el racionament, passant per la falta de vigilància del zel. Mai no insistirem prou 
en el fet que sovint en les coses més senzilles hi ha la resposta a molts d’aquests problemes. Els 
ramaders han de perdre temps observant les vaques. Tant les vaques massa grasses com les massa 
primes, poden tenir problemes d’infertilitat. Les massa grasses a causa del fet que en el postpart 
poden tenir els problemes ja esmentats: cetosi, retenció de placentes, metritis, ovaris cístics etc., 
que predisposen a períodes llargs d’ovulació. Les massa primes, i també aquelles que encara que 
no ho estan, però perden condició corporal amb rapidesa després del part, poden allargar el primer 
zel més enllà dels 30 o 40 dies del part i, d’aquesta manera, alentiran el segon zel, que seria el de 
la primera inseminació.

La prevenció passa, per tant, per una bona gestió de la condició corporal, que no és cap altra cosa 
que un bon maneig del racionament, que ha d’incloure el racionament específic per al prepart i 
al postpart.
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Síndrome de la vaca grassa

Si les vaques van al part amb una condició corporal igual o superior a 4 —en el cas de vedelles, 
igual o superior a 3,5— seran vaques predisposades a la síndrome, si bé no sempre la patiran. La 
síndrome arriba amb una sèrie de malalties simultànies: febres de la llet, cetosi, retenció placen-
tària, metritis, desplaçament de quall, mamitis, etc. El maneig adequat passa per la recuperació de 
la condició corporal durant els cinc o sis últims mesos de la lactació, procurant que en el període 
d’assecament ni s’engreixin ni s’aprimin.

Acidosi ruminal

És l’acumulació excessiva d’àcid làctic en el rumen. Està associada a la ingestió de carbohidrats 
molt fermentables, per sobre d’allò que és normal, i, en general, a la ingestió molt alta de 
concentrats, amb molt o poc midó, en detriment dels farratges. És un trastorn metabòlic molt 
estès en totes les explotacions, que es tradueix en pèrdues en la producció i en una baixada 
important de la taxa de greix. El paràmetre principal de valoració és el pH ruminal, que està 
relacionat amb el contingut en àcids grassos volàtils (AGV) segons la següent equació (Sauvant 
et al., 2006):

[AGV ] concentració d’àcids grassos volàtils en mmol/l.

La relació entre el contingut d’àcid acètic i el de propiònic és un índex de l’estat energètic dels 
microorganismes del rumen, de tal manera que si aquesta relació està per sota de 3 hi ha estabi-
litat fermentativa en el rumen. Aquest valor correspon, aproximadament, a un valor de pH igual 
a 6. Per tant, 

Si el •	 pH és menor de 5,5, hi pot haver acidosis agudes (gairebé sempre condueixen a la mort 
de l’animal, si bé tenen una incidència escassa en les explotacions). Si hi ha acidosi aguda es 
desencadena l’acidosi metabòlica.

Si el •	 pH és menor de 6,25, hi pot haver acidosis latents

Hi ha, no obstant això, molts criteris de valoració i no queda massa clar quin és el més apropiat. 
Un bon criteri sembla ser la durada o el temps que el pH es manté inferior a 6. Per exemple, per a 
un mateix pH la durada que es manté és un bon índex de l’anomalia. Aquesta durada és variable i 
depèn de les característiques de la ració. Si la concentració de midó és alta i la taxa de producció 
ruminal d’acètic és baixa (en comparació amb la de propiònic) hi haurà més irregularitats en la fer-
mentació. En conseqüència, el període de temps en que el pH ruminal estarà per sota de 6 serà més 
llarg. Aquesta situació és típica del racionament amb baix contingut farratger i alt en concentrats. 
Si les matèries nitrogenades totals de la ració són baixes i es produeix un descens en la producció 
de N amoniacal en el rumen, també el pH es manté baix per llarg temps.

Un altre factor que predisposa a l’acidosi és el volum i grandària de les partícules de la ració. Quan 
el pH ruminal és superior a 6,25, per les circumstàncies que siguin i atribuïdes a la resta d’ingredi-
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perdre temps observant les vaques. Tant les vaques massa grasses com les massa primes, poden tenir 
problemes d’infertilitat. Les massa grasses a causa del fet que en el postpart poden tenir els problemes ja 
esmentats: cetosi, retenció de placentes, metritis, ovaris cístics etc., que predisposen a períodes llargs 
d’ovulació. Les massa primes, i també aquelles que encara que no ho estan, però perden condició corporal 
amb rapidesa després del part, poden allargar el primer zel més enllà dels 30 o 40 dies del part i, 
d’aquesta manera, alentiran el segon zel, que seria el de la primera inseminació. 

La prevenció passa, per tant, per una bona gestió de la condició corporal, que no és cap altra cosa que un 
bon maneig del racionament, que ha d’incloure el racionament específic per al prepart i al postpart. 

SÍNDROME DE LA VACA GRASSA 

 
Si les vaques van al part amb una condició corporal igual o superior a 4 —en el cas de vedelles, igual o 
superior a 3,5— seran vaques predisposades a la síndrome, si bé no sempre la patiran. La síndrome arriba 
amb una sèrie de malalties simultànies: febres de la llet, cetosi, retenció placentària, metritis, 
desplaçament de quall, mamitis, etc. El maneig adequat passa per la recuperació de la condició corporal 
durant els cinc o sis últims mesos de la lactació, procurant que en el període d’assecament ni s’engreixin 
ni s’aprimin. 

ACIDOSI RUMINAL 

És l’acumulació excessiva d’àcid làctic en el rumen. Està associada a la ingestió de carbohidrats molt 
fermentables, per sobre d’allò que és normal, i, en general, a la ingestió molt alta de concentrats, amb 
molt o poc midó, en detriment dels farratges. És un trastorn metabòlic molt estès en totes les explotacions, 
que es tradueix en pèrdues en la producció i en una baixada important de la taxa de greix. El paràmetre 
principal de valoració és el pH ruminal, que està relacionat amb el contingut en àcids grassos volàtils 
(AGV) segons la següent equació (Sauvant et al., 2006): 

[ ]AGVpH ×−= 007,096,6  

[AGV] concentració d’àcids grassos volàtils en mmol/l. 

La relació entre el contingut d’àcid acètic i el de propiònic és un índex de l’estat energètic dels 
microorganismes del rumen, de tal manera que si aquesta relació està per sota de 3 hi ha estabilitat 
fermentativa en el rumen. Aquest valor correspon, aproximadament, a un valor de pH igual a 6. Per tant,  

• Si el pH és menor de 5,5, hi pot haver acidosis agudes (gairebé sempre condueixen a la 
mort de l’animal, si bé tenen una incidència escassa en les explotacions). Si hi ha 
acidosi aguda es desencadena l’acidosi metabòlica. 

• Si el pH és menor de 6,25, hi pot haver acidosis latents 

Hi ha, no obstant això, molts criteris de valoració i no queda massa clar quin és el més apropiat. Un bon 
criteri sembla ser la durada o el temps que el pH es manté inferior a 6. Per exemple, per a un mateix pH la 
durada que es manté és un bon índex de l’anomalia. Aquesta durada és variable i depèn de les 
característiques de la ració. Si la concentració de midó és alta i la taxa de producció ruminal d’acètic és 
baixa (en comparació amb la de propiònic) hi haurà més irregularitats en la fermentació. En 
conseqüència, el període de temps en que el pH ruminal estarà per sota de 6 serà més llarg. Aquesta 
situació és típica del racionament amb baix contingut farratger i alt en concentrats. Si les matèries 
nitrogenades totals de la ració són baixes i es produeix un descens en la producció de N amoniacal en el 
rumen, també el pH es manté baix per llarg temps. 
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ents, sembla que si el contingut ruminal té un gran volum de partícules de grandària entre 3 mm 
i 8 mm el pH no s’afecta. En canvi, si el pH és inferior a 6,25 i el contingut ruminal té una gran 
quantitat de partícules inferiors a 4 mm es produeix una baixada important del pH.

Ingestions altes predisposen a la baixada del pH (acidosi), ja que els microbis actuaran de manera 
gairebé exclusiva sobre el contingut cel·lular, i no ho faran sobre les parets cel·lulars. D’aquesta 
manera, les parets cel·lulars passen a més velocitat de trànsit, produint-se més fermentacions 
làctiques que no acètiques. D’altra banda, si la freqüència alimentària augmenta —més menjades 
per dia— les fluctuacions del pH es redueixen.

La composició de la ració és la clau per saber quines possibilitats hi ha de tenir fermentacions 
làctiques en el rumen. Els sucres i les pectines són de fermentació ràpida, en menys d’una hora 
s’han fermentat. Per tant, tenen un poder acidogen14 alt. En canvi, tots els elements estructurals, 
com la cel·lulosa i la hemicel·lulosa, el tenen baix, són de degradació lenta. El midó, present en tots 
els cereals i derivats, tindrà un poder acidogen que dependrà de la seva velocitat de degradació i 
del seu contingut total. Per pal·liar o prevenir les fermentacions làctiques sovint s’inclouen en la 
ració additius amb poder tampó, com el bicarbonat i altres, a dosis d’entre l’1 i el 2,5% de la MS 
total de la ració. Hem de recordar que el flux salival en el boví és continu, amb valors de 50 a 120 
ml/min, podent arribar a valors d’entre 200 i 250 ml/min a causa de la ingestió i el remugament, 
de manera que el flux total es trobarà en una mitjana de 167 l/dia, amb una forta desviació de 
± 72 l/dia. La saliva té una gran poder tampó i els farratges estimulen la insalivació, inclosos els 
farratges verds en estat vegetatiu.

La taula 6.1 ofereix la classificació d’alguns aliments segons el seu poder acidogen.

De la taula 6.1 en podem extreure que la ingestió de mandioca, per exemple, predisposarà una 
baixada del pH ruminal. No obstant això, tot dependrà de la resta d’ingredients de la ració, i, espe-
cialment, del seu contingut farratger. Les racions amb molt blat de moro (gra) i poc farratge seran, 
també, racions que provocaran l’acidosi, encara que el blat de moro sigui un ingredient amb poc 
poder acidogen.

Hi ha un aspecte important que cal comentar sobre el poder acidogen i la degradació de la MS de 
l’ingredient. Així, per exemple, de manera general, als aliments amb alt poder acidogen (els que 
tenen un pH més baix en la taula 6.1) la seva MS es degrada ràpidament en el rumen, provocant 
una disminució ràpida del pH ruminal.

Les racions que provoquen l’acidosi ruminal, redueixen el flux de saliva i, per tant, una part del bi-
carbonat de la sang s’haurà de derivar per compensar la falta de flux, per equilibrar la relació entre 
àcid i base. La sang, com a conseqüència, es redueix en contingut bàsic, que no es compensa amb 
la respiració ni amb els mecanismes renals, de manera que el desequilibri homeostàtic condueix 
a l’acidosi metabòlica.

14. És la capacitat de fer baixar el pH del suc ruminal in vitro. Hi ha una classificació d’aliments segons aquest 
poder acidogen que, a efectes de comprensió i assessorament, simplifiquen el concepte del poder tampó.
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Els factors que predisposen a l’acidosi latent són múltiples: els nivells alts d’ingestió, que en el 
cicle de la vaca es donen en el pic de lactació; la incorporació alta de midó; la incorporació alta de 
glúcids molt fermentescibles; la baixa incorporació de farratges, associada a la falta de fibra en la 
ració; la major finor de tall dels farratges que condueix a la menor insalivació; i, finalment, la falta 
de fraccionament de les aportacions de concentrats. 

tAulA 6.1. Poder Acidogen d’AlgunS AlimentS, de mAjor A menor Poder

Aliment pH* de**

Mandioca 5,70 0,10

Ordi 5,77 0,06

Polpa de cítrics 5,82 0,07

Blat 5,84 0,06

Glutenfeed 5,86 0,07

Civada 5,87 0,08

Segó de blat 5,87 0,08

Polpa de remolatxa 5,89 0,06

Tortó de colza 5,95 0,08

Tortó de coco 5,98 0,08

Pellofa de soja 6,00 0,07

Tortó de soja 6,01 0,07

Blat de moro 6,04 0,06

Sorgo 6,06 0,06

A partir de Sauvant et al. (2006). *pH obtingut in 
vitro després d’unes hores d’incubació; a menor 
pH més poder acidogen (més probabilitats 
d’acidosi);** desviació típica respecte del pH 
mitjà.

Els períodes de transició alimentària són d’alt risc per a l’aparició de les acidosis latents; un perí-
ode típic és del part al postpart, on es poden donar el 60% de les acidosis durant els dos mesos 
següents al part. Igualment, els canvis d’ingredients poden predisposar a l’acidosi, sobretot en 
racions altes en energia i proteïna, ja que l’equilibri aconseguit es pot alterar només que el con-
centrat afegit o en substitució d’un altre sigui més ràpidament fermentescible. Les vaques primí-
pares tenen més risc que les multípares, ja que no regulen tan bé la ingestió de racions riques en 
glúcids fermentescibles.

L’acidosi ruminal latent es relaciona amb altres trastorns, que resumim en la següent taula 6.2.
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tAulA 6.2. conSeqüèncieS fiSioPAtològiqueS de l’AcidoSi ruminAl lAtent

Efectes en el rumen de 
l’acidosi ruminal

Efectes immediats dins o fora del 
rumen

Efectes finals

Altera la flora microbiana Alliberament d’endotoxines Isquèmia extremitats, 
Congestió inflamatòria  
de les peülles

Augmenta la pressió osmòtica Diarrees

Baixa el pH Lesions paret rumen
Colonització microbiana
Hiperqueratosi (pell més grossa)
Focus infecciosos

Baixa l’absorció d’AGV
Abscessos hepàtics

Augmenta la concentració 
d’AGV i del lactat

Acidosi metabòlica

Augmenta la viscositat Baixa la motricitat (capacitat de 
moviment) ruminal
Augmenta el volum d’aire en els 
compartiments digestius (meteorisme)
Intercanvis gasosos entre el rumen i el 
quall 

Desplaçament de quall

A partir de Martín et al. (2006).

Inflament 

A part de les inflors espumoses causades per la ingestió sense límit d’algunes lleguminoses —alfals, 
trèvols, etc.— i d’uns altres com el pèsol farratger o guixa (Onobrichis sativa), aquí es fa referència 
als problemes causats per les elevades quantitats de concentrats en la ració, en relació als farrat-
ges, que provoquen un tipus d’inflors cròniques, dificultant la digestió dels nutrients, provocant 
ràpidament la baixada de la ingestió. Quan l’ensitjat de blat de moro és l’única font farratgera de 
la ració, mai no hauria de trobar-se per sota del 55% sobre la matèria seca total de la ració.

Laminitis (problemes de peülles)

Després de diverses setmanes d’acidosi ruminal latent, es poden originar congestions inflama-
tòries en els teixits de les peülles, ja que des del rumen s’alliberen endotoxines i histamines, que 
indueixen a les pertorbacions en la vascularització a l’interior de les peülles, alterant la còrnia. Així 
mateix, l’acidesa ruminal provoca erosions i úlceres en el rumen, les quals s’infecten de bacteris 
(Fusubacterium necropphorum, Actinomyces pyogenes) que, en lloc de passar cap als altres com-
partiments de l’estómac, entren en el flux sanguini i passen al fetge, que els filtra. Tot i això alguns 
poden passar a altres zones provocant infeccions, com les característiques de les coixeses a causa 
de l’inflament de l’espai entre les ungles. 
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Indigestions

Provocades per ingestions molt altes de concentrats.

Abscessos hepàtics

Els bacteris que han passat al fetge (vegeu laminitis) creen abscessos reduint l’eficàcia hepàtica.

 Desplaçament de quall

És una disfunció dels bovins en la qual el quall perd la tensió a causa del gas, del fluid o dels dos 
en conjunt, i cau en una posició anormal, generalment cap a l’esquerra i amunt, quedant entre 
el rumen i la paret abdominal esquerra. L’època més normal per a aquests desplaçaments és fins 
a les dues primeres setmanes després el part. Les altes concentracions de grans i derivats a les 
vaques seques, justament després del part, són la principal causa d’aquesta anomalia. Els signes 
clínics són semblants a la cetosi (una brusca baixada de l’apetit, especialment de concentrats, la 
consegüent pèrdua de pes, la baixada de la producció de llet, signes clars d’apatia, indiferència). El 
racionament específic en el prepart i postpart és la millor garantia de prevenció.

Taxa de greix molt baixa 

La taxa de greix anormalment baixa és un signe molt clar d’acidosi, de problemes de rebuig d’ali-
ments. Les racions molt picades, juntament amb dosis altes de concentrats en són la causa. 

Esteatosi hepàtica

L’esteatosi hepàtica és la infiltració de greix al fetge. En condicions normals, després del part, a 
l’inici de la lactació, el fetge rep de l’aliment energia i proteïna, i de la mobilització corporal, els 
greixos. A continuació, del fetge surten les lipoproteïnes i el sucre format en la neoglucogènesi, 
i tot això en dirigir-se al braguer provocarà la síntesi de la llet. Si a la ració li falten proteïnes, la 
formació de lipoproteïnes —per al transport de lípids— baixa i els greixos s’acumulen al fetge, 
reduint-ne l’eficàcia. La millor manera de prevenir-la és, una vegada més, el racionament específic 
en el prepart i postpart.

Edemes en el braguer

L’excés d’energia o de proteïna, l’excés de sal i el dèficit de Mg poden estar implicats en les causes 
possibles dels edemes.
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Febres de la llet (hipocalcèmia puerperal, parèsia puerperal)

Després del part l’excés de Ca predisposa a un metabolisme no reaccional, l’animal és incapaç de 
respondre a les necessitats de la producció. La relació Ca:P en la llet és 1, en les racions de lactació 
és de 3, i als ossos és de 2; entre l’alimentació i la mobilització es produeix, per tant, un excés de 
calci a la sang. La hipocalcèmia és el resultat de l’adaptació lenta del metabolisme mineral en la 
demanda de la producció de llet. Abans del part, de l’os cap al fetus es mobilitzen 5,3 g Ca per dia, 
en el part hi ha una caiguda en la mobilització, passant a 4,7 g Ca per dia. Un període transitori 
de hipocalcèmia és normal, la vaca s’hi ha d’adaptar o provocar la mobilització. El procés normal 
d’adaptació és el següent: de manera immediata baixa el flux de Ca cap als ossos i cap als excre-
ments, i a més llarg termini augmenta l’absorció intestinal i la mobilització dels ossos. La vaca 
afectada té una paràlisi posterior i, en quedar-se ajaguda, no es pot aixecar.

El que passa és que el subministrament excessiu de Ca en l’etapa anterior al part, juntament amb 
les aportacions altes de la ració després del part, provoquen que en la sang hi hagi un nivell alt 
de calcèmia i això desencadena una reacció de paràlisi en la mobilització òssia; l’exportació de Ca 
cap a la llet és molt elevada; i, al final, la calcèmia baixa. El Ca en la sang està controlat pel sistema 
de mobilització del Ca dels ossos, per l’absorció digestiva del Ca i per l’excreció de P als ronyons. 
La calcitonina s’oposa a l’acció de la parathormona i fa baixar el Ca a la sang per inhibició de la 
reabsorció (mobilització) òssia. Si el contingut de Ca a la sang (calcèmia) baixa se segrega la parat-
hormona i, al cap d’unes hores, la calcèmia augmenta, provocant la segregació de la calcitonina i 
fa tornar la calcèmia a la normalitat. 

Els factors que predisposen a la hipocalcèmia són la producció de llet, l’edat (a més edat, els ossos 
s’empobreixen, moderació del metabolisme mineral), i els continguts alts de Ca en les racions de 
prepart. 

La manera més adequada de prevenir les febres de la llet és subministrant racions baixes en Ca 
durant tot el període d’assecament, evitant fencs de lleguminoses, polpes de remolatxa, etc., i, 
després del part, cal procurar mantenir i augmentar l’apetit a base de farratges d’alta qualitat, 
amb un subministrament baix de concentrats al començament. En definitiva, és necessari fer una 
bona gestió de la condició corporal i establir el racionament específic per al prepart i postpart. 
També l’exercici és fonamental, tant per als ossos com per al funcionament de l’aparell digestiu. La 
vitamina D3 incrementa la taxa d’absorció intestinal i el metabolisme ossi.

Hipomagnesèmia (tetània de l’herba) 

La malaltia més coneguda és la tetània de l’herba, que és la hipomagnesèmia aguda, els símptomes 
de la qual són que els animals es tornen irritables, pateixen tremolors musculars i crisis d’hipe-
rexcitabilitat. La causa principal són les pastures molt riques. Les hipomagnesèmies cròniques són 
possibles en els vedells alimentats solament amb llet i en animals sobre pastures molt pobres.

Sovint la hipomagnesèmia està lligada a la hipocalcèmia. De fet, hi ha vaques que passen per 
períodes llargs de hipomagnesèmia sense presentar signes de tetània. Sembla que si no hi ha una 
hipocalcèmia concomitant no apareixen els signes, si bé això no passa en tots els casos.
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En una vaca adulta hi ha uns 200 g de Mg, dels quals el 70% estan immobilitzats en els ossos; 
un 29%, en els teixits tous, i només un 1% circula per la sang. La magnesèmia normal és de 2,5 
mg/100 l, i quan passa a 1 mg/100 ml es desencadena la tetània de l’herba. La glàndula paratiroïdal 
regula la magnesèmia. Els factors que hi predisposen són les pèrdues endògenes, les urinàries i les 
de llet; aquestes són independents de la concentració sanguínia. En total, les pèrdues diàries són 
d’entre 4 i 5 g, que representen més del doble del contingut extracel·lular, la qual cosa dóna una 
idea de la debilitat de l’equilibri homeostàtic i de la importància de les aportacions contínues en 
el tub digestiu.

L’estrès pel transport, els canvis bruscs dins de l’estabulació, així com les variacions fortes de tem-
peratura, són factors que provoquen la lipòlisi, amb la subsegüent captació del Mg de la sang pels 
adipòcits, i l’aparició de la hipomagnesèmia. 

En els prats s’aporta Mg directament sobre l’herba per prevenir la tetània. Els adobats clàssics de 
N i K provoquen la baixada de la concentració de Mg en l’herba i la feble disponibilitat. L’herba 
necessita K i poc Mg, tot el contrari de la vaca.

Disfuncions de sodi i potassi

El dèficit en Na és fàcil de solucionar, tot i això, en les altes productores s’acostumen a donar 
alguns signes de deficiència: atracció per la sal, llepen les parets, els vestits, ingereixen terra amb 
orina, beuen orina d’altres vaques, etc. Els dèficits en Na provoquen inapetència, baixada de la 
producció de llet, i descens en els índexs de fertilitat. Cal vigilar, no obstant això, que l’excés de sal 
no provoqui l’increment de la velocitat de trànsit en el rumen, amb la consegüent baixada de la 
digestió de la matèria orgànica, especialment de les proteïnes. El K és un element que ingereixen 
més del que necessiten. Podem dir que el Na+ és el catió extracel·lular més important i el K+ el més 
abundant. 

Maneig de la reproducció

Sobre el maneig de la reproducció hi ha una extensa bibliografia especialitzada en destriar sobre 
quins índexs se n’ha de valorar l’eficàcia, no obstant això, són les explotacions les que marquen 
els seus objectius i en funció d’aquests uns índexs seran millors que uns altres. En aquest factor, i 
en la majoria, tendim a confondre quins paràmetres són els que faciliten l’anàlisi del tècnic i quins 
paràmetres són els més senzills de comprendre per al ramader.

El que importa realment és conèixer la influència dels problemes reproductius en els resultats 
de l’explotació. De fet, els problemes reproductius són el principal problema de les explotaci-
ons, ja que causen moltes baixes i una enorme incertesa en el desenvolupament de l’explotació 
(McGowan et al., 1996).

Uns índexs molt usats són la detecció de zels i la fertilitat, el primer mesura la relació entre el nom-
bre de vaques inseminades en 21 dies i les elegibles per ser-ho; i, el segon mesura la relació entre 
les vaques confirmades en gestació i el nombre de vaques inseminades en 21 dies. La combinació 
d’aquests dos índexs és l’índex de gestació, anomenat pregnany rate (PR), que serà la relació entre 



204

Antoni Seguí PArPAl

les vaques confirmades gestants en 21 dies i el total de vaques elegibles per a la seva inseminació 
en aquest període (Ferguson, 2001). És un índex que marca el ritme de gestació en una explotació. 
No obstant això, aquest índex el ramader no el comprèn fàcilment alhora que és difícil complir 
les condicions perquè una vaca sigui elegible. Hi ha, a més a més, altres factors, com per exemple 
les altes temperatures en el dia del zel o l’endemà, que poden comprometre el desenvolupament 
embrionari, i per tant, l’índex de gestació pot baixar (Sota et al., 1998).

Les vaques elegibles per ser-ho són les que teòricament considerem, per l’evolució en el seu cicle 
productiu i reproductiu, que han d’estar prenyades en un període triat de 21 dies. Suposem que hi 
hauria d’haver 100 vaques elegibles. Si d’aquestes 100, quan estaven en el període de ser insemi-
nades, se’n van detectar 50 vaques en zel, l’índex de detecció serà, per tant, igual al 50%. Entre 42 
i 65 dies després de la inseminació, realitzen la diagnosi de la gestació i de les 50 detectades en 
zel, suposant que totes hagin estat inseminades, s’hi confirmen l’embaràs de 30 vaques. És a dir, 
30 vaques de les 50 inseminades estan en gestació. L’índex de fertilitat serà de 60% (30/50). Per 
tant, l’índex de gestació, pregnany rate (PR),serà igual al producte dels dos índexs, el de detecció 
de zels i el de fertilitat, o sigui igual a 30% (50% x 60%).

En situacions de productivitat intensiva i d’estrès causat per les condicions dels allotjaments, 
alguns autors consideren que un índex de gestació que gira entorn del 20-25% cada 21 dies és 
correcte (Galí, 2008).

Quan diuen que en una explotació hi ha un problema de fertilitat, allò que indiquen és que el 
percentatge d’inseminacions efectives és molt baix. I, com hem dit, el problema cal buscar-lo en 
la detecció del zel. Hi ha autors (Galí, 2008) que consideren que l’objectiu, pel que fa a la detecció 
del zel, es troba en el fet de detectar com a mínim el 60% del zel. Tot i això, és massa habitual no 
arribar al 40% de detecció. De fet, la baixa detecció és la principal causa de les baixes fertilitats 
de les explotacions, i, d’aquesta manera, es traslladen aquests problemes als del maneig (Gómez 
Cabrera et al., 2002). 

Quan afirmen que hi ha una relació molt estreta entre l’estrès i la fertilitat, en el sentit que a més 
estrès, menys fertilitat (López Gatius, 1990), també traslladen al maneig les causes que els índexs 
de fertilitat no siguin els adequats. Sens dubte, l’estrès se relaciona amb el confort, que és un 
aspecte bàsic del maneig i que té relació amb el disseny i el manteniment de les estabulacions. 
Per exemple, cal evitar l’estrès a la menjadora, procurant que sempre hi hagi més espais lliures 
que vaques. 

Tot programa reproductiu ha de tenir en compte l’aspecte nutricional, el qual es controla a través 
de la determinació de la condició corporal (García-Paloma, 1989). El sistema intensiu d’alimen-
tació i la mala gestió de la condició corporal de les vaques, influeixen en els baixos índexs de 
fertilitat. De fet, està demostrat que una vaca que perd condició corporal durant el postpart, per 
sobre d’allò que és aconsellable, tindrà problemes per quedar-se prenyada. La vaca de llet durant el 
període de postpart no hauria de baixar dels 2 punts, per tant, si en el part té una condició corporal 
de 3,5, com a màxim no hauria de descendir més d’1,5 punts.

Pel que fa a la fertilitat en una explotació, el contingut de nitrogen ureic en la llet, mesurat en 
tanc, pot ser un índex d’infertilitat. Per a un grup d’explotacions, s’ha demostrat que el conjunt de 
vaques amb elevada concentració de N ureic (entre 17 i 25 mg/dl) en comparació amb el conjunt 
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de vaques amb baixa concentració (entre 6 i 16 mg/dl), la probabilitat de quedar prenyades és molt 
inferior (Melendez et al., 2000). Aquest fet s’agreuja si les d’elevada concentració de N ureic es tro-
ben a l’estiu i les de baixa concentració a l’hivern, ja que, a més a més de la influència que provoca 
el desequilibri entre energia i proteïna, a l’estiu la concentració de N ureic a la llet és superior que 
a l’hivern (Godden et al., 2001a). 

Altres estudis, en l’àmbit de les explotacions, indiquen que les vaques de les explotacions amb va-
lors de concentració de N ureic, en mg/dl, inferiors a 10 tenen una probabilitat 2,4 vegades supe-
rior de ser confirmades prenyades que aquelles amb concentració superior a 15,4 (Rajala-Schultz 
et al., 2001). Resumint, nivells baixos de N ureic els associen a altes probabilitats de confirmació 
de gestació en un conjunt de vaques.  

Els efectes de l’interval entre parts sobre els costos variables i sobre els de l’alimentació, semblen 
molt clars. En un estudi amb diversos sistemes productius, amb un extens rang de preus de la llet 
i dels aliments, així com de l’edat de reemplaçament, es va concloure que la millor recomanació, 
per millorar la rendibilitat de l’explotació, és que el valor de l’interval entre parts se situï entre 12 
i 13 mesos (Schmidt, 1989). També s’han arribat a estimar unes pèrdues en la producció anual de 
8,6 kg de llet per cada dia que una vaca no queda prenyada en el període d’entre 40 i 140 dies de 
lactació (López Gatius, 1990).

Les condicions que podrien fer canviar les recomanacions esmentades anteriorment, no sembla 
que hagin variat en l’àmbit de les explotacions pel que fa a l’anàlisi econòmica. Moltes vegades in-
tenten demostrar que intervals més llargs produeixen un marge econòmic més ampli, sobretot en 
vaques d’alt potencial genètic. No obstant això, una senzilla anàlisi del marge econòmic mensual 
indica que segueix sent recomanable l’interval entre 12 i 13 mesos. És evident que dues lactacions, 
amb un interval entre parts de 14 mesos, deixen un marge econòmic (ingressos de llet menys 
despeses en alimentació) superior al que produirien en dues lactacions, amb 12 mesos d’interval 
entre parts, però el marge per mes és superior en aquesta última opció.

L’interval entre parts, més que 
un índex de la reproducció, és un 
paràmetre d’una modalitat dels 
sistemes productius en vaques 
de llet. Per a les explotacions co-
mercials l’objectiu d’obtenir una 
renda o un benefici positiu va lli-
gat a l’objectiu tècnic d’un part 
per vaca i any o, millor encara, 
un vedell per vaca i any. Això és 
així sempre que considerem l’ex-
plotació com a objecte d’estudi 
i no la vaca individualment. Hi 
pot haver explotacions amb uns 
altres objectius, i més rendibles, 
però no pertanyen a la majoria 
de les explotacions comercials. 

Foto 6.1. Vaca amb podòmetre (identificació electrònica), registra la 
mobilitat de la vaca i ajuda a detectar el període de zel 
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Per tant, l’interval entre parts 
segueix sent un bon índex per 
al ramader, ja que la rendibilitat 
òptima s’obté amb un interval 
de 365 dies (Schmidt i Pritchard, 
1987; Schmidt, 1989). 

Un altre índex, molt arrelat en la 
pràctica de les explotacions, és 
el de dies oberts, que és la suma 
dels dies que transcorren des del 
part fins a la fecundació de la 
vaca. Inclou, per tant, el temps 
que transcorre des del part fins 
al cobriment i els serveis per 
gestació.

Tant en aquest interval com en el que transcorre entre parts, com normalment passa amb tots 
els índexs, la seva eficàcia per a la diagnosi del maneig reproductiu depèn de quines vaques i en 
quin estat s’incloguin en la seva determinació. Si, per exemple, en els dies oberts no s’hi tenen en 
compte les vaques que s’han donat de baixa, precisament per no quedar prenyades, serà un índex 
molt esbiaixat. Si en l’interval entre parts, per al seu estudi no s’hi tenen en compte les vaques de 
primer part que no han passat a la segona lactació, el seu valor serà igualment esbiaixat. 

És el mateix que passa si en la producció mitjana de llet només s’hi compten les vaques en lacta-
ció, sense incloure-hi les vaques seques ni les improductives per altres causes, ja que a l’hora de 
la veritat es falsegen els resultats. Al final, l’única cosa que serà difícil de falsejar serà el resultat 
econòmic. A més, donar les mitjanes sense les desviacions no serveix de gaire.

Per a una explotació de vaques de llet el maneig de la reproducció cal centrar-lo en els tres 
aspectes següents: la detecció del zel, els cobriments i la confirmació de la gestació. En aquest 
sentit, el maneig haurà de tenir en compte els següents objectius: que el cobriment es faci dins 
dels límits marcats per l’objectiu econòmic; que la gestació es realitzi dintre dels termes normals; 
que els parts es produeixin sense dificultat (caldrà vigilar els parts i triar el local adequat) i que la 
longevitat sigui la correcta.

La longevitat és una característica que haurem d’afegir als índexs de la reproducció, ja que cada 
vegada és més curta la durada o vida útil de les vaques en les explotacions (FEFRIC, 2008). Sens 
dubte, molts índexs, com per exemple l’interval entre parts, no informen de la realitat reproductiva 
si no van acompanyats de la longevitat o de la vida útil.

La longevitat està influïda per les següents característiques: els índexs de fertilitat, els paràmetres 
de la salut (mamitis, febres de la llet, cetosi), conformació del braguer i aploms —potes—, i les inci-
dències en el part (Essl, 1998), i, per això mateix, és complicat que puguem obtenir una correlació 
genètica entre la producció i la longevitat.

Foto 6.2. Vaca amb vuit parts
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Moltes explotacions busquen que les vedelles pareixin a edats primerenques, per escurçar els 
costos de renovació, i que, al seu torn, els cicles reproductius estiguin exempts de problemes. 
S’ha demostrat l’existència d’una relació negativa entre la producció en la primera lactació i la 
longevitat, de manera que a major producció en la primera lactació la longevitat és menor. I, a la 
vegada, hi ha un fort antagonisme entre la longevitat i l’edat al primer part, de manera que edats 
més primerenques en el primer part s’associen a longevitats menors (Essl, 1998). 

De tot això podem extreure’n la dificultat de conjugar interessos econòmics amb objectius tècnics 
al marge del maneig particular de cada explotació. 

El valor econòmic relatiu de la longevitat si el comparem amb la producció de llet, depèn de l’es-
tructura o composició d’edats en l’explotació i del sistema de quotes en la producció. Així, en un 
estudi (Essl, 1998) es va comprovar que si passen d’una mitjana de 4 lactacions per vaca i vida a 
una de 3, el valor relatiu de la longevitat amb la producció és econòmicament equivalent a – 572 
kg de llet estàndard per lactació, i, si es passa de 3 a 2, és de – 2.246 kg de llet. 

El ramader, per a una bona gestió de la reproducció, haurà de programar el cicle productiu i repro-
ductiu de les vaques, cosa que li facilitarà la vigilància del zel, que és el principal factor d’èxit en la 
reproducció. La programació per a explotacions petites i mitjanes (de menys de 100 vaques) la po-
den fer amb les rodes del cicle reproductiu i productiu, que van ser introduïdes a través d’extensió 
agrària. Per a les explotacions de més grandària necessitaran el suport de programes informàtics. 
Tant un mètode com un altre no exclouen la vigilància, sinó que només són un suport. 

Altres ajudes per a la detecció del zel són l’ús de sistemes informàtics lligats al control dels movi-
ments de la vaca, com, per exemple, els podòmetres i altres tipus de sensors. 

Per a una bona diagnosi de la infecunditat en les explotacions, el ramader haurà de recollir el 
màxim nombre d’incidències i portar els registres amb ordre. Segons un full de divulgació france-
sa (FRGEDA, 1984), el treball del ramader en aquesta diagnosi hauria de passar per controlar les 
següents incidències: les dates d’inseminació i de part, l’alimentació del bestiar, la distribució de 
minerals, les intervencions vete-
rinàries i els problemes sanitaris. 
Si controlessin aquests factors, 
amb els seus registres ben de-
tallats, l’assessor podria inter-
pretar, amb l’ajuda de les dades 
del control lleter individual, la 
marxa de l’explotació en el ma-
neig reproductiu. En el mateix 
document, analitzaven diversos 
resultats dels grups d’explotaci-
ons apuntats en aquest control, i 
concloïen que les dificultats més 
grans rauen en l’obtenció de da-
des rigoroses de totes les vaques 
i que els registres sanitaris eren 
insuficients.

Foto 6.3. Vaca amb nou lactacions. Les condicions de l’entorn influeixen en 
la longevitat i  en la fecundació, més que la seva genètica i la seva valoració 

com a alta productora
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Per acabar aquest tema, sembla interessant recordar, un cop més, la necessitat de registrar les 
dades per a l’anàlisi dels índexs reproductius; en una informació tècnica d’extensió de 1976 de 
ITEB (Loisel, 1976), quan encara el monitoratge no estava a l’abast de les explotacions, es posava 
l’accent en la necessitat d’estudiar les relacions entre la fecunditat i els factors determinats, com 
per exemple l’alimentació i el potencial lleter dels individus. Per posar en evidència aquestes rela-
cions necessitem, d’una banda, el registre precís de dades de reproducció, i, d’una altra, el registre 
complet de les dades del factor a relacionar, ja que de res serviria concloure que els índexs de re-
producció són deficients si no es pot conèixer la causa. Exactament com passa avui dia en l’època 
de la informatització i la generació de múltiples índexs. 

Així mateix, ja en aquell any, s’apuntava que un interval massa curt entre el part i la primera inse-
minació era nefast per a l’èxit en la fecundació. Només una anàlisi rigorosa de dades serà capaç de 
posar en evidència els factors de la infecunditat. Aquests factors abasten el conjunt de l’explota-
ció, entre els quals destaquen l’estació, l’interval entre el part i la primera inseminació, l’explotació, 
el sistema de maneig, etc., als quals cal afegir-hi el tipus d’estabulació i el seu confort, que els hem 
de descriure amb amplitud i rigor per conèixer les causes de la infecunditat.

Millora genètica 

Entre finals de la dècada dels 60 i l’inici de la dels 70 del segle passat, la tècnica de la inseminació 
artificial en vaques de llet va fer possible la seva millora genètica en la majoria de països indus-
trialitzats. A més a més, la inseminació artificial es va imposar com un factor directe de la millora 
del marge financer en les petites i mitjanes explotacions de vaques de llet, ja que, per selecció 
col·lectiva dels toros, es va fer un progrés genètic important (Mallard i Mocquot, 1998). No obs-
tant això, en molts casos es va confondre la millora genètica amb la inseminació artificial, quan 
aquesta només és una eina del maneig.

La valoració genètica és una prova que es realitza als sementals i a les vaques, amb l’objectiu de 
quantificar la seva qualitat sobre la base d’uns caràcters genètics. Una bona valoració genètica 
serà aquella que no depengui del mitjà i no variï al llarg del temps. Una vegada definits uns ob-
jectius determinats de millora genètica, les valoracions permetran identificar els animals de major 
mèrit genètic, els quals s’utilitzaran en la recria.

La metodologia BLUP (best linear unbiased predictor) en la valoració dels reproductors (Alenda, 
1988; Alenda et al., 1988) ens permet disposar de l’efecte alimentació maneig extret de l’anàlisi de 
les dades del control lleter, entre altres factors. Per tant, suposant que les dades recollides en el 
control lleter són fiables, això suposaria una eina fonamental no només per realitzar els programes 
de millora i selecció genètica, sinó també per interpretar les claus del maneig en els resultats de 
l’explotació.

No obstant això, obstinar-nos en un sol factor, o posar les esperances en un, en aquest cas la 
genètica, ens pot dur a descurar la resta dels factors. Durant la dècada dels 90, la majoria de nu-
tricionistes i assessors van abraçar com a qüestió inamovible que les vaques de llet s’havien d’ali-
mentar segons la seva capacitat productiva, marcada pel seu valor genètic. És evident que el fracàs 
d’aquesta creença ha quedat demostrat, any rere any, amb les dades de les explotacions del control 
lleter dels informes FEFRIC (2001 a 2008). Per exemple, d’aquests informes, només citarem que les 



209

SAnitAt, reProducció i millorA genèticA

vaques tenen una vida produc-
tiva, generalment, força curta i 
decreixent, a causa que les pro-
duccions de les lactacions de les 
vaques de segon i tercer part no 
responen a les expectatives mar-
cades per a la primera lactació.

Una vegada més hem confós 
la vaca amb l’explotació de va-
ques. Sembla evident que cada 
explotació haurà de fer la seva 
millora genètica i, sobretot, ade-
quar l’alimentació als recursos 
genètics i agrícoles. També en la 
millora genètica haurem d’optar 
per intentar que conflueixin els òptims tècnics amb els econòmics. 

La superovulació i el trasplantament embrionari, el sexatge d’embrions, la punció d’ovòcits en viu 
i la fecundació in vitro, la clonació embrionària i la clonació somàtica, són les noves tecnologies, 
de les quals podria esperar-se una reorganització de la millora genètica, igual que va passar amb 
la inseminació artificial al final dels 60. No obstant això, són tècniques més complexes i exigents, 
alhora que, de moment, molt més cares (Colleau et al., 1998). Aquestes biotecnologies permetrien 
corregir febles capacitats reproductores de les vaques de llet. El trasplantament és la més eficaç 
i rendible en els programes de selecció, en canvi, la clonació es presenta com una especialitat a 
més llarg termini.

En qualsevol cas, aquestes biotecnologies, tot i reconèixer la importància que puguin tenir, i tenen, 
demanen un debat seriós per raonar el seu esdevenir a llarg termini, amb l’objectiu que la variabi-
litat genètica no es redueixi, cosa que sí que ha passat amb l’aplicació massiva de la inseminació 
artificial en l’ús d’unes determinades, i de vegades exclusives, poblacions (Colleau et al., 1998). Cal 
estudiar de manera més rigorosa aquests aspectes per no posar en joc els recursos genètics.

 

Foto 6.4. Frisona, format americà, vaca amb tres lactacions
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7. Els allotjaments

Introducció

La producció de llet, com qual-
sevol altra activitat del boví, ne-
cessita que les vaques estiguin 
en un estat de confort, determi-
nat per un conjunt de variables 
o factors que actuen sobre l’ani-
mal, amb interrelacions entre 
elles. És difícil aconseguir que 
cadascuna de les variables ga-
ranteixi el confort però un ma-
neig adequat ho ha de procurar. 
Les diferents característiques de 
la producció incideixen sobre 
el confort de la vaca, com, per 
exemple, una temperatura ade-
quada, un espai suficient, la die-
ta equilibrada i suficient, una àrea de repòs espaiosa, que eviti la competitivitat a l’hora de menjar, 
beure o descansar, etc. (Albright i Arave, 1997).

El disseny de l’estabulació i el maneig de l’explotació hauran, per tant, d’aconseguir el màxim 
confort per als animals, amb unes condicions de treball agradables i a la mesura del ramader. La 
disponibilitat d’espai afecta directament el benestar animal i aquesta disponibilitat va lligada a 
la llibertat de moviments i a la possibilitat de fer exercici (Fregoresi i Leaver, 2002). Quan parlem 
de benestar animal amb freqüència no se sap què significa per a la producció, de manera que es 
podria definir el benestar animal com aquelles condicions que ha de complir una explotació per 
tal de permetre l’expressió normal dels comportaments essencials dels animals, que són el repòs, 
el desplaçament, l’alimentació i la beguda, sense que això provoqui cap incidència negativa sobre 
la salut de l’animal (Mounier et al., 2007). A partir d’aquí l’enginyer, juntament amb el ramader 
hauran de dissenyar l’estabulació per tal d’aconseguir aquest benestar a través del maneig. Així 
com el racionament alimentari col·lectiu de les vaques ha d’apropar-se al racionament individual, 
l’estabulació ha d’aproximar-se a les condicions naturals. 

Per dissenyar uns locals adequats és important conèixer el comportament de l’animal, a l’hora de 
descansar, de menjar, de beure, etc. (Bouissou i Boissy, 2005). Aquests locals i instal·lacions han 
d’assemblar-se tant com sigui possible a les condicions naturals. Si els animals estan situats en 
instal·lacions lliures, però en un espai reduït desenvolupen conductes més agressives (Kondo et 
al., 1984). 

Foto 7.1. Les vaques necessiten espai, sobretot a l’hora de menjar 
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La feina i esforç del ramader han de ser mínims perquè en tot moment les feines monòtones i 
rutinàries no afegeixin més esforç del que cal. S’han de buscar les condicions d’il·luminació, de 
temperatura, d’humitat, etc., adequades per a l’esforç que cal realitzar. Això té molta importància, 
per exemple, en les operacions de munyida, en què el ramader o vaquer s’ha de passar unes quatre 
hores diàries fent una feina rutinària. 

Els allotjaments representen, sens dubte, una de les parts més importants en el disseny d’una 
explotació de boví de llet. A l’hora de dissenyar hem de procurar que el ramader s’hi trobi de gust 
i la feina li resulti fàcil. Al mateix temps que les estabulacions i instal·lacions s’han d’adaptar a les 
dimensions i al comportament de les vaques. Pel que fa a l’entorn, el disseny s’ha d’adequar a les 
condicions geogràfiques (vents, altitud, topografia, etc.), a la producció de residus, i al fet que els 
impactes visuals i sonors de les construccions siguin mínims. Finalment, els aspectes econòmics 
han de valorar-se, tant els propis de la construcció com els derivats del maneig. 

En aquesta complexitat radica la dificultat de construir uns allotjaments econòmics i que respectin 
les exigències del ramader, dels animals i de l’entorn. Possibles errors en el disseny poden arros-
segar tot un seguit de repercussions tècniques, econòmiques i humanes durant diversos anys. Per 
evitar tot això, la concepció d’un allotjament ha de ser fruit de llargues reflexions que aniran a 
càrrec d’un equip pluridisciplinar constituït pel ramader, el tècnic en producció animal i assessor, 
i el projectista.

Comportament i hàbits de la vaca

Per tenir una idea de les activitats d’una vaca durant el dia, i per tal de començar a pensar sobre 
les seves necessitats per a un bon disseny de l’explotació, pot servir un etograma (taula 7.1) que 
van obtenir d’una experiència amb vaques de llet en producció (Phillips, 1993).

tAulA 7.1. etogrAmA de leS ActivitAtS d’unA vAcA lleterA en Producció

Activitat Temps dedicat en un dia

Menjar/pasturar 9 hores

Descansar/remugar

Descansar

5,5 hores

3 horas

Dretes/remugar 1 hora

Dretes 2,5 hores

Caminar 2 hores

Beure 1 hora

Elaboració a partir de Phillips (1993).
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elS AllotjAmentS

Orientació de les naus i distribució espacial 

L’orientació de l’allotjament és el resultat entre la recerca d’un assolellat màxim durant la temporada 
hivernal i la protecció a l’exposició de vents dominants. És necessari, per tant, estudiar la freqüència 
dels vents, la seva direcció i força (rosa dels vents) i quina és la trajectòria realitzada pel sol durant tot 
l’any. El ramader és, sens dubte, la persona que de més informació disposa en aquest sentit. 

En termes generals, una estabulació de vaques de llet oberta s’orientarà de tal forma que la façana 
curta ha de quedar exposada als vents dominants, que serà la cara tancada de l’allotjament, si és ne-
cessari, i que la façana llarga, oberta, permeti l’entrada del sol la major part del dia durant l’hivern.

Evolució dels allotjaments 

Per entendre el perquè dels dissenys, és necessari repassar breument l’evolució de les explotacions, 
per descomptat de la zona que ha donat origen a aquest llibre. A les estabulacions clàssiques —esta-
bulacions travades— la vaca està lligada a la menjadora mitjançant una cadena, i reposa a la mateixa 
plaça, d’una longitud aproximada de 2,50 m. La menjadora, generalment, està elevada del sòl, i al 
damunt hi ha un rastell per al fenc. La vaca reposa davant de la menjadora, amb suficient espai per 
aixecar-se. El principal problema, a part de la distribució del menjar, és que les vaques s’embruten 
molt, ja que descansen sobre el fems, i les estabulacions no tenen un sistema fàcil de neteja. 

Per solucionar aquest problema, al final de la plaça es va afegir un petit canal per tal d’evacuar el 
fems, evolucionant la plaça cap a longituds més petites, de 1,65 m per plaça, es va elevar el ras-

Posició de les instal·lacions tenint en compte els vents dominants. Sol a l’hivern, 
ombra a l’estiu (a partir d’ITEB, 1985)
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tell de la menjadora del fenc, de 
manera que la vaca en aixecar-
se pogués agafar impuls sense 
topar-hi. El canal per evacuar el 
fems és més profund, i a l’inte-
rior s’hi va instal·lar una barra 
de paletes de ferro que s’obrien i 
tancaven per arrossegar el fems 
cap a l’exterior de l’estabulació. 
L’amplària del canal fins a la 
menjadora permetia deixar pas-
sar la pala del tractor.

D’aquí es va passar a fer un pas-
sadís d’alimentació, que subs-
tituïa, definitivament, el rastell 
per al fenc. I, finalment, amb el 
pas del temps, i a causa que les 
exigències de qualitat en el lliu-
rament de llet a la indústria eren 
cada cop més fortes, es va intro-
duir la fossa o engraellat darrere 
de la posició de les vaques en 
estabulació, per evitar que les 
vaques en repòs s’embrutessin. 
En qualsevol tipus d’estabula-
ció, és necessari recordar que 
el 80% del fems s’acumula a la 
zona d’alimentació. L’amplària 
normal d’aquestes fosses és de 
80 cm, i al seu interior, de cap a 
cap, hi ha una inclinació fins a la 
sortida, amb esglaons per a una correcta decantació, ja que el fems de la vaca flota. Per al dimen-
sionament de la fossa final es considera que la vaca genera 1,5 m³ de fems al mes. 

Estabulació lliure amb llit 

L’estabulació lliure amb llit es compon de tres zones: la zona d’alimentació, la zona de repòs i 
la zona d’exercici. A les estabulacions més antigues que trobem d’aquest tipus, la zona de repòs 
és estreta i profunda i a les més modernes és més ampla i menys profunda, amb tendència a no 
deixar massa espais tancats. 

Per al disseny de l’àrea de repòs s’han de tenir en compte una sèrie de dades que fan referència al 
comportament de la vaca i a les necessitats de confort. La vaca va a la zona de repòs per remugar 
i descansar o a dormir. És convenient, per tant, que en dissenyar aquesta àrea es coneguin els 
costums i els moviments de la vaca, així com les preferències d’orientació, de temperatura, etc., 

Foto 7.2. Estabulació travada

Foto 7.3. Engraellat en estabulació travada
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per tal d’aconseguir un descans 
reparador.

Per a les vaques descansar és 
vital, i ho fan reposant a terra. 
Si, per les circumstàncies que 
siguin, redueixen el temps de 
descans el confort disminueix i 
la vaca no rendeix allò que s’es-
perava (Phillips, 1993, Albright i 
Arave, 1997). Per exemple, si es 
limita el temps del pasturatge la 
vaca no descansa, ja que va es-
tressada, fet que també passa 
en l’estabulació lliure si l’accés 
a la menjadora no és lliure o si 
l’espai de la menjadora és petit 
tenint en compte el nombre de 
vaques que hi han de tenir ac-
cés. Les vaques de rang inferior 
en la jerarquia i, sobretot, les 
de primer part, estan pendents 
d’accedir a la menjadora i això 
les estressa i, per tant, a l’hora 
d’anar a descansar no descan-
sen (Phillips, 1993, Albright i 
Arave, 1997). La jerarquia s’es-
tableix per edat, la grandària i 
la presència i la dimensió de les 
banyes (Mounier et al., 2007)

En una estabulació lliure, amb 
cubicles o amb zona de repòs 
amb llit comunitari, el temps 

que les vaques dediquen a descansar depèn del tipus d’allotjament i del confort a l’àrea de repòs o 
al cubicle. Una bona àrea de repòs és aquella que permet que cada vaca s’allotgi i descansi sense 
que les altres la molestin. En aquest sentit, les zones de repòs, a les estabulacions lliures amb àrea 
de repòs comunitària, s’han de dissenyar perquè siguin poc profundes i més llargues, de manera 
que les vaques, que tenen tendència a posar-se a l’entrada i no al fons de la zona, no entorpeixin 
el pas ni siguin molestades per les que volen una plaça per descansar. 

A part de les condicions de la zona de repòs, el temps dedicat a descansar depèn també del tipus 
de dieta, de l’estat de gestació i dels factors climàtics. A la foscor, el 80% del temps el dediquen a 
descansar, i amb la llum del sol, el 58% (Albright, 1997). Si les vaques no descansen prou, per la 
causa que sigui, pateixen una reducció en la secreció de l’hormona de creixement, la qual cosa pot 
suposar una reducció de la producció de llet (Munksgaard i L∅vendahl, 1993). 

Foto 7.4.  Zona de repòs, menjadora al fons de la foto amb zona d’exercici 
intermèdia 

Foto 7.5. Vaques descansant i remugant en cubicles
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La vaca en zel, com a terme mitjà, dedica menys temps a descansar, aproximadament tres hores 
menys que les que no ho estan. Per la seva banda, les vaques prenyades canvien més constant-
ment de posició que les no prenyades, i això vol dir que hi ha d’haver prou espai per a cada vaca 
(Phillips, 1993, Albright i Arave, 1997).

Les zones de repòs han d’estar ben ventilades i amb un llit adequat i sec, ja que les vaques busquen 
zones airejades i seques. 

Generalment, les vaques s’ajeuen sobre l’estern, amb les potes i peülles sota el seu cos, amb el cap 
aixecat, o cap enrere, cap a un costat; és una postura molt freqüent quan la vaca està adormida, i 
no està remugant, i això passa, sobretot, a la nit. 

Resumint, la zona de repòs en una estabulació lliure amb llit ha de respondre a les següents ca-
racterístiques i dimensions: que la superfície mínima sigui de 6 a 7 m² per vaca; que la nau sigui 
més llarga que ampla per facilitar la circulació i que no es destorbin entre elles; que l’altura, si la 
teulada no està aïllada, sigui com a mínim de 3,5 m, amb ventilació natural i amb canalització per 
a les aigües (Seguí i Trias, 1996). 

La zona de repòs amb palla necessita una incorporació diària de 6 a 8 kg de palla, o quantitats 
similars d’altres tipus de llit (PLM, 2001).

Pel que fa a la zona d’exercici, hem de tenir present que la vaca té una motivació innata a la 
locomoció i a la mobilitat (Albrigth i Arave, 1997) i les estabulacions els han de permetre desen-
volupar-la en tot moment.

Està comprovat que la incidència dels problemes de peülles i potes pot disminuir quan els ani-
mals s’obliguen a fer exercici, almenys unes hores al dia (Albrigth i Arave, 1997). La concentració 
de glucocorticoides a la sang augmenta després de forçar-les a fer exercici. Els glucocorticoides, 
entre altres propietats, són antiinflamatoris i, des del punt de vista metabòlic, promouen la glu-
coneogènesi (formació de glucosa) a partir dels aminoàcids i del glucogen del fetge, és a dir que 

augmenta la concentració de 
glucosa a la sang i abaixa el seu 
ús perifèric, la qual cosa afavo-
reix la producció de lactosa i, 
per tant, la producció de llet.

Un dels principals problemes de 
les explotacions lleteres és la in-
cidència de laminitis, la qual té 
múltiples causes, moltes d’elles 
interrelacionades (Payne, 1983; 
Ferguson, 1991). La laminitis 
altera l’activitat normal de mo-
viments de la vaca, amb la qual 
cosa s’agreugen els inconvenients 
de la falta d’espai per fer exercici. Foto 7.6. Passadis d’exercici (Itàlia 2004)



217

elS AllotjAmentS

Les motivacions per a la locomoció són múltiples, causades per la demanda d’aliment, per l’ai-
gua, per les relacions socials, per la necessitat de descansar, per causes sexuals, etc. Si l’estabu-
lació o el maneig restringeixen aquests recursos l’animal se sent més motivat a buscar-los, si bé 
sovint predomina la tendència a evitar l’esforç, fet que s’ha de tenir en compte en estabulacions 
intensives. 

Hi ha molts factors que influeixen en la locomoció de les vaques (Phillips, 1993) com ara: a) factors 
individuals, siguin genètics, fisiològics o de caràcter ontogenètic; b) factors climàtics, derivats del 
temps atmosfèric, dels bioritmes estacionals i diürns; c) factors alimentaris, de caràcter qualitatiu 
i quantitatiu de la ració i dels aliments, de la freqüència i modalitat de la distribució de la ració, 
unifeed, farratges a part, etc.; d) factors socials, com per exemple el nombre d’animals i l’espai a 
la menjadora, l’estructura del bestiar, la jerarquia establerta, etc.; i) factors de l’entorn, com ara el 
tipus de terra, la ventilació, llum, etc.; f) factors estructurals de l’estabulació, com el tipus d’esta-
bulació, l’espai per vaca a la zona de repòs o a la zona d’exercici, l’espai a la menjadora, la densitat 
animal, etc. De tots aquests factors podem deduir aquells que afavoreixen o no el moviment o 
locomoció de la vaca. 

Uns altres factors que provoquen la locomoció poden ser les mosques i els paràsits que destorben 
el benestar i fan que la vaca corri per mitigar-ne els efectes. 

Per tant, la zona d’exercici o dels patis, ha de respondre a les següents característiques: ha d’estar 
ben assolellada, seca i ventilada, la superfície mínima requerida per vaca ha d’oscil·lar entre 12 i 15 
m², amb pendents adequats, amb el sòl antilliscant i de fàcil neteja (Seguí i Trias, 1996). 

L’estabulació lliure ha de netejar-se sovint, les pluges i el temps atmosfèric marquen la freqüència de 
la neteja, si bé és convenient sanejar els passadissos i l’àrea d’exercici una vegada al dia (PLM, 2001).

Estabulació lliure amb cubicles

El cubicle és una àrea de descans individual, preparada perquè la vaca reposi amb la màxima co-
moditat, separada de les que té al costat mitjançant separadors, que poden ser de tubs metàl·lics 
i tots els altres tubs que hi hagi al mercat. La disposició pot ser o bé frontal, davant d’un mur de 
tancament de l’edifici o bé cara a cara, un cubicle davant d’un altre.

Per dissenyar i construir cubicles confortables cal conèixer les característiques dimensionals de la 
vaca, la seqüència de moviments que realitza per aixecar-se, la posició que adopta en descans i les 
preferències. Per exemple, una vaca de 650 Kg en posició de repòs, ajaguda, té una longitud de 235 
cm, i 115 cm d’ample, i dreta arriba a una altura de 143 cm (ITEB, 1985). En un cubicle les vaques 
han de poder posar el cap enrere i de costat, que és la forma natural de descans. Aquesta posició 
servirà per determinar l’índex de confort al cubicle. 

Les seqüències que segueix una vaca en aixecar-se són les següents: primer es posa sobre els seus 
genolls, a continuació posa el cap endavant i empeny el cos i amb les potes de darrere aixecades 
s’impulsa. Per això, la longitud mínima del cubicle ha d’incloure aquest espai de l’impuls (ITEB, 
1985, Phillips, 1993).
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Pes (kg) Dimensions (cm)

L1 L2 L6 L3 L4 H2 H1

600 163 230 230 65 110 138 140

650 165 235 235 67 115 142 143

700 168 240 240 70 120 144 146

Característiques dimensionals de les vaques de llet (a partir de ITEB, 1985).

El costat on reposen no és aleatori, 
sinó que està motivat pel contin-
gut ruminal, per l’estat de gesta-
ció, per la inclinació o el pendent 
del sòl, i, en el cas del cubicle, tam-
bé influeix la posició de la vaca del 
cubicle veí. Si el cap dóna a l’in-
terior del cubicle contigu, la vaca 
descansarà, però tot el contrari li 
passarà a l’altra. Normalment, el 
60% dels casos reposa sobre el 
costat esquerre, i si hi ha pendent 
reposa amb el costat dorsal cap 
amunt del pendent. Les prenya-
des reposen generalment sobre el 
costat esquerre (PLM, 2001).

Foto 7.7. Posició adequada d’una vaca al cubicle
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La dimensió del cubicle ha d’incloure la longitud d’impuls a (ITEB, 1985)

Seqüència de moviments d’una vaca per ajeure’s (A) i per aixecar-se ( B) (Phillips, 1993) 
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Així doncs, les parts d’un cubi-
cle són les següents: una base 
elevada sobre el sòl, on la vaca 
s’allotja; un graó exterior sobre 
el passadís; un llit adequat sobre 
aquesta base; amb un separador, 
generalment metàl·lic, de forma 
lliure, segons el fabricant, que 
permet individualitzar la vaca 
en cada cubicle, i que està obert 
lateralment per permetre que la 
vaca pugui girar el cap; també és 
un element important la vora in-
terior o graó interior alçat sobre 
el sòl, que obliga la vaca a posar 
els genolls a una distància de-
terminada del fons del cubicle. 

Aquest graó evita tant que la vaca avanci com que es quedi endarrerida, i per reforçar la posició 
de la vaca s’inclou una barra de contenció superior col·locada entre dos separadors contigus, a una 
distància determinada, que obliga la vaca a col·locar-se exactament sobre la base. Finalment, hi ha 
d’haver un espai obert a la part frontal que permeti que la vaca pugui aixecar-se adequadament 
(Seguí et al., 2002).

Foto 7.8. El disseny del cubicle, a més d’estar ben dimensionat, no ha de 
tenir entrabancs per accedir-hi

Disseny d’un cubicle (Seguí et al., 2002)

Les dimensions recomanades que indiquem en la taula 7.2. les basem en la morfometria, en el 
comportament de la vaca a l’hora del descans, en la seqüència de l’impuls explicada, així com en 
els problemes observats amb més freqüència. 
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tAulA 7.2. dimenSionS recomAnAdeS del cubicle

Elements del cubicle Recomanacions

Longitud total 260 a 270 cm mínim quan al davant hi ha un mur; 225 a 235 cm 
cara a cara.

Amplada 120 a 130 cm entre eixos de separació del cubicle

Travesser inferior de contenció 180 a 190 cm des de l’inici del cubicle

Barra superior de contenció 10-15 cm abans de la barra inferior o entre 185-195 des de l’inici 
del cubicle. S’ha de col·locar a una altura compresa entre 105 i 110 
cm

Pendent 2 a 3 % cap a fora

Esglaó inicial 15 a 25 cm d’altura

A partir de Juan (2001) i BTPL (2005).

La posició del travesser inferior de contenció pot ajustar-se segons el format de la vaca de cada 
ramat, aplicant una fórmula proposada a partir de l’observació de 1.400 vaques (Juan, 2001): 

Posició (cm) = longitud diagonal x 0,96 + 15 

La longitud diagonal és la distància entre la natja i les espatlles de la vaca.

Longitud diagonal d’una vaca (Juan, 2001)

Per al sòl dels cubicles podem utilitzar diferents materials, des de terra trepitjada fins a matalassos, 
taulons de fusta, sorra, palla, etc., (Callejo Ramos et al., 1997) però el més important és que hi hagi 
un bon manteniment del cubicle. 

Les vedelles de reposició i les vaques prenyades, de mitjana, dediquen 6,5 períodes del dia a descan-
sar, d’uns 82,5 minuts cadascun, i utilitzen 4,7 cubicles diferents (Albright i Arave, 1997). Aquesta 
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elecció de cubicles forma part de 
la seva comoditat, i per aconse-
guir-la cal que els cubicles esti-
guin nets, siguin confortables i 
suficients en nombre per a totes 
les vaques. 

Normalment, les vaques no te-
nen preferències per un cubicle 
o un altre, però sí que tenen 
preferència per aquells cubicles 
que a l’hivern estan assolellats i 
a l’estiu ombrejats. Per tant, els 
cubicles han d’estar orientats 
al migdia, ja que l’ús del cubi-
cle, a part de les dimensions 
adequades, està molt afectat 
per l’orientació del conjunt de 
l’estabulació.

Les vaques han d’aprendre a 
entrar al cubicle, en cas que 
estiguin dissenyats i executats 
convenientment, un cop les han 
sotmès a un aprenentatge previ. 
Hi ha diverses maneres de fer-
ho, des de posar obstacles als 
passadissos per evitar que es 
s’ajaguin fora dels cubicles, fins 
a ajudar-les a entrar. És acon-
sellable estrenar els cubicles 
en èpoques de poc treball en el 

camp, ja que al principi és necessària la supervisió constant del ramader. Els cubicles necessiten un 
manteniment molt precís. Sovint els bons dissenys, com les racions ben formulades, no serveixen 
de res sense un bon maneig. 

Hi ha moltes causes per les quals les vaques rebutgen els cubicles, moltes deriven d’un man-
teniment defectuós o poc precís. D’entre les causes atribuïdes a un disseny inadequat podem 
esmentar les següents (Albright i Arave, 1997): que la longitud de la base sigui massa curta; que 
l’amplària de la base sigui massa estreta; que el separador o tub metàl·lic estigui col·locat massa 
baix, impedint que la vaca pugui girar el cap de costat; que el travesser de contenció superior es 
col·loqui massa cap enrere, i no deixi entrar la vaca amb comoditat, o massa alt, deixant-la entrar 
cap dins sobrepassant el límit; que la vora o graó interior estigui col·locat massa enrere, com el cas 
del travesser, o massa endavant, sense espai obert al front, impedint que s’aixequi en condicions, 
ja que no es podria donar l’impuls endavant; que el graó exterior estigui massa alt i que el llit sigui 
excessivament dur.

Foto 7.9. La vaca ha de poder triar, estar dempeus o ajeguda al cubicle

Foto 7.10. Cubicles cara a cara, amb llit de matalassos de làtex 
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Àrea d’alimentació

Un animal no és solament el que menja sinó com ho fa per menjar, i en aquest sentit la vaca té 
com a òrgans per agafar l’aliment els morros, les dents i la llengua (Albright i Arave, 1997). Si ob-
servem les vaques quan pasturen a la muntanya podem veure que segueixen les corbes de nivell 
i, en cap cas, mengen en direcció cap avall, ja que no arriben més enllà de les potes davanteres. 
També són capaces d’agafar fulles dels arbres. És evident, per tant, que el nivell interior de la men-
jadora mai no ha de ser inferior al dels peus de la vaca. 

Quan pastura, en condicions normals, la vaca no és molestada per les altres i disposa de temps, 
d’aquesta manera no es produeixen situacions de competitivitat. Les àrees d’alimentació en les 
estabulacions s’haurien de dissenyar imitant aquesta realitat natural. 

L’accés al menjar i, per tant, a la menjadora, és tan important com la quantitat de nutrients 
subministrats en la ració (Albright, 1993; Albright i Arave, 1997). Tots els esforços per reduir la 
competitivitat seran escassos si 
volem aconseguir que les raci-
ons tinguin la màxima eficàcia. 

Quan hi ha situacions de com-
petitivitat per accedir a la men-
jadora, les vaques dominants 
tendeixen a quedar-s’hi més 
temps, i les de rang inferior a 
l’escala jeràrquica, que sovint 
són les de primer part, quan 
poden accedir a la menjadora 
troben les restes de la ració, ja 
que la vaca sempre escull, fins 
i tot en les racions unifeed. No 
és estrany, per tant, que les de 

Disposició i dimensions mínimes dels cubicles davant per davant i cara a cara

Foto 7.11. Quan pasturen, una vegada establerta la jerarquia, no hi ha tanta 
competitivitat
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primer part, en molts casos, no 
arribin a vaques adultes. 

En diferents experiments rea-
litzats amb menjadores, amb o 
sense barreres de separació, van 
comprovar que en una menja-
dora sense separació, les vaques 
dominants, en un test de com-
petició de 3 minuts, s’hi estan 2 
minuts i 57 segons, i la resta del 
temps, de només 3 segons, és 
per a les subordinades. Quan la 
menjadora té separadors en tota 
la seva longitud, les dominants 
s’hi estan 2 minuts i 58 segons, 
i les subordinades 2 minuts i 13 
segons (Albright i Arave, 1997). 
És, per tant, evident i aconse-
llable la col·locació d’autocap-
turadors a la menjadora per tal 
d’evitar tota competitivitat a 
l’hora de menjar. 

L’àrea d’alimentació està com-
posta per les següents parts: 
menjadora, autocapturadors i 
zona on se situa la vaca. Si pot 
ser, l’àrea d’alimentació estarà 
coberta per protegir els aliments, 
facilitar el treball del ramader, i 
que les vaques se sentin prote-
gides de les condicions meteo-

rològiques desfavorables, com poden ser la pluja, el sol directe i el vent. 

La longitud màxima d’abast del musell de la vaca varia segons el nivell de la menjadora respecte a 
les seves potes anteriors. Si, per exemple, el nivell està a 0 cm la longitud d’abast serà de 70 cm, i 
si està a 30 cm serà de 110 cm (ITEB, 1985).

L’autocapturador, generalment d’acer inoxidable o ferro galvanitzat, permet lligar les vaques quan 
aquestes accedeixen a la menjadora. Així es redueixen les pèrdues d’aliment, hi ha menys compe-
tència entre els animals i, alhora, poden realitzar-se amb facilitat diverses operacions de maneig, 
com poden ser inseminacions, controls reproductius, arranjament de peülles, tractaments, vacu-
nacions, intervencions quirúrgiques a vaques malaltes, etc. 

La zona on se situa la vaca tindrà una longitud mínima de 170 cm, i segons el sistema de neteja 
utilitzat, tindrà un cert pendent, entre l’1 i el 2%, per facilitar la percolació de les dejeccions líqui-

Foto 7.12. Establiment de la jerarquia entre frisona i normanda. En 
estabulacions lliures també es donen situacions de competència

Foto 7.13. Rastell autocapturador inclinat, vist des de la posició de les 
vaques
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des. Pendents superiors al 3% 
provoquen que la vaca patini en 
el sentit del pendent, i fins i tot 
poden provocar indecisió a l’ho-
ra d’accedir-hi.

Resumint, les característiques i 
les dimensions necessàries per al 
disseny de la menjadora poden 
concretar-se en les següents: el 
nombre de places ha de ser igual 
al nombre de vaques, per evitar 
la competitivitat; l’amplària o 
espai en la menjadora per a cada 
vaca, ha de ser igual a l’amplà-
ria de la vaca (80 cm); el sòl de 
la menjadora ha d’estar, com a 
mínim, al nivell dels peus de la vaca, ben llis, amb desnivell per evitar l’acumulació d’aigua de la 
neteja, sense racons i de fàcil neteja; l’espai d’alimentació ha de tenir fàcil accés per a la maquinà-
ria; l’autocapturador ha de permetre retenir-les, per a tractaments i atencions especials, i l’alçada 
ha de ser la de la creu de la vaca més 5 cm, amb una inclinació de 30 cm, respecte de la vertical 
(ITEB, 1985).

Els abeuradors

Conèixer com es comporta la vaca a l’hora de beure és molt interessant per tal d’escollir i col·locar 
els abeuradors en el lloc idoni. Els bovins beuen xuclant a una velocitat compresa entre 4 i 25 li-
tres/minuts, durant un temps d’entre 2 i 8 minuts al dia (Tillie, 1988; Albright i Arave,1997); perquè 
l’absorció de l’aigua sigui natural, i segons una posició que faciliti la deglució, cal que el morro 
penetri en la làmina d’aigua uns 3-4 cm, i que les fosses nasals quedin fora, i, al mateix temps, 
que el morro formi amb la làmina un angle de 60º; la superfície ocupada pel musell és d’uns 600 
cm² (Tillie, 1988). 

Han estimat que en condicions d’estabulació 
lliure, al voltant d’un 15% dels animals beu si-
multàniament, i que entre les 15:00 i les 20:00 
hores una vaca consumeix el 50% de la quan-
titat total d’aigua beguda al dia (Tillie, 1988). 
Això depèn de la durada solar del dia, ja que 
la vaca, tant a l’hora de beure com a l’hora de 
menjar, és de costums crepusculars (Albright i 
Arave, 1997).

També han constatat que, en condicions de 
lliure estabulació, l’accés als abeuradors està 
limitat per diferents motius, entre els quals 

Foto 7.14. Estabulació lliure clàssica. Competència per accedir a la 
menjadora

Posició del musell a l’hora beure (Tillie, 1988)
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destaquen els següents: per la jerarquia social del grup o lot; pel temps d’ocupació dels abeura-
dors per part dels animals que beuen; i pel temps de permanència a la menjadora. Tot això recalca 
la necessitat de disposar en els allotjaments d’un nombre suficient d’abeuradors, i que la seva 
accessibilitat sigui fàcil i constant al llarg del dia (Diacre i Raimbault, 1994, Tillie, 1988). El disseny 
i la col·locació dels abeuradors és una de les coses més descurades en les explotacions. 

Vaques bevent alhora

En els sistemes intensius les vaques beuen amb més freqüència, de dos a cinc vegades al dia, 
encara que hi ha molta variació segons quin sigui l’animal i el tipus de ració (Phillips, 1993). El fet 
de beure, generalment, està sincronitzat, en el cas de les vaques, amb el fet de menjar i amb la 
munyida (Phillips, 1993), d’aquí la necessitat de posar abeuradors prop del lloc on mengen i de la 
sala de munyir.

L’aigua és un ingredient molt 
important de la ració, és un mit-
jà i, per tant, també pot ser un 
vector, o lloc on es multipliquin 
els virus, els bacteris, protozous 
—coccidis— fongs, alguns hel-
mints —formes larvades—, etc. 
L’excés de certs elements a l’ai-
gua pot ser també l’origen de 
diferents trastorns (Naciri, 1992, 
Diacre i Raimbault, 1994). Entre 
els principals trastorns, hi ha els 
de la reproducció, seguits dels de 
la predisposició a les diarrees, les 
afeccions renals i sanguínies, etc. Foto 7.15. Abeurador a la sortida de la sala de munyir
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Les contaminacions bacterianes 
i parasitàries poden ser o bé es-
pecífiques, provocant, entre al-
tres malalties, enteritis, metritis 
i mamitis, o bé no específiques, 
provocant el desequilibri de la 
flora del tub digestiu. És evident 
que l’aigua per a les vaques no 
solament ha de ser potable en 
origen, sinó a l’abeurador.

Els abeuradors per a vaques de 
llet poden ser de dos tipus: col-
lectiu amb receptor o recipient 
de nivell constant, i individu-
al, ja sigui de nivell constant o 
de pressió. L’elecció del model 
d’abeuradors, com de la seva instal·lació i la tria del que cal col·locar, dependrà del tipus d’animal 
i del nombre d’animals per lot.

Foto 7.16. Abeurador col·lectiu amb aigua contaminada. L’aigua ha de ser 
potable sempre

Abeuradors individuals

Posició dels abeuradors individuals
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Els abeuradors de receptacle posen a la disposició de les vaques un gran volum d’aigua. Però cal 
assegurar-nos que el cabal d’aigua que subministrin sigui suficient per compensar la velocitat de 
consum de les vaques; per tant és recomanable que el cabal sigui, aproximadament, d’uns 40-50 
litres/minut.

Abeurador col·lectiu, nivell de l’aigua entre 65 i 75 cm des de terra

S’hauran de col·locar de manera que la part superior de l’abeurador estigui a una altura, com a 
màxim, de 75 cm del sòl, sent la de 65 cm la més aconsellable; és necessari que disposi d’un sis-
tema de boia perquè la làmina d’aigua quedi 10 cm per sota d’aquesta altura per evitar pèrdues 
(Tillie, 1988). La profunditat de la làmina d’aigua haurà d’estar entre 30 i 40 cm. És molt important 
que la neteja es pugui realitzar amb facilitat (cal netejar-los i desinfectar-los periòdicament per 
evitar la fermentació de les restes de menjar i la formació de verdet a les parets), cal preveure un 
bon desguàs i que les canonades que subministren l’aigua estiguin protegides dels raigs del sol i 
de les gelades.

Pel que fa a la col·locació, se situarà el receptacle o recipient en una zona amb espai suficient per 
permetre l’accés sense problemes. Al voltant de l’abeurador o dels abeuradors, hi ha d’haver prou 

espai perquè les vaques que es-
tiguin bevent no bloquegin el 
pas de les altres; una vaca quan 
beu ocupa un radi d’uns 2,15 m 
al voltant de l’abeurador (Tillie, 
1988). Preferiblement se situaran 
en zones formigonades i amb un 
drenatge adequat que eviti que 
les pèrdues d’aigua arribin a les 
zones de descans o alimentació. 
En el cas d’estabulació lliure amb 
llit, se situaran entre la zona de 
repòs i la d’exercici, a recer del sol. 
En estabulació lliure amb cubicles, 
es localitzaran als passos d’encre-
uament entre fileres de cubicles.Foto 7.17. Abeurador col·lectiu a l’àrea d’exercici
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Els abeuradors individuals de nivell constant s’utilitzen, principalment, per a vedelles de reposició 
i vaques adultes, mentre que els de pressió són per a animals joves (Tillie, 1988). Si el nombre 
d’animals per lot és inferior a 10 se’n col·locarà un, mentre que per a lots més grans, es recomana 
disposar d’un conjunt d’abeuradors equivalent al 15% del nombre d’animals presents en el lot. Les 
seves dimensions tindran en compte allò que s’ha comentat a l’apartat del comportament. 

Igual que en el cas dels abeuradors de receptacle, els individuals se situaran en zones de fàcil ac-
cessibilitat i amb sòl ferm. Generalment, es distribuiran estratègicament per facilitar que el màxim 
nombre d’animals puguin beure alhora, i s’ha d’evitar la seva col·locació sobre les zones amb llit, ja 
que humitejarien el llit i, a més a més, la zona de repòs es convertiria en una zona transitada.

Els següents punts resumeixen les necessitats i el dimensionament dels abeuradors: una vaca 
pot beure fins a 200 litres d’aigua potable al dia, cal de preveure un cabal mínim per vaca de 40-
50 litres per minut; la temperatura ha de ser l’equivalent a l’aigua d’un pou; per a la instal·lació 
d’abeuradors individuals se n’instal·laran 2 per cada 15 vaques, i per a abeuradors comuns, si la 
longitud d’atac és de 2,50 m, se n’instal·larà un per cada 20 vaques, amb desguàs per a la neteja i 
renovació (Seguí i Trias, 1996).

Recollida, emmagatzematge i tractament de dejeccions 

Les dejeccions, tant les sòlides 
com les líquides, produïdes per 
l’animal depenen del tipus de 
ració i de les situacions estres-
sants, així com de la tempera-
tura i de la densitat animal en 
l’estabulació (INRA, 1996). Per 
exemple, en dietes farratgeres 
en verd, o en pastura, les vaques 
defequen entre 2 i 3 vegades 
més en comparació amb les que 
mengen racions seques. La mit-
jana de vegades que orinen al 
dia està al voltant de nou, i la de 
defecacions entre 12 i 18 vega-
des (Albright i Arave, 1997). 

A continuació, explicarem els diferents tipus de sistemes de recollida, emmagatzematge i tracta-
ment de les dejeccions en una explotació, tenint en compte les seves característiques. 

En les condicions actuals de les estabulacions els sistemes de recollida de les dejeccions es poden fer 
de diferents maneres, amb tractor equipat amb pala o mitja canya, amb arrossegadors i amb aigua. 

El sistema de neteja amb pala enganxada al tractor és el que menys infraestructura necessita, però cal 
considerar la despesa de mà d’obra que comporta. És un sistema majoritàriament utilitzat en les peti-
tes estabulacions lliures, amb llit i amb un disseny que no permet una automatització més completa. 

Foto 7.18. Arrossegador mecànic per al fems



230

Antoni Seguí PArPAl

En el cas d’estabulacions lliures amb cubicles s’ha estès molt l’ús dels arrossegadors, que són uns 
dispositius mecànics, programables, que arrosseguen les dejeccions fins a una fossa o femer, col-
locat en un lateral de l’explotació, al final de la filera de cubicles. 

Els diferents fabricants d’arrossegadors ofereixen en els seus models, entre altres possibilitats, que 
l’amplària s’adapti als passadissos dels cubicles, amb moviment mitjançant un rail amb sistema de 
vaivé, o bé mitjançant un cable enterrat, amb sistema de parada automàtica quan topa amb una 
vaca, un programador de funcionament, etc. 

El nombre de vegades que s’accionaran els arrossegadors al llarg del dia dependrà del nombre 
de vaques a l’estabulació. Quan es tanquen les vaques a la sala d’espera és un moment idoni per 
accionar-los, abans d’iniciar la munyida, ja que així no es destorben. En qualsevol cas, atès que 
la majoria s’equipen amb un sistema de parada automàtica, els poden programar de manera que 
actuïn més de dues vegades al dia. Lo important és no acumular fems ni a les zones transitades, ni 
en aquelles on els microbis puguin entrar pels esfínters dels mugrons.  

Finalment, la neteja amb aigua necessita que els passadissos tinguin un pendent cap als sistemes de 
recollida de les dejeccions, i que a la part superior es col·loqui un dipòsit que acumuli un cert volum 
d’aigua, per tal de permetre la seva sortida de cop. També s’han de construir dos embassaments al fi-
nal dels passadissos, un de recollida de l’aigua i de les dejeccions i l’altre, annex a l’anterior, per poder 
decantar l’aigua, la qual posteriorment es bombarà al dipòsit, tancant així el circuit.

Els sistemes d’emmagatzematge són els femers i les fosses. En les estabulacions lliures amb llit de 
palla, el sistema més utilitzat és el femer. No obstant això, annex al femer, cal construir una fossa 
que s’encarregarà de recollir els lixiviats de la percolació del femer (purins) i les aigües blanques i 
verdes provinents de la neteja de la instal·lació de munyida. 

En cas de tractar-se d’una estabulació lliure amb cubicles amb llit de palla, a causa que la quantitat 
de fems produïda per vaca i dia és petita, en comparació amb les altres estabulacions, la consis-
tència del fem és més líquida i, això, condiciona que la fossa sigui el sistema d’emmagatzematge 
més adequat. Si el llit del cubicle és un matalàs de plàstic o de lona, igualment la fossa és el 

sistema més apropiat. La consis-
tència entre sòlida i líquida de 
les dejeccions dificulta la seva 
distribució en terrenys agrícoles, 
ja que si s’utilitza el remolc de 
distribució de fems es perden 
dejeccions durant el transport, i 
si s’utilitza la bota de purins és 
habitual que s’obturi el sistema 
d’aspiració (INRA, 1996). Tot això 
motiva que s’hagi de realitzar al-
gun tipus de tractament de les 
dejeccions, amb anterioritat a la 
seva aplicació agrícola, tal com 
expliquem a continuació. 

Foto 7.19. Separador mecànic de fases 
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El dimensionament dels femers 
i les fosses s’ha de fer d’acord 
amb la normativa mediambi-
ental vigent i els requeriments 
d’emmagatzematge segons qui-
na sigui l’alternativa i rotació de 
cultius.

Per a les dejeccions de consis-
tència més o menys líquida, amb 
presència de palla, emmagatze-
mades en fosses, es fan dos tipus 
de tractament: a) l’homogeneït-
zació de fases, amb un batedor i 
una bomba de paletes; l’eficàcia 
d’aquest tractament depèn, en 
gran mesura, de les característiques dels aparells utilitzats i del contingut en matèria seca del 
fems semilíquid, generalment inferior al 15-16%. En cas que la fossa tingui un gran volum, la seva 
eficàcia serà menor, b) la separació de fases, que consisteix a separar la part sòlida de la líquida 
mitjançant un separador mecànic o bé construint una fossa universal. També es pot realitzar una 
combinació dels dos sistemes.

El separador mecànic és un aparell accionat elèctricament, que succiona el material present a la 
fossa i el fa passar al seu interior per un cilindre metàl·lic de varetes; el qual exerceix pressió sobre el 
material succionat, permetent que la fracció líquida aflueixi per fora del cilindre, mentre que la part 
sòlida queda retinguda a l’interior. El líquid es recull en una bassa annexa, i el sòlid s’expulsa per la 
part posterior i es diposita en una pila. D’aquesta manera s’eliminen els problemes de maneig de les 
dejeccions, ja que la part sòlida pot emmagatzemar-se sense problemes, i es pot escampar amb un 
distribuïdor de fems convencional; mentre que la part líquida, en condicions de poca pluviometria, 
s’emmagatzemarà en unes fosses a l’aire lliure, i el seu contingut s’utilitzarà per diluir el contingut 
de la bassa, quan aquest estigui massa sòlid, o bé per al reg (Westfalia, 2002).

Foto 7.20. Fossa universal 

Fossa universal (Frison, 1981)
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La fossa universal és un tipus de fossa que permet extreure la fracció líquida del fems mitjançant 
el bombeig, mentre que la fracció sòlida s’extreu amb un tractor equipat amb una pala hidràulica 
frontal. Poden ser de dos tipus, de parets inclinades o verticals (Frison, 1981).

La seva concepció és senzilla ja que s’aprofita la diferència de densitat entre la fracció sòlida 
i líquida del fems, i es construeix una fossa enterrada on s’emmagatzema el fems semilíquid, 
instal·lant-se un sistema de bombament que succiona la part més líquida del fons de la fossa. Es 
condiciona una rampa, a l’altre costat de l’equip de bombament, perquè el tractor hi pugui accedir 
i retirar la part sòlida flotant. En terrenys amb sòl poc profund, amb presència de roques o amb 
capa freàtica elevada és difícil construir una fossa soterrada i la rampa d’accés requereix espai.
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Introducció

L’equipament per a la munyida, anomenat bloc de la munyida, consta de diferents locals, connec-
tats entre ells, que s’han d’acoblar a l’estabulació de vaques de llet. El disseny, a part del tipus de 
sala de munyir, ha de seguir unes normes perquè es pugui implantar l’equipament amb harmonia 
dins del conjunt de l’explotació. 

El bloc de la munyida està format per la sala d’espera, la sala de munyir i la lleteria. La missió és 
recollir la llet i conservar-la temporalment. Aquests elements són els bàsics, als quals s’hi acostu-
men a afegir les oficines, la infermeria, un lloc per als motors de la munyida i de la refrigeració, 
etc., però que realment són annexos de l’equipament per a la munyida (Tillie i Billon, 1984). 

Per a la correcta inserció del conjunt de la munyida dins de l’estabulació s’han de considerar dife-
rents circuits, entre els quals Tillie i Billon (1984) destaquen els següents: 

Circuit de les vaques: és el que condiciona el disseny del conjunt, i que ha de respondre a l’objec-
tiu general de ser senzill i de fàcil maneig i neteja. S’ha de permetre que l’entrada de les vaques 
sigui fàcil, per tal d’evitar temps morts, per reduir la possibilitat d’embrutar la sala i evitar que les 
vaques s’embrutin. 

Circuit de la llet: una vegada la llet arriba a la unitat final, i la bomba de la llet la impulsa cap al 
tanc, el circuit que ha de recórrer ha de ser curt, recte i fàcil de netejar, i sense turbulències o 
diferències de pressió, per tal d’evitar la contaminació i la lipòlisi. 

Circuit del vaquer: la sala i tot el conjunt de la munyida s’han d’adaptar al vaquer o a la persona 
que muny. El circuit ha de ser ergonòmic (que no obligui el munyidor a postures incorrectes), 
senzill i curt. És la part que més atenció necessita per part de l’enginyer que ha de dissenyar el 
bloc de la munyida. 

Per evitar la calor i les mosques a l’estiu, i el fred a l’hivern, l’orientació de la sala i de l’àrea d’espera 
s’haurà de planificar seguint els mateixos criteris que per a la resta d’instal·lacions, especialment 
els que fan referència a l’estabulació, sol a l’hivern, ombra a l’estiu. Per sobre de totes les conside-
racions, la comoditat per a la persona que muny ha de ser el principal objectiu, ja que el treball de 
munyir és rutinari i constant durant tot l’any, matí i tarda (Billon i Tillie, 1985). 

Circuit d’aigües utilitzades: els efluents, que provenen de les canonades de la instal·lació de mu-
nyida, duen detergents i desinfectants, amb els quals es barregen els de la neteja del local, que 
principalment són aigua i fems. L’eliminació s’ha d’estudiar d’acord amb les normatives mediam-
bientals, i al menor cost i facilitat, aprofitant desnivells i pendents de l’estabulació.
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Tipus de sales de munyir

Els principals tipus de sales de munyir són les de tàndem, espina de peix, el sistema en paral·lel i 
les rotatives (DeLaval, 2002; Franch, 1996; Billon, 2000). 

En el tipus tàndem les vaques es col·loquen en paral·lel a la fossa de treball, una darrere de l’altra. 
La visió de la vaca i del braguer per part del munyidor és total. La munyida és contínua a mesura 
que entren les vaques. D’acord amb l’evolució del sector lleter cap a explotacions més grans, cada 
vegada se’n fan menys d’aquest tipus, sobretot per l’espai que ocupen, en igualtat de vaques, si les 
comparem amb d’altres, i pel gran recorregut que ha de fer el vaquer.

Una altra sala de munyir per a grups de vaques petits, fins a 50, és el tipus Paral·lel Girona, ideada 
per Extensió Agrària.

En aquest tipus de sala de mu-
nyir hi ha 4 posicions per a les 
vaques, que es col·loquen en 
paral·lel, dos al mig i les altres 
dos als laterals. Les vaques sur-
ten retrocedint. Va ser pensada 
i dissenyada per estalviar espai i 
per acoblar-se a les estabulaci-
ons antigues.

El tipus espina de peix és la més 
estesa i s’utilitza tant en grups 
petits com en grans. Les vaques 
es munyen per lots, i el vaquer 
accedeix al braguer lateral-
ment, no hi ha una visió global 

A partir del catàleg DeLaval 

Foto 8.1. Sala paral·lel Girona, 1980
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de la vaca, però sí del braguer. Ocupa menys espai que una sala tipus tàndem. Les més usuals 
són de munyida doble, és a dir, amb munyida als dos costats alhora i les més difoses són de 
2x4 a 2x12.

Si la barra davantera, on la vaca posa el cap, és de fàcil ajustament, l’entrada i la sortida és més 
ràpida i la disposició del braguer és l’adequada per a un bon accés del vaquer. La sala en espina 
de peix convencional ha evolucionat cap a la d’espina de peix amb sortida ràpida, sobretot per a 
la munyida de grups més grans, arribant, de vegades, a la de 2x24. Necessita més espai, ja que la 
sortida ràpida significa que entre la paret i la barra davantera, on la vaca acomoda el cap, hi ha 
d’haver molt espai a cada costat de la fossa per tal que totes puguin sortir alhora.

La sala en paral·lel és una sala per a grups grans, les vaques es disposen en paral·lel i angle recte 
respecte de la fossa. Hi caben més vaques amb el mateix espai si la comparem amb la d’espina 
de peix. L’amplària, des del cap de la vaca, o des de la barra davantera, fins a la paret anirà en 
funció de la rapidesa que es vulgui donar en la sortida. La visió de la vaca i del braguer per part 
del munyidor és més difícil. L’avantatge que té aquesta sala és que les vaques no poden donar 
guitzes al vaquer, ja que les donen lateralment. Les unitats de munyida es col·loquen entre les 
potes posteriors.

Les rotatives, per norma general, són, també, per a grups de vaques grans, i es munyen, usualment, 
de 24 a 48 vaques, cada vegada, si bé per a explotacions grans s’instal·len sales amb capacitats de 
fins a 80 places. Tenen un gran rendiment i la mà d’obra utilitzada si la comparem amb el nombre 
de vaques és escassa, ja que el vaquer espera la vaca quan entra, no va a buscar-la. Les vaques, en 
tenir un espai individual per a cadascuna, estan més tranquil·les. Poden ser de munyida exterior o 
interior, segons la vaca posa el cap a l’interior del cercle o cap a l’exterior, o segons si el vaquer és 
dins del cercle o fora. Hi ha rotatives en tàndem, d’espina de peix i en paral·lel (Franch, 1996). Les 
unitats de munyida es col·loquen entre les potes posteriors.

A partir del catàleg DeLaval
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A partir del catàleg DeLaval

A partir del catàleg DeLaval
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Aspectes importants en el disseny d’una sala de munyir

Els aspectes principals que cal tenir en compte en el disseny d’una sala de munyir són: la posició 
del vaquer, la posició de la barra posterior de contenció de la vaca i la posició de la vaques (Billon 
i Tillie, 1987; Billon et al., 1988). 

La posició del vaquer quan muny és dempeus, i la postura ideal és aquella que li permet accedir al 
braguer sense esforç, sense que se’n ressenti la columna vertebral. El vaquer ha d’estar en posició 
recta, amb els braços formant angle recte a nivell dels colzes (Billon i Tillie, 1987). 

La posició del braguer, respecte de la del vaquer, ha de ser entre la base del colze i les espatlles, 
per tant, l’altura de la fossa es determinarà tenint en compte l’alçada del vaquer. En la taula 8.1 
indiquem les diferents alçades de la fossa (o profunditats) segons quina sigui l’alçada del vaquer.

Sembla encertat que l’alçària de la fossa sigui d’un metre, encara que és preferible fer-la de 
més profunditat, per exemple d’1,10 m o superior, i acoblar-hi una plataforma que s’hi ajusti 
hidràulicament. 

Per al disseny de la sala, les dades que s’utilitzen tenen com a referència les mesures d’una vaca adulta, 
frisona (holstein), d’altura igual a 1,4 m, amb el braguer situat a una altura des del sòl de 0,45 m (amb ex-
trems des de 0,25 a 0,65), amb una amplària entre malucs de 0,6 a 0,70 m i longitud de 2,2 a 2,4 m, (entre 
la inserció de la cua fins a la inserció de les banyes hi ha una longitud de 1,99 m) (DeLaval, 2002). 

A partir del catàleg DeLaval
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tAulA 8.1. AlturA de lA foSSA SegonS l’AlturA del vAquer

Altura del vaquer en m. Altura de la fossa en m.

1,61 a 1,70 0,85

1,71 a 1,75 0,90

1,76 a 1,80 0,95

1,81 a 1,85 1,00

1,86 a 1,90 1,05

Més d’1,90 1,10

Adaptació a partir de Billon i Tillie (1987).

La posició de la barra del darrere de la vaca és important per a la correcta col·locació del braguer. 
Un cop s’ha determinat l’alçària de la fossa, perquè el vaquer no s’hagi d’ajupir ni hagi d’alçar els 
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braços per accedir a la mamella, s’haurà de vigilar la distància on s’ha de trobar el braguer de la 
vaca, respecte a les mans del vaquer. L’objectiu és que el vaquer no l’hagi de buscar. La barra del 
darrere, pot ser recta o sinuosa, i s’ha de col·locar evitant allunyar la vaca de la vora de la fossa. 

La vista del vaquer ha d’anar per sota de la barra per poder veure la vaca, per tant, l’altura de la 
vora de la fossa haurà de ser de 0,90 m. Per exemple, si la profunditat de la fossa fos d’1,1 m, i 
l’altura del vaquer fos d’1,95 m, la seva vista quedaria per sota de la barra. 

La posició de la vaca en situar-se a la plataforma de munyida determinarà la distància del primer 
mugró visible en relació a la vora de la fossa. Aquesta distància dependrà de l’angle que pren la 
vaca pel que fa a la vora de la fossa. Quan la vaca es posa en perpendicular a la vora, en angle 
de 90º, la distància és màxima i quan la vaca es col·loca en paral·lel la distància és mínima. En les 
sales convencionals d’espina de peix, que són les que hem pres com a referència en els comentaris, 
l’angle que adopten les vaques es troba, generalment, entre 30 i 45º. 

La col·locació de les vaques s’ha de fer de manera que el maluc de la primera toqui l’esptalla de la 
següent, així les vaques no es molesten les unes a les altres i se li facilita el treball al vaquer (Tillie 
i Billon, 1985). Perquè la vaca quedi subjecta i el braguer sigui accessible a les mans del vaquer, es 
col·loca una barra a la part davantera, inserida a la paret.

L’objectiu és que, una vegada les vaques s’hagin col·locat a la plataforma per a la munyida, la dis-
tància entre les potes de dues vaques consecutives sigui com a mínim, i com a màxim (per raons 
econòmiques), igual a 0,80 m, distància suficient per a una bona accessibilitat.

Per calcular les dimensions de la sala (longitud i amplària), de la fossa i de les plataformes de 
munyida (longitud i amplària) hi ha diferents mètodes que donen uns valors aproximats per a una 
bona col·locació i munyida. Les diferents cases comercials disposen de normes i plans adequats 
per al disseny del conjunt de les instal·lacions. 

Per a un bon dimensionament cal calcular, en primer lloc, la longitud de la barra del darrere a 
partir de la distància de 0,80 m, que és la que hi ha entre les potes consecutives de dues vaques 
juntes en la sala d’espina de peix convencional (Tillie i Billon, 1984). La passa, o passa de la vaca, 
és la distància entre dos elements que es repeteixen en una sala de munyir, el valor de la qual es 
troba entre 1,10 i 1,20 m. La longitud de la barra del darrere serà igual a N x passa + 0,6, on N 
és el nombre d’unitats de munyida, per tant, la longitud de la sala serà igual a 2,60 + N x passa 
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+ 0,60, on 2,60 és la distància entre el pal que subjecta la barra del darrere i la paret lateral de la 
sala (Tillie i Billon, 1985).

La longitud de la fossa (L) dependrà de la longitud de la barra del darrere de la vaca i de la longitud 
de la sala, i també de l’amplària a del passadís que hi ha entre la paret lateral de la sala, per on 
surten les vaques, i la fossa. La sortida ideal és la frontal. 

Per tant, la longitud de la fossa, L, serà igual a: (2,60 + N x passa + 0,60) - a 

L’amplària de la fossa és variable, segons com sigui el material de la munyida, però s’ha de dimen-
sionar perquè el vaquer pugui accedir amb facilitat als dos costats de la sala i que quan, col·loqui 
la unitat de munyida, els seus peus estiguin per sota de les canonades i dels mesuradors de llet. 
L’objectiu és que el vaquer no s’hagi d’inclinar per col·locar les unitats de munyida. Les noves 
instal·lacions de munyida han de ser de línia baixa, amb mesuradors o sense. L’amplària més ade-
quada està entre 1,40 i 1,80 m (Tillie i Billon, 1985). 

L’amplària recomanada per ITEB (Tillie i Billon, 1984) per a la plataforma de munyida és d’1,45 m, 
sense incloure la vora de la fossa, i que la barra davantera estigui a 1 m, de la barra del darrere. 
Aquestes dimensions són per a una passa d’1,10 m. En la següent taula, 8.2, indiquem, de manera 
resumida, els diferents elements per calcular les dimensions d’una sala segons les modalitats. 

Quant a la il·luminació, n’hi ha d’haver prou amb un llum que permeti una bona visió del braguer 
de les vaques. l’ITEB recomana una potència de 80 vats per grup de 2x2. És recomanable que 
la il·luminació sigui major a la sala de munyir que a la sala d’espera per facilitar l’entrada dels 
animals. 

Segons com sigui la passa, l’amplària de la plataforma de munyida i la seva longitud variaran. Si la 
passa és superior a 1,1 m, la longitud de la barra del darrere, és a dir, la longitud de la plataforma 
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augmentarà. Per exemple, si és d’1,2 m, la longitud serà igual a 5,4 m, per a una sala de 2x4. I 
l’amplària del passadís serà menor, ja que la superfície que han d’ocupar les vaques ha de ser la 
mateixa (Tillie i Billon, 1984). 

tAulA 8.2. dimenSionS uSuAlS en SAleS de munyir. unitAtS en metreS

Angle 
posició 
vaca

Passa de 
la vaca

Amplària 
passadís1

Longitud 
fossa

Longitud 
sala

Amplària 
sala

Amplària 
fossa

Tipus de sala α passa a L Ls A Af

Tàndem 2,50 1,20-1,25 N × passa 2 × a + L 6,00 2,00-2,20

Sala espina 
de peix 
convencional

30º 1,10-1,20 1,20-1,25 N × passa 2 × a + L 5,00-5,20 2,00-2,20

Sala espina 
de peix 
convencional

50º-60º 0,76 1,20-1,25 N × passa 2 × a + L 6,00-6,202 2,00-2,20

Sala en paral·lel 90º 0,71 2 N × passa 2 × a + L 10-123 2,20-2,40

Elaboració a partir de BTPL (2005); 1 amplària entre la paret lateral i la fossa; N, nombre d’unitats de munyida 
per banda; 2 per a la sortida ràpida s’hi hauria d’afegir entre 1,70-2,80 m per banda; 3 inclou 1,70-2,80 m per 
a la sortida ràpida.

L’àrea d’espera és necessària per a una bona circulació de vaques cap a la sala de munyir. La super-
fície anirà en funció del nombre de vaques, del tipus de sala i del nombre d’unitats de munyir. 

Generalment, el nombre de vaques que han de cabre a l’àrea d’espera ha de ser un múltiple del 
nombre de vaques que hi haurà a la sala de munyir, però si solament hi ha un munyidor és conve-
nient que sigui de la mateixa capacitat que la de la sala. Per al dimensionament de la sala d’espera 
cal una superfície per vaca d’entre 1,2 i 1,5 m² (Billon, 2000). Al llarg de l’àrea, en cas d’haver-hi 
instal·lat un empenyedor, s’hi haurà d’afegir 1,5 m més.

L’entrada cap a la sala de munyir ha de ser recta, les vaques han d’entrar directament. El pendent des 
de la sala cap a l’àrea d’espera ha de ser d’un 5%, ja que les potes davanteres són més altes que les 
del darrere i així també es minimitza l’entrada de brutícia. Les parets han de tenir una alçada mínima 
d’1,8 m (la vaca fa 1,4 m) perquè així la vaca solament vegi l’entrada cap a la sala de munyir. 

És interessant col·locar abeuradors a l’àrea d’espera i és bo que es trobin prop de l’entrada o del 
passadís que duu a la sala. 

Les dimensions del local on es vagi a instal·lar el tanc refrigerador, lleteria, han de ser les idònies 
per tal que el local sigui fàcil de netejar, que estigui ben airejat, el més sec possible i que no s’hi 
pugui accedir des de l’estabulació. La porta d’accés ha de tenir una amplària superior a 1,80 m i ha 
de permetre l’entrada i la sortida del tanc. Al voltant del tanc hi ha d’haver, com a mínim, 1 m de 
passadís per a facilitar la neteja. S’hi ha d’instal·lar aigua corrent, freda i calenta. Els pendents han 
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de ser suficients per tal de facilitar la circulació de l’aigua de neteja. Els revestiments de les parets 
i del sòl han de ser resistents als àcids i de fàcil neteja. La ventilació ha de ser bona, per aquesta 
raó es recomana la instal·lació de dos finestres petites, una superior a un costat, i l’altra oposada 
i inferior, les dos amb reixes fines, per evitar l’entrada de mosques. La zona de recollida de la llet, 
a l’exterior, ha d’estar pavimentada, i proveïda d’aixeta i mànega per a la neteja, per evitar que la 
mànega del camió que recull la llet s’embruti. A la lleteria no es poden posar ni adequar zones per 
emmagatzemar ni pinsos ni productes polsosos (Seguí i Trias, 1997).

Elecció de la sala de munyir

L’elecció d’una sala de munyir determinada és el primer problema amb què es troba el ramader i 
s’ha de fer sabent que el temps de munyida mitjà d’una vaca és de 7 minuts, i a partir d’aquí cal 
fer els diferents càlculs per tal de triar-la. Tot i això, el temps total dependrà de la rutina establer-
ta en cada cas, amb independència del disseny. Durant aquests set minuts el munyidor, un cop 
col·locades les mugroneres, ha de tenir temps per tornar al mateix punt, en cas que no hi hagi 
retiradors automàtics (Billon, 2000; Billon et al., 1988)

Quant al temps total dedicat a la munyida, amb independència de la grandària del grup de vaques, 
sembla que hi ha coincidència en tots els instal·ladors en el fet que no ha de superar els 90 minuts 
(Tillie i Billon, 1984). També sembla adequat dissenyar la sala perquè una persona pugui atendre 
fins a 8 punts de munyida en una d’espina de peix, i fins a 12 en una en paral·lel o d’espina de peix 
amb sortida ràpida. Si el nombre de punts de munyida és superior a 12, en el cas de sales d’espina 
de peix amb sortida ràpida, en paral·lel i rotativa, hi haurà dos munyidors . 

A continuació podem consultar una taula resum (taula 8.3) per tal de calcular la capacitat d’una sala 
de munyir. En cada cas cal tenir en compte la rutina de la munyida, i adequar un bon disseny de 
l’àrea d’espera. Les dades poden orientar el ramader a l’hora de fer la tria; si bé a l’hora de prendre la 
decisió, l’espai disponible i el total de la inversió seran determinants per a l’elecció del tipus de sala. 

tAulA 8.3. elecció del tiPuS de SAlA de munyir

Rendiment: vaques/hora Nombre de munyidors Tipus de Sala1

Fins a 35 1 Epc 2x3

De 35 a 65 1 Epc 2x4, 2x5, 2x6

De 65 a 100 1 Epc 2x6, 2x8; Epsr 2x8

De 100 a 125 1 Epc 2x10, 2x12; Epsr 2x10, 2x12; P 2x10, 2x12

De 125 a 200 2 Epsr 2x16, 2x20; P 2x16; R 24

De 175 a 250 2 Epsr 2x24; P 2x20, 2x24; R 32, 40, 48, 50

De 200 a 400 2-3 P 2x24, 2x30, Epsr 2x40; R 40, 48, 60, 50, 80

Elaborada a partir de catàlegs de cases comercials (DeLaval, Westafalia Surge) 1 Epc: Espina peix convencional; 
Epsr: Espina peix sortida ràpida; P: Paral·lel; R: Rotativa. 



243

inStAl·lAcionS Per A lA munyidA

La màquina de munyir

La màquina de munyir és el conjunt d’elements mecànics que permet l’extracció de la llet del 
braguer de la vaca (Seguí i Trias, 1990). La munyida mecànica és l’acció alternativa de succió i 
massatge sobre els mugrons del braguer de la vaca. Aquesta acció s’aconsegueix mitjançant un 
mecanisme format per la bomba, que extreu aire de tota la instal·lació i, per tant, de les mu-
groneres en contacte amb els mugrons de la vaca. Aquesta operació desencadena la succió, i al 
mateix temps és interrompuda per l’entrada d’aire. Hi ha uns artefactes anomenats polsadors, 
que deixen entrar aire a la càmera que hi ha entre la mugronera i la portamugronera, la qual 
cosa dóna lloc al massatge del mugró. Aquest sistema imita el vedell quan succiona la llet del 
braguer de la vaca.

Les màquines de munyir treballen a una pressió d’entre 40 i 50 Kpa. Una pulsació és la suma de 
les dues fases, succió i massatge, i la velocitat de pulsació és el nombre de pulsacions per minut. 
La relació de pulsació és la relació del temps dedicat a succió respecte del dedicat a massatge en 
una pulsació (Seguí i Trias, 1990). Els elements de la munyida els podem dividir en dos grups: els 
de producció i control del buit, i els d’extracció i recollida de llet (Seguí i Trias, 1983). 

Esquema de la succió i massatge en una mugronera
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Elements de producció i control del buit

Els elements de producció i control del buit són els encarregats de fer el buit, és a dir, d’extreure 
l’aire de les conduccions i crear així la diferència de pressió per tal de realitzar la succió i el mas-
satge. El grup el componen els següents elements: 

Motobomba •	

Caldera de buit•	

Regulador de buit•	

Vacuòmetre•	

Conducció o canonada d’aire•	

Polsador•	

Dipòsit sanitari. •	

La motobomba permet extreure l’aire de les diferents conduccions de la instal·lació. El motor de 
moviment rotatiu pot ser de diversos tipus: la presa de força d’un tractor, els motors d’explosió, 
els elèctrics d’ús general, etc. 
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La bomba de buit crea la depres-
sió necessària per a l’extracció 
de la llet del braguer de les va-
ques, concretament dels quarte-
rons. Aspira l’aire dels diferents 
elements de la màquina de mu-
nyir, fent que la pressió interior 
descendeixi a valors iguals i in-
feriors a la meitat de la pressió 
atmosfèrica.

La seva capacitat ha de ser sufi-
cient perquè tota la instal·lació 
mantingui un nivell de buit, o de 
pressió, constant durant la mu-
nyida. La calcularem tenint en 
compte la longitud de les conduccions, diàmetre i nombre de jocs o unitats de munyida (col·lector, 
mugroneres i unitat final). Lògicament, a cada capacitat de bomba li correspondrà el motor ade-
quat. La fórmula per calcular el cabal d’una bomba la trobarem especificada en la taula 8.4: 

tAulA 8.4. neceSSitAtS de cAbAl mínim de lA bombA de buit, A nivell del mAr

Fins a 10 unitats de 
munyida

Més de 10 unitats de 
munyida

Cabal en l/min 50 + 60 x N 650 + 45 (N – 10)

N, nombre d’unitats de munyida.

Si les instal·lacions són dissenyades per a llocs d’altitud superior al nivell del mar cal aplicar cor-
reccions per tal de modificar les 
pressions més baixes. 

És recomanable que el tub d’es-
capament de la bomba de buit, a 
través del qual surt tot l’aire que 
hi ha a l’interior de la instal·lació, 
tingui una tapa que permeti la 
sortida però no l’entrada d’aire. 
Això evita que quan s’aturi brus-
cament la instal·lació i perdi el 
buit, pugui entrar aire al circuit i 
faci girar els corrons de la bom-
ba en sentit invers, fet que pro-
vocaria el seu trencament. 

Foto 8.2. Motobomba

Foto 8.3. Dipòsit de buit 
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El dipòsit o caldera de buit, situat entre la bomba i la primera aixeta, permet la regulació de fluc-
tuacions en la instal·lació i evita que passin líquids cap a la motobomba. 

Permet, també, la neteja del tub de buit, pràctica molt poc usual però del tot convenient, ja que 
la brutícia, juntament amb la humitat, fa que el diàmetre del tub disminueixi, amb la consegüent 
necessitat de més potència. 

Si bé fer el buit total és gairebé impossible, si la bomba extreu aire constantment la pressió interior 
de les conduccions s’aniria acostant al buit absolut. El regulador modula la pressió perquè quan 
s’arribi al buit adequat o a l’establert per la casa instal·ladora, que, normalment, és igual a menys 
de la meitat de la pressió atmosfèrica, el regulador deixi entrar aire, en quantitat constant per tal 
que l’aire extret sigui igual al que ha deixat entrar. 

El regulador se situa entre el grup motobomba i l’inici de les conduccions de buit. És una vàlvula 
automàtica que aconsegueix que el buit de la instal·lació sigui estable durant la munyida. 

En algunes instal·lacions, per a un correcte funcionament, s’inclou una canonada d’aire específica 
per al regulador, amb un filtre d’aire, perquè l’aire aspirat pel regulador estigui net de pols. 

El vacuòmetre és l’indicador del buit interior de la conducció. Mostra la diferència entre la pressió 
atmosfèrica i la pressió a l’interior de les conduccions. És convenient que estigui situat prop del 
lloc de munyida, perquè el munyidor pugui observar-lo.

La conducció o canonada d’aire també s’anomena canonada de buit, i és l’encarregada de generar 
el buit, o diferència de pressió, a tots els punts de la instal·lació. En distingeixen dos trams, el 
principal i el secundari. El principal va des de la sortida de la bomba fins a la primera aixeta, i el 
secundari correspon al tram de les aixetes. El diàmetre del tram principal sempre ha de ser igual o 
superior al diàmetre de la resta de la conducció. 

Per entendre el funcionament de la instal·lació de munyida, des de la bomba fins a les diferents 
conduccions o canonades, cal recordar que l’aire ocupa espai, igual que l’aigua a les canonades 

de reg. El principi d’un dimensi-
onament adequat és que, si l’aire 
aspirat per la bomba de buit és 
molt important i el diàmetre del 
tub és petit, es produiran mol-
tes pèrdues de càrrega, a causa 
del fregament de l’aire amb les 
parets de la canonada. Les cano-
nades, generalment, són de ferro 
galvanitzat i el diàmetre interior 
està comprès entre 25 i 50 mm. 
A més cabal, més diàmetre, i 
viceversa. 

El polsador és el dispositiu en-
carregat d’interrompre el buit, Foto 8.4. Vacuòmetre i regulador de buit
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en deixar entrar aire en les uni-
tats de munyida, perquè es rea-
litzi la succió i el massatge, tal 
com ja hem indicat. Transforma 
el buit continu, realitzat per la 
bomba, en intermitent. El pol-
sador té un orifici que el manté 
en contacte amb l’aire atmos-
fèric, i mitjançant un sistema, 
sincronitzat mecànicament, hi-
dràulicament o elèctricament 
fa que l’aire atmosfèric arribi a 
la mugronera, produint-se un 
cop que interromprà la succió 
a causa del buit constant que 
arriba al mugró. En general, un 
polsador té un tub pel qual es fa 
el buit —extreu aire— i dos tubs 
de sortida cap a les mugroneres 
—col·lector— en els quals, men-
tre en un hi ha aire atmosfèric, 
a causa de l’orifici del polsador, 
a l’altre es comunica buit des del 
tub d’entrada.

La freqüència de les pulsacions 
o nombre de pulsacions —suc-
ció més massatge— realitzades 
per minut, equival al temps total 
dedicat a la succió i al massatge 
i, normalment, el seu valor és de 
60 pulsacions per minut. El més important d’un polsador és la relació succió:massatge, és a dir, la 
relació o percentatge del temps dedicat a la succió i al massatge. Una relació 80:20, vol dir que el 
80% d’una pulsació es dedica a succionar i això significa que el polsador muny molt de pressa, i 
pot provocar una deterioració en el teixit del mugró. Per tant, les relacions de pulsació se situen 
entre 50:50 i 60:40. 

En el gràfic de pulsació, el punt 0 de buit correspon a la pressió atmosfèrica; el buit és la diferència 
de pressió. Si la pressió atmosfèrica és de 100 kpa, i si se suposa que el buit de munyida és 42 kpa, 
això vol dir que, en munyir, la pressió interior al mugró és de 58 kpa. La situació ideal seria poder 
munyir a una pressió interior igual a l’atmosfèrica, és a dir, sense diferència de pressió. 

Fase de succió: a i b; a, correspon a la fase d’augment de buit, el buit en la càmera de pulsació 
augmenta des del punt 1 (4 kpa per sota de la pressió atmosfèrica, quan la pressió interior al mu-
gró és de 96 kpa) a l’instant 2 (4 kpa per sota del buit de munyida; seguint amb l’exemple, quan 
la pressió interior al mugró és de 54 kpa); b, correspon a la fase de màxim buit, és a dir quan la 
pressió interior al mugró és mínima, de 54 kpa a 50 kpa.

Foto 8.5. Polsador individual

Foto 8.6. Polsador central
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Fase de massatge c i d; c, és la fase de disminució de buit, passant de 4 kpa per sota del buit de 
munyida, punt 3, a 4 kpa per sota de la pressió atmosfèrica, és a dir la pressió interior al mugró 
passa de 54 a 96 kpa; d, és la fase de buit mínim, a menys de 4 kpa de la pressió atmosfèrica (la 
pressió interior en el mugró està al voltant de 96 kpa). Cal saber que a més buit, més deterioració 
del teixit mamari, ja que el buit és la diferència de pressions, entre l’atmosfèrica i la interior al 
mugró, i que els cabals alts de les bombes permeten que les instal·lacions treballin a buits baixos, 
sense que caiguin les mugroneres. 

En definitiva, el temps dedicat a succió (a + b) en percentatge és la relació amb el temps d’una 
pulsació (a + b + c + d). 

El dipòsit sanitari és on es connecten totes les canonades, a través del qual es dóna buit a la 
instal·lació de llet —unitat final, conducció de llet, mugroneres—, i no permet que entri brutícia 
a la conducció de llet. Aïlla el circuit de la llet del circuit de buit, per evitar l’entrada de llet a la 
canonada de buit i d’aquesta a la bomba.

Elements per a l’extracció i la recollida de la llet

Els elements per a l’extracció i la recollida de la llet són els següents: 

Conducció o canonada de llet •	

Dipòsit mesurador de llet •	

Receptor o unitat final •	

               Fase de succió a +b; fase de massatge c + d
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Bomba de llet •	

Conducció per evacuar la llet •	

Col·lector •	

Mugroneres •	

Retiradors •	

La conducció o canonada de llet 
és una canalització amb dues 
funcions, transportar la llet fins 
a la unitat final o dipòsit recep-
tor, i, alhora, proporcionar la de-
pressió —buit— a les mugroneres dels diferents jocs o unitats de munyida. S’ha de dimensionar 
amb capacitat suficient per recollir la llet de totes les unitats de munyida en funcionament. 

La instal·lació s’ha de fer amb un pendent de 1,24 a 1,7% cap a la unitat final o receptor (AENOR, 
199815). I sempre sense pujades, per evitar turbulències i les conseqüents lipòlisis que provoquen.

El dipòsit mesurador de llet és un recipient, normalment de vidre Pyrex, connectat entre el tub llarg 
de la llet i la canonada de la llet; serveix per a mesurar la llet produïda per cada vaca durant la 
munyida. Actualment aquests recipients se substitueixen per mesuradors proporcionals, molt més 
petits i normalment de plàstic. Un altre sistema de mesura és el digital, que permet enviar les dades 
a un sistema informàtic.

El receptor o unitat final recull la llet de la munyida i, des del receptor, s’envia, a través de la bomba de 
llet, al tanc refrigerador. Un cop la llet ha passat per la unitat final o receptor, passa per la bomba de 
llet, que actua sobre la pressió atmosfèrica, cosa que evita turbulències i les conseqüents lipòlisis.

En algunes instal·lacions antigues l’extracció de llet, des de la unitat final fins al tanc, es fa amb una 
bomba de diafragma, connectada al sistema de buit, i, mitjançant un polsador, el diafragma impulsa 
la llet. A banda de les baixades de pressió en el conjunt de la instal·lació, fet que provoca que les 
mugroneres caiguin o que s’hagi de munyir amb més pressió per tal d’evitar aquesta caiguda, pro-
voquen en la llet turbulències que predisposen a la lipòlisi o al trencament del greix.

La conducció per evacuar la llet és una canalització exterior a la màquina de munyir que duu la llet 
al tanc de refrigeració i emmagatzematge. 

15. AENOR, Associació Espanyola de Normalització i Certificació, per a tots els sectors industrials i de serveis. 
Entitat sense ànim de lucre, designada per l’Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia, del 26 de febrer del 1986, 
d’acord amb el Reial Decret 1614/1985 i reconeguda com a organisme de normalització i per actuar com a 
entitat de certificació pel Reial Decret 2200/1995, en desenvolupament de la Llei 21/1992, d’Indústria. Per a 
màquines de munyida, la norma vigent des del 15.10.2008 és l’UNE 68061:1998, la qual podem consultar-la 
en línia, previ pagament.

Foto 8.7. Conducció de llet amb pujada. Cal evitar aquests dissenys
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Foto 8.8. Mesurador proporcional de llet

Foto 8.9. Unitat final amb bomba per evacuar la llet

Foto 8.10. Unitat final amb bomba de diafragma per a l’extracció de llet
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El col·lector és un recipient amb 
dues missions, serveix de reco-
llida de llet de les quatre mu-
groneres que formen el joc de 
munyida i, alhora, de distribució 
del sistema de pulsació a cadas-
cuna de les mugroneres. Són 
dos sistemes independents, un 
va connectat al polsador i l’altre 
al sistema de buit. Ha de tenir 
prou capacitat per evitar la tor-
nada de la llet cap als mugrons. 
Del polsador surten dos tubs que 
arriben al col·lector, i des d’aquí 
en surten quatre que van a les 
mugroneres, entre la part rígida i 
l’elàstica. Al col·lector hi entra un tub, el tub llarg de la llet, que transmet el buit, i del col·lector en 
surten quatre que transmeten el buit, igualment, cap a les mugroneres. Per aquest circuit la llet és 
aspirada constantment, si bé el pas no és continu, perquè el cop d’aire que transmet el polsador, 
en fer massatge, interromp el pas.

El col·lector i les quatre mugroneres formen la unitat de munyida, que és la part més repetida 
d’una instal·lació. La mugronera consta de la portamugronera i de la goma, que pot ser de material 
plàstic o de silicona. A la portamugronera s’acobla el tub que interromp, o no, el buit a la goma. 
Han de ser suaus i flexibles, i mai no han de presentar esquerdes.

Els retiradors automàtics de mugroneres funcionen mitjançant un dispositiu de mesurament de 
llet, i quan el flux és inferior a un valor determinat, emet un impuls que desencadena la retirada 
de mugroneres, evitant la sobremunyida.  

Cálcul dels elements de la màquina de munyir

Les normes UNE per a les instal·lacions de munyida (AENOR, 1998) són complicades a causa dels 
nombrosos càlculs que s’han de fer, cosa que a l’hora de la veritat es resol amb un bon instal·lador, 
i l’experiència personal del projectista. Amb l’objectiu de donar una visió més pràctica, resumirem 
a continuació el sistema de càlcul recomanat per DeLaval Agri (Alfa Laval Agri, 1997) tot seguint 
les normes ISO/UNE (AENOR, 1998). 

Per al càlcul de les canonades de llet, l’objectiu principal del dimensionament és evitar taps de llet 
quan el sistema de buit de la instal·lació fa oscil·lacions. També s’ha de tenir en compte l’augment 
de la capacitat de transport de llet i el pendent de les conduccions. 

La capacitat de transport d’una conducció de llet depèn dels següents factors: del flux de la llet, de 
l’interval de col·locació de les unitats de munyida, de les entrades d’aire no previstes, del nombre 
d’unitats de munyida, i del pendent de les conduccions. Les normes ISO/UNE (AENOR, 1998) per a 

Foto 8.11. Col·lector i joc de mugroneres
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cadascun d’aquests factors estableixen que: El flux de llet en el pic de la producció o cabal màxim 
es considera de 4 l/min. 

L’interval de col·locació de les unitats de munyida depèn de la rutina de la munyida, la qual, al seu 
torn, depèn del nombre de munyidors i de si la munyida es duu a terme en una sala o en circuit 
(estabulacions travades, generalment amb passadissos de gran dimensió). Aquest interval de col-
locació de mugroneres es considera, per a un munyidor, igual a 50 segons en un circuit i de 30 se-
gons en una sala; per a dos munyidors, igual a 25 segons en un circuit, i de 15 segons en una sala. 

Per a les entrades d’aire no previstes (en la col·locació de les unitats de munyida), prenem com a 
màxim un valor de 100 l/min tant per al circuit com per a la sala. El nombre d’unitats de munyida 
és el factor que més aire consumeix. 

El pendent de la conducció és un factor important, ja que amb pendents baixos, de 0,2 a 0,5%, 
el flux de llet està afectat pel corrent d’aire en la part superior de la conducció. I per a pendents 
superiors es redueix el risc de taps.

En la taula 8.5 s’inclouen els diàmetres necessaris per a conduccions de llet, en funció del nombre 
d’unitats de munyida, i del pendent, per a les especificacions establertes, per a una sala de munyir. 

tAulA 8.5. diàmetreS de leS conduccionS de llet en unA SAlA de munyir, en mm

Pendent, %

Unitats de munyida per banda 0,5 1,0 1,5 2,0

2 50 50 50 50

4 60 50 50 50

6 60 60 50 50

8 73 60 60 50

10 73 60 60 50

14 73 60 60 50

16 73 60 60 50

18 73 60 60 50

20-40 73 60 60 50

Elaborada a partir de les normes ISO/UNE (AENOR, 1998).

En la taula 8.6 s’inclou la longitud màxima de la conducció per a pendents d’entre 0,2 i 0,5%, per 
a diferents diàmetres, per a circuits de munyida. 
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tAulA 8.6. longitud màximA, en m, de conduccionS en circuitS de llet,  
tenint en comPte leS unitAtS de munyidA i el diàmetre

Diàmetres conduccions de llet, en mm

Unitats de munyida per banda 40/38 52/50 63,5/60

2 40 més de 50 més de 50

3 18 més de 50 més de 50

4 12 41 més de 50

5 33 més de 50

6 28 més de 50

7 més de 50

8 més de 50

9 més de 50

10 més de 50

Elaborada a partir de les normes ISO/UNE (AENOR, 1998).

Un altre aspecte important és el càlcul del diàmetre intern mínim de les conduccions d’aire. Per a 
les canonades d’aire amb poca rugositat, normalment de plàstic o d’acer inoxidable, calcularem 
la caiguda de pressió tenint en compte la longitud de la conducció del cabal que hi ha de passar 
i del seu diàmetre intern. 

Sabent que el cabal de la conducció és normalment conegut —a l’hora de dissenyar-la sempre es 
fan uns càlculs aproximats del cabal de la bomba— i que la màxima caiguda de pressió permesa es 
troba entre 1 i 2 Kpa, les normes ISO/UNE calculen el diàmetre interior amb la següent fórmula:
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4 12 41 més de 50 

5  33 més de 50 

6  28 més de 50 

7   més de 50 

8   més de 50 

9   més de 50 

10   més de 50 
Elaborada a partir de les normes ISO/UNE (AENOR, 1998) 

Un altre aspecte important és el càlcul del diàmetre intern mínim de les conduccions d’aire. Per a les 
canonades d’aire amb poca rugositat, normalment de plàstic o d’acer inoxidable, calcularem la caiguda de 
pressió tenint en compte la longitud de la conducció del cabal que hi ha de passar i del seu diàmetre 
intern.  

Sabent que el cabal de la conducció és normalment conegut –a l’hora de dissenyar-la sempre es fan uns 
càlculs aproximats del cabal de la bomba— i que la màxima caiguda de pressió permesa es troba entre 1 i 
2 Kpa, les normes ISO/UNE calculen el diàmetre interior amb la següent fórmula: 

 

75,4
75,18,27

p
qld

Δ
=  

On,  

d, és el diàmetre de la conducció d’aire, en mm 
l, és la longitud de la conducció d’aire, en m 
q, és el cabal a la conducció, en l/min 
Δp, la caiguda de pressió en Kpa 

 

A partir d’aquesta fórmula es generen les taules ISO/UNE per tal de determinar el diàmetre interior de les 
conduccions d’aire, amb superfície interior llisa, dissenyades per a una caiguda de pressió (Δp) màxima 
d’1 Kpa, tant per a dissenys lineals com per a dissenys amb anell. En el cas dels d’anell, en els quals la 
conducció està connectada als extrems, els càlculs els hem de fer tenint en compte que la longitud l serà 
1/2, que anirà en la fórmula, i el cabal q serà q/2, que anirà igualment a la fórmula. Aquestes taules poden 
generar-se de manera senzilla amb un full de càlcul, i el resultat serà el diàmetre en mm de la conducció 
d’aire galvanitzada.  

 Per a un bon dimensionament del cabal de la bomba, a part de la longitud de les conduccions d’aire i de 
la llet, cal tenir en compte el nombre de colzes i peces en T de les diferents conduccions, ja que això 
representa una pèrdua de potència, ja que genera un consum d’aire superior.  

Un colze de 45º és equivalent a 0,5 m d’una conducció de 50 mm de diàmetre, o fins i tot és comparable a 
1 m d’una conducció de 100 mm de diàmetre. Un colze de 90º equival a gairebé 2 m de la de 50, i gairebé 
4 de la de 100 .  

On, 

d, és el diàmetre de la conducció d’aire, en mm

l, és la longitud de la conducció d’aire, en m

q, és el cabal a la conducció, en l/min

∆p, la caiguda de pressió en Kpa
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A partir d’aquesta fórmula es generen les taules ISO/UNE per tal de determinar el diàmetre interior 
de les conduccions d’aire, amb superfície interior llisa, dissenyades per a una caiguda de pressió 
(∆p) màxima d’1 Kpa, tant per a dissenys lineals com per a dissenys amb anell. En el cas dels 
d’anell, en els quals la conducció està connectada als extrems, els càlculs els hem de fer tenint en 
compte que la longitud l serà l/2, que anirà en la fórmula, i el cabal q serà q/2, que anirà igualment 
a la fórmula. Aquestes taules poden generar-se de manera senzilla amb un full de càlcul, i el re-
sultat serà el diàmetre en mm de la conducció d’aire galvanitzada. 

 Per a un bon dimensionament del cabal de la bomba, a part de la longitud de les conduccions 
d’aire i de la llet, cal tenir en compte el nombre de colzes i peces en T de les diferents conduccions, 
ja que això representa una pèrdua de potència, ja que genera un consum d’aire superior. 

Un colze de 45º és equivalent a 0,5 m d’una conducció de 50 mm de diàmetre, o fins i tot és com-
parable a 1 m d’una conducció de 100 mm de diàmetre. Un colze de 90º equival a gairebé 2 m de 
la de 50, i gairebé 4 de la de 100 . 

Un cop calculats els diàmetres de les conduccions, una de les coses importants que hem de fer 
és calcular la capacitat de la bomba de buit. Quan la instal·lació està en funcionament hi ha en-
trades d’aire, els polsadors deixen entrar aire, igual que en els diferents punts d’aire. També hi ha 
escapaments propis del funcionament. Si el sistema de neteja està connectat a la instal·lació, hi ha 
una demanda molt alta de cabal per fer el buit, que s’haurà de calcular per saber si supera o no la 
reserva de la instal·lació. En cas, poc probable, que l’extracció de llet cap al tanc es faci amb con-
nexió al buit, l’augment de les necessitats serà molt més alt. A més a més, un cop garantit que la 
bomba podrà fer la seva funció, ha de quedar una reserva de buit, que servirà per evitar qualsevol 
fluctuació i que la màquina no se’n ressenti i pugui, així, treballar a un nivell de buit inferior a la 
meitat de la pressió atmosfèrica.

tAulA 8.7. reSum de leS dAdeS Per A càlculS

Flux màxim de llet en el pic 4 l/min

Interval de temps, en 
segons, de col·locació de les 
mugroneres

1 persona, circuit: 50 s 

1 persona, sala: 30 s

2 persones, circuit: 25 s

2 persones, sala: 15 s

Entrada d’aire i col·locació de 
les mugroneres

100 l/min i mugronera

Consum d’aire de la 
conducció

Depenent del pendent de conducció (0,5% a 2%) i del nombre 
d’unitats de munyida per banda (veure taula 8.5)

Longitud de la conducció de 
llet

Segons el nombre d’unitats de munyida per banda i el diàmetre de la 
canonada (vegeu taula 8.6)
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Diàmetre intern de les 
conduccions d’aire

Plàstic o acer inoxidable l, longitud conducció en m. (si és en anell 
l/2). 1 colze de 45º = 0,5 m de 50 mm 
de Φ (o 1 m de 100 mm de Φ). 1 colze 
de 90º = 2 m de 50 mm Φ (4 m de 100 
mm Φ)
q, cabal de la conducció, l/min Càlculs 
previs aproximats cabal bomba. (Si és en 
anell q/2).
∆p, caiguda de pressió en Kpa (entre 1 i 
2 Kpa)

Galvanitzades

A continuació indicarem, de ma-
nera resumida, el camí que cal 
seguir per a un correcte càlcul 
del cabal de la bomba. Els pas-
sos que cal realitzar seran els 
següents: 

Càlcul de la reserva real 1. 

Càlcul de les necessitats de 2. 
buit per a la neteja 

Elecció del valor més alt dels 3. 
calculats en 1 i 2 

Càlcul de les despeses origi-4. 
nades per diferents elements 
de la instal·lació, com per 
exemple, els polsadors, les 
preses d’aire, les bombes de 
llet (que funcionin al buit), 
les mugroneres, etc. 

Suma del valor obtingut en 5. 
el punt 3 amb el resultat del 
punt 4 

Càlcul de les possibles fuites 6. 
en el sistema de llet, i afegir-
les al resultat del punt 5 

Càlcul de les pèrdues de regulació. Són les originades pel funcionament del regulador. S’han 7. 
de sumar al resultat del punt 6 

259  

Un cop calculats els diàmetres de les conduccions, una de les coses importants que hem de fer és calcular 
la capacitat de la bomba de buit. Quan la instal·lació està en funcionament hi ha entrades d’aire, els 
polsadors deixen entrar aire, igual que en els diferents punts d’aire. També hi ha escapaments propis del 
funcionament. Si el sistema de neteja està connectat a la instal·lació, hi ha una demanda molt alta de cabal 
per fer el buit, que s’haurà de calcular per saber si supera o no la reserva de la instal·lació. En cas, poc 
probable, que l’extracció de llet cap al tanc es faci amb connexió al buit, l’augment de les necessitats serà 
molt més alt. A més a més, un cop garantit que la bomba podrà fer la seva funció, ha de quedar una 
reserva de buit, que servirà per evitar qualsevol fluctuació i que la màquina no se’n ressenti i pugui, així, 
treballar a un nivell de buit inferior a la meitat de la pressió atmosfèrica. 

Taula 8.7. Resum de les dades per a càlculs 

Flux màxim de llet en el pic 4 l/min 

1 persona, circuit: 50 s  

1 persona, sala: 30 s 

2 persones, circuit: 25 s 

Interval de temps, en segons, de 
col·locació de les mugroneres 

2 persones, sala: 15 s 

Entrada d’aire i col·locació de les 
mugroneres 

100 l/min i mugronera 

Consum d’aire de la conducció Depenent del pendent de conducció (0,5% a 2%) i del nombre 
d’unitats de munyida per banda (veure taula 8.5) 

Longitud de la conducció de llet Segons el nombre d’unitats de munyida per banda i el 
diàmetre de la canonada (vegeu taula 8.6) 

Plàstic o acer 
inoxidable 

75,4
75,18,27

p
qld

Δ
=  

Diàmetre intern de les conduccions 
d’aire 

Galvanitzades 

5

274,17
p
qld

Δ
=  

l, longitud conducció en m. (si és en 
anell l/2). 1 colze de 45º = 0,5 m de 
50 mm de Φ (o 1 m de 100 mm de 
Φ). 1 colze de 90º = 2 m de 50 mm 
Φ (4 m de 100 mm Φ) 

q, cabal de la conducció, l/min 
Càlculs previs aproximats cabal 
bomba. (Si és en anell q/2). 

Δp, caiguda de pressió en Kpa (entre 
1 i 2 Kpa) 
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Un cop calculats els diàmetres de les conduccions, una de les coses importants que hem de fer és calcular 
la capacitat de la bomba de buit. Quan la instal·lació està en funcionament hi ha entrades d’aire, els 
polsadors deixen entrar aire, igual que en els diferents punts d’aire. També hi ha escapaments propis del 
funcionament. Si el sistema de neteja està connectat a la instal·lació, hi ha una demanda molt alta de cabal 
per fer el buit, que s’haurà de calcular per saber si supera o no la reserva de la instal·lació. En cas, poc 
probable, que l’extracció de llet cap al tanc es faci amb connexió al buit, l’augment de les necessitats serà 
molt més alt. A més a més, un cop garantit que la bomba podrà fer la seva funció, ha de quedar una 
reserva de buit, que servirà per evitar qualsevol fluctuació i que la màquina no se’n ressenti i pugui, així, 
treballar a un nivell de buit inferior a la meitat de la pressió atmosfèrica. 

Taula 8.7. Resum de les dades per a càlculs 

Flux màxim de llet en el pic 4 l/min 

1 persona, circuit: 50 s  

1 persona, sala: 30 s 

2 persones, circuit: 25 s 

Interval de temps, en segons, de 
col·locació de les mugroneres 

2 persones, sala: 15 s 

Entrada d’aire i col·locació de les 
mugroneres 

100 l/min i mugronera 

Consum d’aire de la conducció Depenent del pendent de conducció (0,5% a 2%) i del nombre 
d’unitats de munyida per banda (veure taula 8.5) 

Longitud de la conducció de llet Segons el nombre d’unitats de munyida per banda i el 
diàmetre de la canonada (vegeu taula 8.6) 

Plàstic o acer 
inoxidable 

75,4
75,18,27

p
qld

Δ
=  

Diàmetre intern de les conduccions 
d’aire 

Galvanitzades 

5

274,17
p
qld

Δ
=  

l, longitud conducció en m. (si és en 
anell l/2). 1 colze de 45º = 0,5 m de 
50 mm de Φ (o 1 m de 100 mm de 
Φ). 1 colze de 90º = 2 m de 50 mm 
Φ (4 m de 100 mm Φ) 

q, cabal de la conducció, l/min 
Càlculs previs aproximats cabal 
bomba. (Si és en anell q/2). 

Δp, caiguda de pressió en Kpa (entre 
1 i 2 Kpa) 

 

Foto 8.12. Sistema automàtic de neteja

Foto 8.13. Programador de la neteja de la instal·lació de munyida
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Càlcul de les possibles fuites en el sistema de conduccions d’aire; cal sumar-les al resultat del 8. 
punt 7 . 

Correcció del cabal tenint en compte l’altitud i el buit amb els quals s’ha de treballar. 9. 

La reserva ideal per tal que no hi hagi baixades ni pujades de buit, és a dir, per a un funcionament 
regular del nivell de buit, la calcularem segons la taula 8.8, i la compararem amb la determinada 
en el control de la màquina. 

tAulA 8.8. reServA reAl mínimA, en l/min d’Aire. Amb conducció de llet i diPòSit meSurAdor

Unitats de munyida Reserva real l/min

Menys de 10 200 + 30 n

Més de 10 500 + 10 (n – 10)

(n, nombre d’unitats de munyida) (Norma UNE 
68050:1998).

En el cas d’instal·lacions amb olla, la reserva real mínima la calcularem seguint la taula 8.9.

tAulA 8.9. reServA reAl mínimA, en l/min d’Aire. Amb olleS

Unitats de munyida Reserva real l/min

Menys de 10 80 + 25 n

Més de 10 330 + 10 (n – 10)

(n, nombre d’unitats de munyida) (Norma UNE 68050:1998).

El valor que obtindrem després de fer els càlculs se suposa que ha de ser vàlid per a altituds infe-
riors o iguals a 300 m i per obtenir un buit o diferència de pressió igual a 50 Kpa. En cas contrari, 
caldrà fer una correcció, tant per a l’altitud com per al nivell de buit. Atès que la munyida no ha de 
provocar cap traumatisme al mugró, l’ideal seria munyir a pressió atmosfèrica, però això no seria 
possible, ja que l’extracció de llet es basa, precisament, en la depressió que es crea en el mugró. 
Munyir a 50 Kpa significa que la diferència entre la pressió atmosfèrica i la interior és de 50, i per 
aconseguir aquesta depressió caldrà, per exemple, un cabal de la bomba igual a 600 l/min. Aquest 
cabal serà suficient per passar de 100 Kpa a 50 Kpa. Però si el que volem és munyir amb menys de-
pressió no caldrà que la bomba sigui tan potent, ja que el recorregut des de la pressió atmosfèrica 
fins a l’interior serà menor. Per exemple, si el que volem és munyir a 40 Kpa, la bomba ha de treure 
aire perquè la pressió interior passi de 100 a 60 Kpa. El problema serà en el fet que les mugroneres 
s’aguantin, ja que, si la depressió és baixa, cauran. D’aquí la necessitat de tenir bombes amb cabal 
suficient, i, sobretot, a causa de noves incorporacions de material, com per exemple els retiradors 
d’unitats de munyida, que tenen una alta despesa. 
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En la taula 8.10 incloem el corrector pel qual hem de multiplicar el cabal de la bomba, calculat a 
nivell del mar i a 100 Kpa. 

tAulA 8.10. fActor de correcció h que cAl APlicAr Al cAbAl  
de lA bombA, tenint en comPte l’Altitud i el nivell de buit de trebAll

Nivell de buit (Kpa)

40 45 50

Altitud en m Pressió atmosfèrica (Kpa) Coeficient de correcció, H

menys de 300 100 0,80 0,89 1,00

de 300 a 700 95 0,84 0,94 1,07

de 700 a 1.200 90 0,88 1,00 1,16

de 1.200 a 1.700 85 0,93 1,08 1,28

de 1.700 a 2.200 80 1,00 1,19 1,45

Elaborada a partir de les normes ISO/UNE (AENOR, 1998).

Si el buit ha de ser igual a 50 Kpa, a nivell del mar, el corrector és 1, ja que aquest és el punt de 
referència, que coincideix amb un buit de 40 Kpa i a una pressió atmosfèrica de 80 Kpa o a un 
nivell de més de 1.700 m, i amb el de 45 Kpa i 90 de pressió atmosfèrica.

Per exemple, si hem calculat que a nivell del mar el cabal de la bomba ha de ser de 900 l/min, a una 
altitud de 1.300 m, el cabal haurà de ser de 900 x 1,28 = 1.152 l/min. 

Per a una neteja adequada de totes les conduccions i unitats de munyida, mitjançant un corrent 
d’aigua amb formació de taps, és recomanable una velocitat d’entre 7 m/s i 10 m/s. Hem de 
calcular la despesa o el consum d’aire necessari per a la neteja, i aquest el calcularem tenint en 
compte el diàmetre (d) de la conducció de llet (en dm), de la velocitat (v) recomanada per a l’aire 
(normalment s’agafa 8 m/s), però expressada en dm/min, i de la relació entre la pressió interior en 
la conducció i la pressió atmosfèrica (és a dir pa - pi respecte a pa). 

La fórmula utilitzada és la següent, cadascuna de les seves variables expressades en les unitats 
indicades:

q serà el cabal necessari per a una correcta neteja, en/l min. 

Un altre aspecte important és el fet de calcular les despeses originades per diferents elements de 
la instal·lació, com per exemple, els polsadors, les preses d’aire, les bombes de llet (que funcionin 
al buit), les mugroneres, etc. 
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Per a una neteja adequada de totes les conduccions i unitats de munyida, mitjançant un corrent d’aigua 
amb formació de taps, és recomanable una velocitat d’entre 7 m/s i 10 m/s. Hem de calcular la despesa o 
el consum d’aire necessari per a la neteja, i aquest el calcularem tenint en compte el diàmetre (d) de la 
conducció de llet (en dm), de la velocitat (v) recomanada per a l’aire (normalment s’agafa 8 m/s), però 
expressada en dm/min, i de la relació entre la pressió interior en la conducció i la pressió atmosfèrica (és a 
dir pa - pi respecte a pa).  

La fórmula utilitzada és la següent, cadascuna de les seves variables expressades en les unitats indicades: 
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q serà el cabal necessari per a una correcta neteja, en/l min.  

Un altre aspecte important és el fet de calcular les despeses originades per diferents elements de la 
instal·lació, com per exemple, els polsadors, les preses d’aire, les bombes de llet (que funcionin al buit), 
les mugroneres, etc.  

El consum de cada polsador és igual a 25 l/min. El consum del conjunt de quatre mugroneres (unitat de 
munyida) és igual a 10 l/min. En condicions normals de funcionament. 

Per als retiradors d’unitats de munyida, considerem que el màxim de retiradors que treballaran alhora 
seran dos, i la despesa o consum d’aire de cadascun serà aproximadament de 50 l/min. En cas que la 
reserva real calculada en el punt 1 (càlcul del cabal de la bomba) fos inferior a aquest valor 100, (2 x 50) 
els càlculs caldrà fer-los amb aquest valor.  

 
Foto VIII_14 Retiradors de mugroneres 

En definitiva, multiplicarem el nombre d’unitats de munyida per 35 (la suma del consum d’un polsador i 
el joc o unitat de munyida).  
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El consum de cada polsador és 
igual a 25 l/min. El consum del 
conjunt de quatre mugroneres 
(unitat de munyida) és igual a 
10 l/min. En condicions normals 
de funcionament.

Per als retiradors d’unitats de 
munyida, considerem que el mà-
xim de retiradors que treballaran 
alhora seran dos, i la despesa o 
consum d’aire de cadascun serà 
aproximadament de 50 l/min. En 
cas que la reserva real calculada 
en el punt 1 (càlcul del cabal de 
la bomba) fos inferior a aquest 

valor 100, (2 x 50) els càlculs caldrà fer-los amb aquest valor. 

En definitiva, multiplicarem el nombre d’unitats de munyida per 35 (la suma del consum d’un 
polsador i el joc o unitat de munyida). 

El valor calculat el sumarem a l’anterior, és a dir, a la reserva real o cabal necessari per a la 
neteja. 

A continuació haurem de calcular les fuites que hi pugui haver en el sistema de llet. Segons les 
normes UNE/ISO, les fuites relatives a les conduccions, als dipòsits mesuradors, a la unitat final o 
al receptor, i a les diferents unions, no han de superar la suma de 10 l/min més 2 l/min per unitat 
de munyida a les sales de munyir. 

Després hauríem de calcular les pèrdues de regulació. Són les originades en el funcionament del 
regulador. No han de ser superiors a 35 l/min, o al 5% de la reserva en fer el control de la màquina 
de munyir. 

I, finalment, per calcular les pèrdues possibles en el sistema de conduccions d’aire, caldrà tenir en 
compte el següent: no han de ser superiors al 5% del cabal nominal de la bomba. Cal corregir, a 
continuació, el cabal tenint en compte de l’altitud i el buit als quals s’hagi de treballar. Segons l’al-
titud per a la qual es dissenya la instal·lació, o segons quin sigui el buit al qual es vulgui treballar 
(si és inferior a 50 Kpa), farem les correccions indicades.

Sistemes de munyida automàtica

Un sistema de munyida mecànica és, a més a més del robot munyidor, el disseny del local i dels 
seus accessos (Kuipers i Rossing, 1998). És un equipament que permet munyir les vaques sense 
intervenció directa del vaquer (Veysset et al., 2001). Amb això volem recalcar que el robot per al 
seu funcionament necessita accessoris adequats que acostin o que duguin la vaca fins al robot. 
Sovint el disseny és més important, o més difícil, que el funcionament del robot. 

Foto 8.14. Retiradors de mugroneres
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La seqüència en un sistema de 
munyida automàtica o robo-
titzada està composta dels se-
güents punts: entrada de l’ani-
mal a la unitat o bloc munyidor 
(robot); identificació de la vaca; 
estimació de la quantitat de llet 
que li queda per donar; blocatge 
o alliberament de la vaca segons 
si la quantitat estimada és supe-
rior o inferior, respectivament, 
a un mínim establert; distribu-
ció del concentrat programat; 
neteja dels mugrons; recerca 
dels mugrons i col·locació de les 
mugroneres; munyida de cada 
quarteró; retirada automàtica de les mugroneres; desinfecció dels mugrons; i, finalment, allibe-
rament de la vaca. 

En la recerca dels mugrons i col·locació de les mugroneres cada casa comercial utilitza un sistema 
diferent: detecció per làser, per ultrasons, per làser i càmera, i per ultrasons i sistemes òptics. Per 
exemple, quan el sensor és per làser, el bastidor de la munyida es desplaça per sota del braguer i 
el sensor localitza la base d’un mugró, per retardar la posició fins a trobar els dos mugrons poste-
riors. A continuació aplica les mugroneres i busca els mugrons anteriors. 

El desplaçament per sota de la mamella, o l’entrada del bastidor cap a la mamella, es fa, general-
ment, de manera lateral. Si la detecció és per ultrasons, hi ha una unitat de dos sensors d’ultrasons 
amb camps divergents, que detecta el mugró davanter dret, i el pren com a punt de referència. 
Després, un sensor més fi es desplaça a amunt i avall, fins a trobar els altres. El bastidor es desplaça 
segons la posició del mugró de referència. 

Hi ha uns altres robots que col-
loquen les unitats de munyida 
entre les potes posteriors, ja que 
la màquina té emmagatzema-
des les coordenades dels quatre 
mugrons. En cada munyida s’ac-
tualitzen les coordenades. Hi ha 
alguns robots que tenen d’una a 
quatre places per a la munyida. 

Una de les particularitats que 
introdueix el robot, i que sembla 
molt positiva, és la munyida per 
separat de cada mugró, és a dir, 
l’estimulació i separació automà-

Foto 8.15. Robot munyidor, pot munyir mugrons per separat

Foto 8.16. Robot munyidor, neteja de les mugroneres
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tica de cadascun dels mugrons, aconseguint que no es produeixi sobremunyida o que quedi llet 
retinguda en un quarteró. 

La neteja dels mugrons, en alguns casos és per injecció d’aigua i aire, i en uns altres és mecànica 
amb raspalls desinfectats.

Tots els models eliminen els primers dolls de llet, i, entre munyides, generalment, netegen el joc 
de mugroneres. La desinfecció dels mugrons, una vegada acabada la munyida, es fa, segons hagi 
elegit cada fabricant, per aspersió o polvorització. 

Segons diversos estudis i dades de cases comercials el nombre de munyides/vaca i dia és de 2,8, i 
solament el 46% de les visites de les vaques al robot és voluntari (Kuipers i Rossing, 1998). 

Per estudiar la conveniència d’invertir en un robot s’ha de determinar el sobrecost (Veysset et al., 
2001). Defineixen el sobrecost com la diferència entre el benefici atribuïble a la sala de munyir 
convencional en el total del benefici de l’explotació, i l’atribuïble al robot. 

Per a les explotacions de més de 60 vaques, i menys de 100, les inversions en robots surten for-
çosament amb sobrecost, fins i tot si la producció de llet augmenta fins a un 10% (Veysset et al., 
2001). 

De l’estudi realitzat per Alibés et al. (2003) seguint la metodologia anterior, aplicada a explotacions 
de Catalunya, van deduir que en els supòsits que no es produeixi un augment de la producció, la 
inversió realitzada amb el robot penalitza el cost de producció, de 0,001 a 0,020 €/kg de llet (de 
8.700 € a 17.560 € per a una explotació de 90 vaques). És aconsellable que en qualsevol cas, abans 
de la decisió d’instal·lar un robot, es faci un estudi del sobrecost.

La munyida robotitzada i aspectes funcionals i productius

A part de les qüestions econòmiques (temps lliure, cost de la mà d’obra, amortització de la in-
versió) que influiran en la decisió d’implantar un robot munyidor, hi ha raons funcionals i de 
producció que, sovint, se li plantegen a l’assessor. Quina influència té un sistema de munyida 
robotitzada sobre la producció de llet? O bé, la freqüència de munyida, l’interval entre munyides, el 
temps de munyida, etc., com varien entre tipus de munyida? Són arguments que ajuden a prendre 
una decisió transcendental com és la innovació de la munyida robotitzada en una explotació. En 
l’exposició anterior al·ludíem a aquests temes; actualment disposem de referències de camp, que 
complementen els estudis teòrics i les simulacions de la implantació. 

En un estudi sobre 12 explotacions (Gygax et al., 2007), van comparar 2 models de sistemes au-
tomàtics de munyida amb els equivalents sistemes convencionals de munyida16. La producció 
mitjana de llet per vaca no diferia entre els tres sistemes, la qual cosa afegeix una certa incertesa 

16. 4 explotacions amb robot Lely Astronaut, 4 explotacions amb robot DeLaval VMS, i 4 explotacions unes 
amb sala tàndem 2x2 i 2x3. Totes les explotacions tenien entre 20 i 56 vaques en munyida, de les quals van 
registrar 20 vaques en el període de declivi de la lactació.
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a les referències usades fins al moment. Possiblement la causa sigui que en mesurar la producció 
mitjana de l’explotació, els resultats que indicaven que la munyida robotitzada augmentava la 
producció individual d’una vaca, queden diluïts en el conjunt. Això ha d’obligar a buscar l’oportu-
nitat de la inversió en els aspectes de cost de la mà d’obra. Altres autors (Melin et al., 2005) van 
estudiar que per augmentar la producció de llet amb la munyida robotitzada, era necessari disse-
nyar l’àrea del robot amb diferents portes d’accés, tant per als concentrats com per a la ració base, 
de manera que les vaques fossin distribuïdes amb criteris més adequats que no pas amb l’únic 
estímul del consum de concentrats. 

La mitjana del nombre de munyides diàries per als sistemes automàtics era de 2,47 (entre 2,38 i 
2,56), valor inferior del que indiquen algunes cases comercials. Entre els tres sistemes (automàtics 
i convencionals) no hi va haver diferències en el temps total emprat a munyir totes les vaques (7 
minuts i mig per vaca).

Guia per decidir si cal comprar o no un robot

Per decidir si cal comprar o no un robot, en definitiva per acceptar la seva instal·lació o no, s’han 
de tenir en compte els següents punts (Veysset et al., 2001): 

a) Econòmic: cal fer una anàlisi del sobrecost per a cada cas. Sembla que les explotacions d’entre 
50 i 60 vaques són les que estan millor col·locades per fer la inversió, a igualtat d’inversió. No 
obstant això, el cas més favorable és per a les explotacions que utilitzen mà d’obra assalariada per 
a la munyida, cosa que no és massa habitual en aquests tipus d’explotacions.

b) Feina: cal estudiar les limitacions de la mà d’obra. Si és escassa s’haurà de fer l’estudi de sobre-
cost. I si no ho és sembla més adequada la sala de munyir convencional. Per altra banda, si s’opta 
pel robot caldrà tenir en compte que, com a mínim, les vaques trigaran dos mesos a adaptar-s’hi. 
El ramader tindrà una adaptació més difícil, amb excepcions, ja que haurà de canviar el tipus de 
treball i anar més cap a la gestió de les dades generades pel robot. No hi ha prou experiència per 
saber si “observar” les dades serà tant o més efectiu que observar dues vegades al dia les vaques, 
una a una, en munyir-les. 

c) Bestiar: cal estudiar les repercussions en el bestiar. La taxa de reposició suplementària a causa 
de la implantació del robot se situa aproximadament en el 10%. Caldrà tenir en compte la qualitat 
dels aploms i del braguer per a la munyida robotitzada. En cas de parts agrupats per mesos o 
estacions, sembla poc recomanable l’ús de robot, ja que es produeixen pics d’ús i èpoques d’atura-
des. Les investigacions haurien d’aclarir si l’actual tecnologia és adequada per a altes freqüències 
de munyida, ja que la màquina actua més temps sobre la mamella (Kuipers i Rossing, 1998), i la 
freqüència de munyides implica que la taxa en AG lliures és més alta, i, per tant, la llet no és tan 
estable. Hem de saber que no és l’ús del robot allò que fa que augmenti la productivitat de la vaca, 
en cas que ho fes, sinó que l’augment en la freqüència de munyides n’és el responsable. 

d) Llet: cal vigilar diàriament la neteja de les vaques, ja que el robot no detecta la brutícia de 
la mamella (Kuipers i Rossing, 1998). Sembla que l’augment de la concentració de leucòcits és 
passatger.
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e) Edificacions: cal preveure una àrea d’atenció i elecció d’almenys un 10% de les vaques. L’accés 
al robot pot ser lliure o forçat. Cal d’estudiar la millor manera d’implantar el robot. No és el mateix 
introduir-lo en una explotació nova, que adaptar-lo a una ja existent.

f) Capacitat del robot: cal triar la capacitat diària necessària d’un robot. Per fer-ho s’han de tenir 
en compte els següents aspectes: la producció de llet per vaca, la velocitat de munyida, la facilitat 
de munyida —conformació del braguer— l’agrupament de parts, i el període d’aturada per a la 
neteja del robot. Si l’alimentació es basa en la pastura, l’estudi d’oportunitat de la inversió haurà 
de fer-se amb molta atenció, ja que el robot obté la màxima productivitat si està disponible tot 
el dia. 

Sobre l’alimentació cal fer algunes precisions: el robot, per a un ús òptim, necessita que l’entrada 
de vaques al llarg del dia sigui contínua, i sembla que està totalment demostrat que les vaques, 
normalment, no van a la munyida soles, sinó que necessiten ser incitades, i la millor manera és 
subministrant-los concentrats.

Últimament s’han abandonat els collarets dosificadors de pinso, com ja fa temps es va abandonar 
el subministrament de concentrats en la sala de munyir, adduint en aquest cas que la sala sola-
ment havia de ser per munyir, i que el subministrament de pinso destorbava la rutina de munyida. 
Ara, per al bon funcionament del robot, torna a ser necessari el subministrament de pinso. Caldrà, 
per tant, retocar la ració única unifeed, ja que si no es fa hi ha el perill de la baixada en la qualitat 
de la llet, especialment de la taxa de greix. S’haurà de formular la ració d’unifeed per sota del que 
és habitual, i procurar que, en el robot, el pinso o els concentrats es donin repartits el màxim de 
vegades possible durant el dia, per evitar problemes metabòlics. Segons el nostre parer, s’hauria de 
canviar radicalment la manera de racionar —formular i subministrar— i analitzar aquest aspecte 
de l’alimentació: la conveniència de la compra, o no, del robot, 

Maneig de la munyida

El comportament de la vaca en 
la munyida sol estar influït pel 
del munyidor i per les condici-
ons del conjunt de la instal·lació. 
Alguns autors (Albright i Arave, 
1997; Waiblinger et al., 2002; 
Rousing et al., 2004) han buscat 
diferents formes de mesurar el 
maneig de la munyida, assumint 
l’existència d’una relació entre el 
comportament del munyidor i el 
benestar de la vaca. 

En un estudi localitzat a la co-
marca de l’Alt Urgell (Catalunya), 
van mesurar el nombre de guit-

Foto 8.17. La higiene de la sala de munyir ha d’anar a càrrec del munyidor
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zes que donaven les vaques en el moment de la munyida, utilitzant aquest mesurament com a 
índex de munyida (Gomà, 2004); van observar que a major % de guitzes, major és el recompte 
cel·lular, coincidint amb Blowey et al. (1995) en indicar que qualsevol causa que provoqui estrès a 
les vaques pot influir en el recompte de cèl·lules somàtiques. Per la seva part, Gröhn et al. (1990) i 
Kehrly et al. (1994) van determinar l’existència d’una relació negativa entre la producció de llet i les 
cèl·lules somàtiques (el recompte) a causa que la infecció provoca una baixada de la producció. 

Lensink et al. (2001) també indiquen que quan les interaccions entre el munyidor i les vaques no 
són bones, el resultat és una producció de llet més baixa. 

La rutina en la munyida

La rutina és molt important i per tal que sigui correcta l’hem d’entendre com una seqüència d’ope-
racions ineludibles i ben realitzades. Les principals són les següents:

Abans de la munyida cal realitzar el test de 1. Califòrnia per comprovar si hi ha mamitis o no, de 
manera periòdica

Cal treure un raig de llet per observar-la i veure si hi ha flòculs, canvis de color o de 2. 
consistència

Cal netejar els mugrons, una tovalloleta per a cada vaca3. 

Cal observar el nivell de buit abans de col·locar les mugroneres4. 

Cal col·locar les mugroneres immediatament després de la preparació5. 

Cal comprovar el buidatge del braguer, al final de la munyida, en cas que no hi hagi retiradors 6. 
de mugroneres

Cal realitzar el bany de mugrons7.  després de la munyida

Cal netejar els elements que han intervingut en la munyida totalment i curosa just després de 8. 
la munyida

La munyida i el temps lliure

Aproximadament des de fa deu anys, s’estan realitzant investigacions per saber com afecta la 
reducció de dues munyides diàries a una, en la producció i en la salut de la vaca. El motiu respon 
a raons socials de benestar a la feina i de conciliació familiar. Hi pot haver altres raons de caràcter 
econòmic i de regulació de la quantitat de llet produïda (quotes), generalment conjunturals, que 
portin a un interès per reduir la producció, i que segons quin sigui el mercat puguin fer-se enrere. 
En aquest sentit, també ens interessa conèixer les incidències que pot provocar passar, novament, 
d’una munyida a dues. Per norma general, la bibliografia més propera a les condicions de produc-
ció fa referència a investigacions realitzades a França. Els sistemes de pasturatge, i d’adaptació de 
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la producció a les condicions climàtiques, són, per se, sistemes que permeten aquestes pràctiques 
de manera més natural, ja que, entre altres raons, s’acostuma a seguir la concentració de parts, 
amb la qual cosa aplicar el mètode d’una sola munyida diària al final de les lactacions sol ser, o pot 
ser, una pràctica que, encara que no sigui habitual, sí és factible ser realitzada. 

La revisió bibliogràfica de deu anys d’experimentació en aquests aspectes (Rémond i Pomies, 2005) 
mira de respondre les qüestions que planteja el pas de dues munyides a una, i la seva tornada. 
Sobre l’adaptació de les vaques i la seva salut, un cop passat el pic de la lactació, aquestes s’adap-
ten ràpidament, si bé en el primer dia es mostren inquietes, i algunes no poden contenir la pressió 
a l’esfínter dels mugrons. No obstant això, l’endemà s’acomoden a la nova situació, de tal manera 
que si tornen a ser munyides dues vegades al dia, en la primera munyida no donen la quantitat 
que es podria pressuposar, el fet que demostra la seva fàcil adaptació. Si el pas de dues a una mu-
nyida es fa en el postpart i en el pic de la lactació, les vaques manifesten més inquietud, sobretot 
si hi ha vaques en la mateixa explotació que es munyen matí i tarda; els edemes a la mamella són 
més freqüents. 

Els autors esmentats afirmen que en 121 explotacions franceses on van practicar aquesta moda-
litat, durant 9 setmanes, amb la finalitat d’adaptar-se a la quota, i seguint una experimentació de 
camp en aquest sentit, els titulars es van mostrar conformes amb el sistema sense trobar incidèn-
cies remarcables, amb una adaptació fàcil. 

Sobre la salut, en concret el recompte cel·lular i la mamitis, si el mètode (passar d’una a dues mu-
nyides) es feia en el declivi de la lactació es produïa, en la majoria de casos, un lleuger augment 
del recompte cel·lular. Si bé destaquen que no hi havia més incidència de mamitis de lo normal. 
Observen que, possiblement el lleuger augment del recompte cel·lular era a causa de la tensió 
provocada per l’acumulació de llet, a partir de les 18 hores després de la munyida, de manera 
transitòria, en la juntura oberta dels alvèols del teixit secretor. Quan es tornava a les dues munyi-
des es normalitzava el recompte cel·lular. 

Sobre la producció, les referències indiquen una disminució de prop del 20 al 30%, en vaques en 
els últims mesos de lactació, una volta passat el pic de lactació. Aquesta disminució és vàlida sigui 
quina sigui la permanència del mètode d’una munyida al dia. Les referències en el pic de lactació i 
en el postpart indiquen disparitat de valors en la seva disminució, des del 7% fins al 38%.

Quant a la composició de la llet hi ha concordança en els resultats, augmenta la taxa de greix 
mesurat en % (al voltant de 0,28 punts), augmenta la taxa de proteïna (al voltant de 0,15 punts), i 
decreix, lògicament, la taxa de lactosa (al voltant de 0,15 punts). Allò que és important recalcar és 
que una vegada acabat el període d’una munyida al dia, la producció de llet i la seva composició 
recuperaven els nivells de normalitat. La capacitat d’ingestió no es veu afectada, per tant, es pot 
adaptar la ració a les necessitats de producció. Normalment, les vaques a mitja lactació, munyides 
una sola vegada al dia, recuperen millor la seva condició corporal i en la pròxima lactació milloren 
els índexs de reproducció. 

Els mateixos autors (Rémond i Pomiès, 2007) van investigar els efectes d’una munyida diària dis-
tribuïda en el temps de manera interrompuda per espai de tres setmanes. Aquest tipus d’expe-
riències s’aproximen a donar resposta a les necessitats de la mà d’obra quant a disponibilitat de 
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temps lliure. Per a vaques en lactació17 es van distribuir en dos grups, una munyida normal i una 
altra munyida intermitent18, i es van anotar tant la producció de llet com la seva composició. Els 
principals resultats van ser que la producció baixava al voltant del 25%, però aquesta baixada es 
concentrava en les setmanes en què es munyia una sola vegada per dia, amb la qual cosa es va 
veure la seva recuperació instantània. Quant a la composició de la llet, la taxa de greix augmen-
tava (de terme mitjà 0,45 punts, per exemple, passava de 3,7% a 4,15%) i la taxa de proteïna es 
mantenia igual durant el període, excepte en l’última setmana en què es munyien una sola vegada 
al dia, passant de 2,98% a 3,19%. 

Finalment, és interessant ressaltar les conclusions d’un estudi sobre aquest tema (Pomiès et al., 
2008), en el qual recalquen la necessitat d’estudiar la possibilitat de seleccionar les vaques que 
toleren millor períodes llargs entre dues munyides consecutives. D’aquesta manera, observen, es 
podria aplicar aquesta tècnica de maneig, en espais concrets i reduïts, i disposar de més temps 
lliure, ja que aquest mètode és fàcil d’innovar i, a més a més, és totalment reversible. Igualment, 
adverteixen que no es pot posar en pràctica aquest mètode durant períodes llargs, ja que es de-
gradaria la salut de les mamelles. Per a aquests autors, és factible la supressió de la munyida del 
diumenge a la tarda sense grans alteracions en la producció. Evidentment, cada explotació ha de 
valorar en tots els seus aspectes aquesta possible innovació.

17. Vaques en el tercer mes de lactació, alimentades amb ració única, produint 33 litres/dia, 3,7% de taxa de 
greix i 2,98% de taxa de proteïna. La ració a base de fenc i ensitjat de raigràs, i una mitjana de 5,4 Kg. MS de 
concentrat.

18. Munyida normal: dues munyides al dia; Munyida intermitent: passava una setmana a una munyida diària, 
tornava a munyir-se normalment dues setmanes, una altra setmana a una munyida, tornava dues munyides 
durant tres mesos, i, finalment, es munyien una altra setmana una sola vegada al dia.
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56, 57, 59, 60, 65
Oleoproteaginoses  188, 191, 193
Oli a ració  78
Oliva  185

Molinada  185
Ordi  181
Ordi gra  141, 179, 180, 188

Midó  82
Orientació allotjament  215
Oxaloacetat  197

P

Pa  186
Palatabilitat  76
Paral·lel  237
Paral·lel Girona  236
Parets cel·lulars  73, 97
Pasturatge

Competitivitat  225
Necessitats energètiques  96
Temps  217

Patata  185
Midó  82

Pellofa de soja  183

Període de plena lactació  22
Període de postpart  22, 106

Mobilització de greix  106
Pes metabòlic  100, 105, 107
Pèsol farratger  168
Pic de lactació  22, 68, 103, 104, 106
Plantejament ració  116, 117
Poder acidogen  200, 201
Poder tampó  200
Podòmetre  207, 209
Política agrària comunitària  27
Polpa de remolatxa  141, 185, 193, 194
Polpes de cítrics  184
Polpes de poma  184
Polpes de tomàquets  186
Polsador  248

Consum d’aire  260
Polsadors  245, 256, 257, 259
Portamugronera  245, 253
Potencialitat farratge  158, 159

Energia  158
Proteïna  158

Potencialitat proteica  22
Prat temporal  167
Pressupost empresarial  47
Preu i qualitat  28
Primípares  103, 104, 105, 113
Privatitzar serveis  42
Probiòtics  119, 124
Problemes de contaminació  27
Problemes sanitaris  21
Producció de llet

Efectes dels farratges  96
Necessitats en Ca i P  108
Necessitats energètiques  107

Programa reproductiu  206
Propionat  75, 76, 77, 197
Proteïna de la llet  84
Proteïna digestible alimentària (PDIA)  100
Proteïna digestible intestinal energia (PDIE)  100
Proteïna digestible intestinal microbiana ener-

gètica (PDIME)  100
Proteïna digestible intestinal microbiana pro-

teica (PDIMN)  100
Proteïna digestible intestinal nitrogenada 

(PDIN)  100
Proteïna digestible intestinal (PDI)  99
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Proteïna digestible microbiana (PDIM)  100
Proteïnes del lactosèrum  85
Pulsació  245, 249, 250, 253

Relació  245
Sistema  20
Velocitat  245

Punció ovòcits  211
Punt estricte

Ingestió suplementària de concentrats
Llei de rendiments decreixents  115

Q

Quotes  13, 19

R

Ració
propietats físiques  94

Ració efectiva  67, 68
Ració i composició de la llet  70
Ració isoenergètica  77
Ració isoproteica  77
Racionament

Midó  80
Pasturatge

Composició llet  80
Racionament alimentari  21, 195
Racionament vedelles

Període 6 a 15 mesos  137
Període d’alletament  137, 138
Període de deslletament  137
Període inseminació a part  137

Ració real  67, 68
Ració teòrica  67
Raïm  185
Ramader, opinió  23
Rastell  215, 216
Recompte cel·lular  263, 265, 266
Regadiu  14
Règim de tinença  14
Regulador de buit  248
Relació acètic propiònic  199
Relació Ca\P  204
Relació Ca/P aliment mineral  107
Remolatxa  185

Remugant
Masticació  75, 95, 98

Renda de la terra  54
Renda unitària treball  56
Rendibilitat producció  59
Reparació maquinària  53
Repleció, unitats  70, 95, 97, 100, 101, 102, 

109, 110, 112, 113, 114, 115, 131, 137
Reposició

Causes  16
Taxa  21

Reproducció
Control  16, 20
Maneig  205, 208
Programa informàtic  16

Reserva real  258
Reserves corporals  70, 83, 125, 126
Retenció de placentes  198
Retiradors mugroneres  253
Retribució mà d’obra familiar  54
Reunió participativa

Etapes o processos  41
Objectiu  40

Reversibilitat
Problemes  28

Revolució verda  28
Risc  28

Acceptació  29
Robot munyidor  260, 261, 262, 263, 264
Roda SEA  16
Rotatives  237
Rumen

Degradabilitat del midó  81
Microorganismes  73

S

Sala de munyir  15, 20, 235, 236, 239, 243, 
244, 262, 263, 264

Barra del darrere  240
Capacitat  244
Disseny  239
Elecció  244
Fossa  240, 242
Il·luminació  242
Passa de la vaca  241
Plataforma  241
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Posició braguer  239
Posició vaca  241
Posició vaquer  239
Tipus  15, 236

Sala d’espera  235, 242, 243
Saliva  82, 86, 98, 200
Savis  26
Sector lleter, tendència  19
Segó de blat  188, 193
Seguretat social  51, 53, 54, 56
Seleni  198
Semen

Elecció  16
Procedència  16

Separador mecànic fems  233
Sèrum de llet  186
Servei d’Extensió Agrària  13, 44
Sexatge embrions  211
Símbol  37
Sistema d’allotjament  15
Sistema integrat a vaques de llet  30
Sistema integrat de producció  30
Sistema integrat d’explotació  30, 31
Sitges

Capacitat  152
Dimensions  151
Drenatge  151
Ompliment  152
Parets  152
Tipus  150

Sobrecost  262
Sobrecost robot  262, 263
Sobremunyida  253, 262
Societat agrícola

Canvis  43
Sodi i potassi, disfuncions  205
Software  35
Soja  141, 175, 181, 183, 191
Soja extrussionada  191
Sorgo gra  182

Midó  82
Subministrament concentrats  264
Substitució farratges i concentrats  70, 97, 101
Subvencions  48
Succió  245, 246, 249, 250
Superovulació  211
Superproducció  28, 42

T

Tàndem  236
Tanins  182, 185
Taxa de greix baixa  203
Taxa de proteïna  89, 90, 92, 96
Taxa de substitució global  109, 111
Taxa de substitució marginal  111
Taxa reposició vaques  263
Tetània de l’herba  204, 205
TG  197
Titular de l’explotació agrària  25
Torsions de quallar  17
Tortó de cacau  188
Tortó de coco  183
Tortó de colza  183, 193
Tortó de cotó  184
Tortó de gira-sol  184
Tortó de palma  184
Tortó de soja  179, 183, 188, 191
Tramús  184
Tramús extrudit  188
Transferència tecnològica,  25, 32
Transgènics  28
Transmissió idees  36
Trasplantament embrionari  211
Treballador agroindustrial  26
Tremolors musculars  204
Trèvol blanc  167
Trèvol violeta  167
Triglicèrids  73, 74, 77
Triticale gra  181

U

Úlceres  202
Unifeed  18, 21, 22, 67, 78, 79, 80, 90, 96, 120, 

121, 123, 124, 219, 225, 264
Distribució diària  18

Unitat farratgera de llet (UFL)  99
Unitat final munyida  251
Unitats de treball agrari  15
Urea  78, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 137, 186
Urea en la llet  87, 88, 90
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V

Vaca
Cicle productiu  102

Vaca adulta
Dimensions  239

Vaca ajeguda  218
Vaca present  15, 20
Vacuòmetre  248
Valoració genètica  210
Valoració reproductors  210
Valoració sensorial  97
Valor privat  43
Valor públic  43
Valor residual  51, 52
Vaques dominants  225
Variació inventari animal  48
Veça  168
Vedelles de reposició

Alimentació  137
Capacitat d’ingestió  138
Necessitats  139

Venda de llet  48
Venda fems  48
Venda neta animals  48
Vida productiva  211
Vida útil de les vaques  20
Vigilància de les vaques  16
Vigilància zels  209
Vinassa  185
Visita explotació  23
Vitamina D3  204
Vitamines a ració  93
VLDL  74

Z

Zona de repòs
Palla  218
Superfície  218

Zona d’exercici
Mobilitat  218
Superfície  219






