
Ramaderia 
ecològica  

a petita escala



Aquest manual és el resultat de la col·laboració internacional Eco-Motive “Formant els 
formadors de producció ecològica a petita escala”, que va ser finançada per la UE per 

mitjà d’una beca Erasmus+Strategic Partnership.

Socis: Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences - Hu; 
GAK Non-profit Public Utility Ltd. – Hu; Municipality of Tiszasas – Hu; 

Escola Agrària de Manresa – Cat; Ruskin Mill College – UK; 
Civitas Foundation –Ro; Ormánság Foundation –Hu

Gestor del projecte: Apolka Ujj

Número de contracte del projecte: 14/KA2VET/2315

Publicat per: Szent István Egyetem

Autors: Berni Courts, Charles-André Descombes, Glória Colom, Sándor Zámbó 

Relectura de l’original anglès: Ibolya L. Gedő, Imre Tirczka, Apolka Ujj

Correctors de l’anglès: Berni Courts, Ricardo Pereira

Traducció: Florinda Plans

Disseny i maquetació: Júlia Csibi

Il·lustracions: Júlia Csibi

Impressió anglesa:  
ISBN 978-963-269-656-0

Agricultura ecològica a petita escala

Ramaderia ecològica a petita escala

1. edition: 2017

La Comissió Europea ha proporcionat suport per als costos del projecte. Aquesta publicació re-
flecteix els punts de vista dels autors; la Comissió no es fa responsable de la informació que conté.

Continguts
1. Una introducció a la ramaderia a petita escala 6

2. Conills a petita escala 9

2.1. Normativa per a la cunicultura ecològica 9

2.2 Aspectes de la selecció de races 11

2. 3. Requisits bàsics dels conills 12

2.4. Instal·lacions per a la cunicultura a petita escala 13

2.5. Espai recomanat en la normativa ecològica/local 18

2.6. Maneig dels conills joves 18

2.7. Cicle de producció i reproducció 20

2.8. Aliment i digestió 22

2.9. La salut dels animals 26

3. Cria de gallines a petita escala 31

3.1. La importància de la selecció de races 31

3.2. Construir el propi galliner i l’equipament 34

3.3. Aspectes de la cria de pollets 37

3.4. Aspectes de la cria d’animals adults 41

3.5. Alimentació 44

3.6. Malalties 47

4. Cria de cabres a petita escala 51

4.1. Aspectes de la selecció de races  51

4.2 Què cal tenir en compte i conèixer quan es comença a criar cabres 54

4.3. Com alimentar els animals? 59

4.4. Connexions entre el farratge i la prevenció de malalties 60

4.5 Maneres naturals de protecció contra paràsits interns i externs 62

5. Cria de porcs a petita escala 65

5.1. Una petita advertència per a un capítol petit 65

5.2 Races 65

5.3. Allotjament 66



ECO-Motive logo: metodologia recomanada per ensenyar

www: enllaç a una web útil

Book: referències o lectures interessants

5.4. Porcs feliços 68

5.5. Aliment per als porcs 68

5.6. Un cicle anual 70

5.7. Porcs sans 70

5.8. Problemes comuns, remeis simples 70



6 7

Una introducció a la ramaderia a petita escala1.
Hi ha una pregunta que sovint es planteja la gent que treballa la terra. La resposta 
a aquesta pregunta afecta la cultura i l’atmosfera de la feina i la finca. Planteja una 
de les decisions més importants que cal prendre. Estem parlant de, si com a part 
del nostre projecte, hem de criar animals i si aquestes criatures esdevindran un 
focus important i un component vital de la nostra feina.

Hem de determinar, com a treballadors de la terra, si podem generar el temps i 
el compromís de tenir-ne cura. Per sobre de tot, estem prenent una decisió que 
promourà o no la presència d’animals com a element necessari a la finca.

Aquesta decisió, encara que en els nostres cors sigui desitjable, no es pot prendre 
a la lleugera. Hem de considerar, amb deteniment, tots els aspectes que implica 
viure amb animals que realitzaran funcions claus i ocuparan un lloc central en les 
nostres vides.

Està clar que hem de demanar consell a aquells que tenen experiència en rama-
deria i sabem que hi ha un munt de publicacions sobre la cria a petita escala de 
pollastres i gallines i sobre com munyir una vaca o com engreixar porcs per a 
casa, per exemple.

La recerca ens ha de menar a reconèixer que tots els animals agrícoles que pu-
guem considerar tenen un conjunt de requeriments específics, mentre que la nos-
tra pràctica, ecològicament informada, ens ajudarà a desenvolupar un model de 
responsabilitat envers les activitats centrades en els animals. En essència, quan 
convidem els animals a coexistir amb nosaltres, hem de comptabilitzar totes les 
influències, reaccions i oportunitats que generaran.

La millor ramaderia demana respecte pels animals de la finca. Històricament, la 
pràctica agrícola, així com les actituds culturals, han contribuït a degradar l’esta-
tus dels animals fins a representar, només, unitats de producció ramadera o pràc-
tics convertidors de residus en proteïna. El nostre llenguatge està farcit de frases 
que redueixen els animals a bèsties de càrrega, caps de turc i, més recentment, 
mers productes de la “granja industrial”. Aquesta actitud s’ha difós en la nostra 
cultura diària en la que, sovint, la gent ja no té cap mena de connexió amb on i 
com es produeix el menjar.

Adoptant una ètica ecològica, podem assegurar que els animals ocupen un lloc a 
les nostres finques i que el seu propòsit va més enllà de ser purament objectes de 
producció. El seu benestar ens ha d’importar tant com la seva productivitat. Els 
seus productes més útils no seran carn, llet, llana o cuiro, sinó que més probable-
ment seran els fems, que ens permetran augmentar la fertilitat, a més de la seva 
habilitat per establir lligams entre la gent, a través de les relacions que es generen 
al voltant de la seva cria i les seves necessitats.

Les necessitats de tots els animals domèstics s’expressen clarament en el compor-
tament natural que exhibeixen quan viuen en els seus entorns no domesticats. 
És més probable que, en aquest cas, estiguem parlant de races tradicionals. El 
cavall, el xai, el porc, el vedell, el pollastre i el conill han estat millorats i refinats 
per acomplir el requisits d’un mercat industrialitzat, global. Les seves necessi-
tats i característiques de raça s’han manipulat per obtenir rendiments alts, menys 
greix i creixement més ràpid i, com a resultat d’això, la qualitat del seu ésser s’ha 
menystingut en favor de la qualitat de la seva producció. De fet, és la densitat del 
greix que envolta el cervell del famós porc Gloucester Old Spot, per exemple, el 
que fa que sigui un animal tan dòcil i fàcil de mantenir en oposició a una raça co-
mercial com la del agressiu porc Large White, millorat per obtenir-ne carn magra 
i prolífica capacitat de cria.

Per tant, canviar la manera de pensar al voltant de la funció dels animals a la finca 
esdevé una tasca. En entomar-la, podem recuperar l’enteniment i mirar els ani-
mals de manera diferent a com ho fa la mentalitat industrial. Amb cada espècie 
individual podem tornar a prendre i experimentar la simbiosi amb la terra, el bes-
tiar i la comunitat pròpia. Podem ser testimonis dels beneficis que cada espècie 
individual pot portar-nos quan dediquem pensament conscient i cura envers el 
seu benestar i els seus estàndards de vida.

Per exemple, observem els porcs en un ambient obert. Veurem un animal que, 
per instint, escull ser social i viure en ramat. Un ramat que, si té prou espai, es-
tablirà zones per dormir, menjar i defecar. Una criatura activa que es rebolcarà 
en un bassal de fang, pasturarà i cavarà de manera natural en pastura barrejada 
i dormirà a l’ombra fresca estones llargues, durant el dia. Veiem animals que ex-
pressen alegria amb la que ens podem identificar.

En els breus moments del dia que els podem dedicar atenció, responen positi-
vament al nostre reconeixement de la seva existència mentre els alimentem i co-
mencem la nostra rutina de servei i cura. Les seves característiques socials se’ns 
encomanen de manera que el treball amb ells és un plaer. Podem, llavors, dedicar 
temps a rascar-los l’esquena, a posar-los protector solar a les orelles els dies de 
molt sol o a crear bassals de fang. Ells gaudeixen de la nostra atenció tant com 
nosaltres gaudim tenint-ne cura, esforçant-nos en atendre les seves necessitats de 
manera pràctica, sensible i ecològica. És llavors quan podem reconèixer allò que 
el treball amb ells ens aporta.

Mentre ens comprometem a retirar, de manera regular, els fems de la zona, com 
un acte de salut i cura, estem rebent una font de fertilitat per al sòl. Ens veiem 
implicats en un cicle conscient de donar i rebre que forja connexions fortes entre 
l’animal, l’home, el sòl i l’hort. El treball amb els animals esdevé un exemple de 
pràctica ecològica que surt de la pressió econòmica productivista, per relacio-
nar-se amb la l’ecologia de la finca completa. Hi ha un resultat que és més que 
purament material, perquè els beneficis d’una bona ramaderia i la joia de “ser” de 
les espècies d’animals generen noves actituds en aquells que hi estan en contacte. 
Els animals són, doncs, companys en el reialme social de la finca i permeten que 
la porta de la finca estigui oberta a més visitants i més inputs de la comunitat més 
àmplia.



8 9

Conills a petita escala 2.
És evident que l’oportunitat de gaudir d’una jornada en la que un grup es reuneix 
per celebrar una festa o el final de la temporada, per exemple, sempre propor-
cionarà l’ocasió de gaudir dels productes de la terra. És en aquests moments de 
comunitat que una brasa fumejant, plena de carn sucosa, criada a casa, servida 
amb verdures i amanides també de casa, realment emfasitza el propòsit de les 
nostres opcions de criar bestiar a la finca. Tot plegat ens permet compartir els 
valors socials, econòmics i ètics del nostre treball amb tots aquells que desitgen 
participar-hi.

Els conills són animals petits, dòcils i productius, que es poden criar en instal·la-
cions senzilles i barates. Poden ser una bona opció per a l’agricultura familiar 
a petita escala, el que podem anomenar producció domèstica. Però, si es volen 
criar seguint criteris ecològics, cal introduir canvis en els sistemes de cria i man-
teniment habituals.

Per obtenir més informació sobre la història dels conills a Europa podeu con-
sultar:

Glossari de termes:

Cau: Forat o túnel excavat per un petit animal, especialment un conill, com a 
habitatge.
Buit sanitari: Gestió dels espais interiors i exteriors de manera que, després 
de traslladar un lot d’animals l’espai esdevingui buit, es netegi i es desinfecti 
completament i, després, es deixi sense animals durant un temps mínim. El buit 
sanitari és un element clau en la prevenció sanitària.
Conilla: Animal adult femella.
Conill: Animal adult mascle.
Llodriguera: Xarxa de forats interconnectats.

2.1. Normativa per a la cunicultura ecològica

No hi ha directrius europees específiques sobre la millor manera de criar co-
nills ecològicament, però sí normativa local que varia de país a país. Mostrarem 
una compilació de les normes franceses i catalanes, que esperem que es puguin 
adaptar a cada situació local.

Les normatives de França i Catalunya comparteixen diversos aspectes impor-
tants:

•	 Els animals que entren han de procedir de la ramaderia ecològica.
•	 El temps de conversió de convencional a ecològic és de 3 mesos.
•	 Els animals han de poder accedir diàriament a l’exterior.
•	 La cria s’ha de fer sobre sòl. Els terres enreixats (slats) estan prohibits.
•	 El jaç ha de ser de palla o d’encenalls no tractats.
•	 La norma fixa una superfície mínima per a la gàbia més l’àrea exterior 

(vegeu més avall).

https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit (vegeu “Lectures recomanades”)
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•	 Per raons sanitàries, el buit sanitari entre dos lots successius és obligato-
ri, tant per als espais interiors com per als exteriors:
•	 De les gàbies: un mínim de 14 dies a França, sense durada establerta 

a Catalunya.
•	 Dels espais oberts: a França es recomana un mínim de 2 mesos, sense 

durada establerta a Catalunya.

Pel que fa al temps de creixement de l’animal, es demana més llarg que no pas 
el de la cunicultura convencional:

•	 El primer aparellament de les femelles joves de reposició s’ha de fer 
quan tenen com a mínim 4 mesos. 

•	 L’aparellament s’ha de fer a la gàbia del mascle, com a mínim 30 dies 
després del part.

•	 El deslletament es fa quan els llodrigons tenen com a mínim 30 dies.
•	 El sacrifici dels conills per a carn no es pot fer abans no tinguin com a 

mínim 90 dies.

L’alimentació dels conills ha de cobrir les seves necessitats en cada etapa de la 
vida:

•	 El llodrigons han de rebre llet natural (no llet en pols), amb preferència 
de la seva mare.

•	 L’herba, el farratge i el pinso han de procedir de l’agricultura ecològica.
•	 El farratge ha de representar com a mínim el 60% (matèria seca, MS) de 

l’aliment.
•	 Es poden proporcionar additius alimentaris i tecnològics que figurin a la 

llista de l’Annex VI de la Normativa EU 889/2008.

La cria s’ha de basar en la profilaxi:

•	 Estan prohibits els tractament veterinaris preventius. La salut dels ani-
mals s’ha de basar en la utilització de races resistents, el benestar animal, 
la higiene i netedat i la qualitat del menjar.

•	 Si, malgrat les mesures preventives per assegurar la salut dels animals, 
aquests es posen malalts, és preferible utilitzar medecina alternativa com 
homeopatia, fitoteràpia o aromateràpia. Altres productes autoritzats es 
troben detallats a la Normativa EU 889/2008 (Annex V, part 3, i Annex 
VI, part 1.1). 

•	 Si les mesures prèvies “no són efectives tractant la malaltia o la lesió, i 
si el tractament és essencial per estalviar patiment o angoixa a l’animal, 
es poden utilitzar, sota la responsabilitat del veterinari, productes o an-
tibiòtics veterinaris al·lopàtics sintetitzats químicament”, dins de certs 
límits (Normativa UE 889/2008, art. 24.3).

•	 “Amb l’excepció de vacunes, tractaments contra paràsits i plans d’eradi-
cació obligatoris, quan un animal o grup d’animals rep més de tres tracta-
ments amb productes o antibiòtics veterinaris al·lopàtics, sintetitzats quími-
cament, en 12 mesos, o més d’un tractament si el seu cicle de vida productiu 
dura menys d’un any, el bestiar afectat, o el producte que se’n derivi, no es 
pot vendre com a ecològic (...)”. (Normativa UE 889/2008, art. 24.4).

2.2 Aspectes de la selecció de races

Si volem criar conills a petita escala, és important escollir animals adaptats a 
aquest propòsit. Hauríem de seleccionar una raça amb les característiques se-
güents:

•	 Resistència. El conills han de ser capaços de suportar condicions adver-
ses, com els efectes dels temps, o possibles malalties o paràsits, perquè 
els animals que sacrifiquem no poden estar malalts o “farcits” de me-
dicaments. També haurien de ser capaços d’aprofitar diversos tipus de 
menjar, encara que no siguin els millors.

•	 Han de tenir bona mida i un creixement moderat. No cal que pesin molt 
per produir fàcilment carn de bona qualitat per a la cocció. Normal-
ment, els conills de mida mitjana són els millors, amb un pes de mascle 
adult d’entre 4 i 5 kg, i lleugerament més petit en femelles (3,5 a 4,3 kg) 
–de manera que els animals per sacrificar, de 90-100 dies, tinguin un pes 
en viu d’uns 2,4-2,5 kg, o sigui un pes en canal d’entre 1,5 i 1,7 kg.

•	 Es prefereixen els conills amb orelles llargues rectes més que els que les 
tenen doblegades, perquè les orelles els ajuden a regular la temperatura, 
factor de suma importància per als conills.

•	 Els animals s’han d’adaptar fàcilment a ser subjectats i han de tenir un 
bon temperament.

•	 Per últim, però no més important, calen bones mares, capaces de criar 
els seus llodrigons sense problemes ni ajuda, tenir-ne cura i donar-los de 
mamar suficientment.

Nota: Dins de la normativa ecològica, no es poden criar conills per obtenir-ne 
pell.

Hem d’optar per les races de bona carn, encara que la qualitat d’aquesta, proba-
blement, depèn més de la gestió i l’alimentació que no pas de l’herència genèti-
ca. Hem d’evitar races albines (sovint són delicades) i races de companyia (ha-
bitualment més petites). De fet, normalment, quan es busca carn “natural” es 
prefereixen conills de color (marrons, grisos...).

En qualsevol cas, podem aconseguir conills de tres fonts. Cadascuna té avantat-
ges i desavantatges:

1. Animals procedents de races domèstiques tradicionals
Característiques. Famílies de mida moderada (de 5 a 7 llodrigons per part) i 
creixement moderat (30-35 g/dia). Normalment són barats, però el seu sub-
ministrament és irregular, perquè les races tradicionals no paren de desa-
parèixer. A més, el seu estat de salut no està garantit.
Adaptació a la ramaderia ecològica. Cal proporcionar una dieta equilibrada 
per obtenir un índex de creixement suficient (30 g/dia, necessari per obtenir 
2,5 kg de pes viu en 100 dies). Tenen poques cries, de manera que no suporten 
pressions molts altes i poden créixer amb una alimentació no del tot equili-
brada, que facilita el part.

Mètode didàctic: Joc d’arrencar cues
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2. Animals procedents de races convencional intensives
Característiques. Famílies grans (de 9 a 11 llodrigons per part) i creixement 
ràpid (38-45 g/dia). Aconsegueixen el pes comercial estàndard (2,4 kg en 
viu) en uns 70 dies. Normalment són barats de comprar individualment i 
fàcils de trobar.
Adaptació a la ramaderia ecològica. Quan reben una alimentació reduïda 
o no ben equilibrada sembla que tinguin un índex de creixement més lent, 
però no problemes de salut. De totes maneres, mentre donen de mamar, 
una dieta ben equilibrada és essencial. 

3. Animals procedents de races pures (nadiues)
Característiques. Avui en dia, aquestes races només es mantenen per a exhi-
bicions o per tenir conills bonics. Per això han perdut les seves característi-
ques reproductives originals. Se’n pot trobar per comprar però a preus alts.
Adaptació a la ramaderia ecològica. Amb una mica de sort, especialment si 
procedeixen de la ramaderia domèstica convencional, les races locals poden 
proporcionar-nos animals ben adaptats, l’opció més segura per a una cria 
domèstica.

2. 3. Requisits bàsics dels conills

Si volem criar conills amb un enfocament ecològic, no podem imaginar mante-
nir-los engabiats tota la vida. Això significa que hem d’abandonar els sistemes 
tradicionals de conilleres. Quina podria ser una alternativa viable que no suposi 
una necessitat excessiva d’infraestructures o de temps?

En primer lloc, detallarem les necessitats més vitals dels conills i com es poden 
satisfer.

Necessitats Com es poden satisfer

•	 Possibilitat de moviment.

•	 Gàbies prou grans.
•	 Gàbies mòbils exteriors.
•	 Cobert amb gàbia oberta a l’exterior 

(cleda).
•	 Possibilitat de regular les seves 

temperatures (no suporten les 
temperatures superiors als 30 ºC).

•	 Zones a l’aire lliure.
•	 Gàbies a l’aire lliure connectades a 

caus enterrats.

•	 Possibilitat de construir nius per 
als conills nounats.

•	 Gàbies individuals amb palla o altre 
material disponible per a les conilles 
a punt de parir, per tal que puguin 
preparar nius per als seus llodri-
gons.

Mètode didàctic: Vies cap al benestar animal

Com podem veure, la satisfacció de les necessitats dels conills té una relació 
molt estreta amb el tipus d’estatge que els oferim. Abans d’encetar aquest tema, 
recordarem quin seria el cicle de producció d’una petita granja que combini la 
cria i l’engreix de conills (s’anomena “de cicle tancat”). En la ramaderia domès-
tica el cicle pot anar més lent. 

No tots els experts creuen que aparellar les conilles 30 dies després del part si-
gui la millor opció, perquè alguns consideren que un aparellament més proper 
assegura una major receptibilitat de la conilla.

En qualsevol cas, aquest és el programa que demana la normativa ecològica i, 
per això, l’hem de seguir. Observeu que això significa un part aproximadament 
cada dos mesos. Cal recordar que els conills, com molts altres animals, es veuen 
molt influenciats per les estacions, especialment pel cicle dia/nit. La tendència 
d’aparellament canvia a la tardor i a l’hivern en comparació a la de la primave-
ra. Així doncs, un ritme més real d’aparellament podria ser:

•	 Primavera: 45-60 dies després del part.
•	 Tardor: 65 a 75 dies després del part.

En conseqüència, l’objectiu pràctic seria de 4 parts per conilla i any. Durant la 
seva vida productiva, una conilla pot parir 13/14 vegades en 4/5 anys.

2.4. Instal·lacions per a la cunicultura a petita escala

En la cria a petita escala de conills hi ha alguns suggeriments que no segueixen 
les normes ecològiques però que es mostren més adequats a les condicions do-
mèstiques específiques, perquè prenen en consideració els factors següents:

•	 Facilitat de gestió.
•	 Espai limitat.
•	 Salut i benestar animals més fàcilment assolibles.

Les implicacions són que els animals reproductius (mascles i conilles) poden ne-
cessitar viure separats, mentre que els conills que encara mamen i els d’engreix 
viurien en grups.

Figura 1. Cicle de vida mínim d’una conilla (Ch.-A. Descombes)
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En termes de solucions realitzables per a la cria a petita escala de conills, podem 
suggerir els següents mètodes pràctics. La intenció és mantenir el respecte per 
les necessitats de l’animal i que el sistema esdevingui prou senzill per al criador:

1. Durant la gestació, naixement i alletament, se’ls facilita un espai indivi-
dual confortable. Quan els conills es desmamen, la mare es porta a un 
espai individual separat.

2. El conills joves creixen, fins al moment del sacrifici, al mateix espai on 
han nascut.

En la secció següent, tractarem els sistemes preferits d’allotjament i cria de co-
nills a petita escala, a partir de l’espai que tinguem disponible.
Conillers d’exterior mòbils (1)

La recerca ha demostrat que no es troben conillers mòbils al mercat. Per utilitzar 
un coniller mòbil cal construir-lo. L’opció més emprada entre els criadors és 
tenir-los amb rodes o amb esquís, de manera que es puguin arrossegar o em-
pènyer sobre el terreny. 

Figura 2. Esquema de coniller d’exterior mòbil (a partir de A. Roisard)

Avantatges Desavantatges
Adequats per a la normativa ecològi-
ca (si es respecta l’àrea mínima).

Cal disposar d’un camp prou gran.

Herba per pasturar. Els conillers s’han de construir exp-
ressament (no n’hi ha de comerci-
als).

Rotació de pastures. Costa moure’ls amb freqüència.
Control de paràsits molt efectiu. Cal proporcionar aigua fresa a diari 

i ombra als animals.
Maneig fàcil dels animals: deslleta-
ment, sacrifici.

Demanen un manteniment regular 
per allargar-los la vida.

Protecció contra depredadors. Probablement, es necessiten dues 
persones per moure’ls. 

Foto 1. Caixa exterior 
movible per a conilles que 
alleten i conills en engreix 
(Ch.-A. Descombes)

Foto 2. Àrea-niu dins de la 
gàbia mòbil (Ch.-A. Des-
combes)
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Cau enterrat amb gàbia exterior (2)

Figura 3. Niu enterrat amb túnel i gàbia. Model italià (basat en A. Finzi – G. Mariani)

El “sistema de cau enterrat” és una solució original promoguda per pagesos 
italians. No s’accepta com a ecològic, però és adequat per a la cria alternativa 
de conills. La cria es realitza en gàbies individuals, equipades amb espai per a 
nius i àrees separades (plataformes) en les que la conilla pot apartar-se de les 
cries. Les gàbies han de tenir reixes de plàstic al terra (slats) per evitar ferides en 
les potes dels animals i per facilitar-ne la neteja; les reixes es poden retirar i es 
poden netejar amb freqüència. 

Avantatges Desavantatges
Fàcil maneig i observació dels ani-
mals.

Sense pastura.

Els mateixos conills controlen la tem-
peratura de manera natural.

S’ha de proporcionar tota l’alimen-
tació.

Gestió higiènica dels fems. No permès per la normativa ecològi-
ca.

Control perfecte dels paràsits.
Protecció dels depredadors.
Elements enterrats (caixa, túnel de 
connexió) i gàbies disponibles a la 
venda.
Sistema modular que es pot ampliar 
a voluntat.

Conillera fixa amb àrea exterior (3)

Pot ser una bona solució per a les conilles per al part i l’alletament i possible-
ment, també, per a l’engreix.

Avantatges Desavantatges
Fàcil maneig i observació dels ani-
mals. 

Sense pastura, s’ha d’aportar tot 
l’aliment als animals.

Control de paràsits. No acceptada per la normativa 
ecològica.

Protecció dels depredadors.

Mètode didàctic: Trencaclosques de seguretat

Foto 3. Niu enterrat amb túnel i gàbia: solució modular (A. Finzi – G. Mariani) 

Foto 4. Conillera fixa amb àrea 
exterior (Ch.-A. Descombes)
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Àrees de pastura lliure (4)

La cria de conills en pastura lliure semblaria una solució ideal, perquè repro-
dueix aproximadament les condicions de vida dels conills silvestres.

De tota manera, no és ben bé així, perquè els conills domèstics no tenen el ma-
teix instint que els seus parents silvestres i, també, perquè la cria en pastura 
lliure no permet el control de molts factors importants:

•	 La vida a l’exterior, sense separació entre mascles i femelles, provocarà 
un cicle de reproducció incontrolat, amb molts efectes no desitjats, com 
una reproducció massa ràpida que porti a la massificació, i problemes 
genètics resultat del creuament entre grups familiars. 

•	 Els conills s’estressaran durant les tasques de control i caça.
•	 Caldran alts nivells de vigilància i manteniment en els entorns per man-

tenir els conills protegits de depredadors com les guineus o els ocells 
rapinyaires.

•	 Sense períodes de descans i rotació, el sòl es deteriorarà i la probabilitat 
de paràsits i malalties s’incrementarà.

•	 El manteniment d’un subministrament continu de vegetació fresca de 
qualitat esdevindrà problemàtic perquè els conills exhauriran la pastu-
ra.

•	 És un sistema que demana molta feina i un alt nivell d’experiència i 
competència en la cria de conills.

2.5. Espai recomanat en la normativa ecològica/local

Es requereix un espai mínim a la gàbia i a les àrees exteriors.
Per exemple, en la normativa francesa:

Tipus d’animals Superfície / animal (m2)
Interior Nius Exterior *

Conilla alletant amb els seus 
fills 0.4 Només per als 

acabats de néixer 2.4; 2

Mascles i conilles prenyades 0.3 — 2; 2
Conills d’engreix ja desmamats 0.15 — 0.4; 2

* Respectivament: gàbies mòbils; àrea d’exercici.

2.6. Maneig dels conills joves
Cura del llodrigons acabats de néixer

Els llodrigons neixen sense pèl, cecs i sords. Comencen a treure pèl uns quants 
dies després del naixement. Al desè dia obren els ulls i les orelles. Els nounats 
no són capaços de regular la seva pròpia temperatura fins al setè dia, aproxi-
madament.

Mètode didàctic: El número adequat d’animals que es poden 
criar en un espai donat (Joc de l’estabulat d’animals)

La capacitat de la conilla per criar de nou retorna immediatament després del 
part. La majoria de gent que cria conills de concurs o com a animals de compan-
yia recria de 35 a 42 dies després del naixement.

La majoria de conilles de mida mitjana o gran tenen de 8 a 10 mamelles, i mol-
tes pareixen 12 o més conills. Si la conilla no pot criar-los tots, se’n pot retirar 
alguns, durant els 3 primers dies, i afegir-los al niu d’una conilla de la mateixa 
edat aproximada que en tingui menys. Si els fills adoptius es barregen amb els 
fills propis de la conilla i es cobreixen amb el seu pèl, generalment són accep-
tats. Si els que es traslladen són els llodrigons més grans en lloc dels més petits, 
les possibilitats d’èxit augmenten. Una conilla dona de mamar 1 o 2 cops al dia 
i els conillets mamen menys de 3 minuts cada vegada. Per proporcionar-los 
bona salut, no s’han de desmamar abans dels 30-35 dies, com alguna normativa 
ecològica exigeix. Els criadors ecològics, normalment, allarguen aquesta estada 
amb la mare a 45-90 dies.

Per totes aquestes raons, cal proporcionar a les conilles caixes niu plenes de 
palla. L’espai de niu ha d’estar separat de la resta del cau, de manera que la 
conilla pugui entrar-hi i sortir-ne a voluntat. Les conilles a punt de parir 
s’arrenquen trossos de pèl amb les dents i l’utilitzen per folrar el niu. Queda 
un niu calentó i tou per als nounats.

El niu s’ha d’inspeccionar des del moment del naixement per tal de:

•	 Comptar els llodrigons si es vol seguir el rendiment de la cria.
•	 Eliminar les cries mortes.
•	 Observar la conilla mentre té cura dels petits.
•	 I, si és necessari, equalitzar les ventrades. Equalitzar vol dir transferir 

cries de la conilla que en té massa cap una altra que no en tingui tan-
tes. Una proporció adient és 6 cries/mare.
Per facilitar el procés, es pot treure la conilla i tornar-la quan el niu 
s’hagi tornat a calmar o utilitzar caixes nius fàcilment accessibles.
Les mares estressades és probable que abandonin les cries o se les 
mengin. Per tant, és important eliminar la possibilitat d’estrès, essent 
conscients que aquest estrès pot estar generat per:

•	 Presència de ratolins que deixen olor.
•	 Canibalisme per manca d’aigua.
•	 Temor causat per sorolls anormals, presència d’animals (gossos, gats, 

etc.).

Els llodrigons creixen dins del niu durant tres setmanes, abans d’estar a punt 
per viure en una gàbia oberta.

Mètode didàctic: Materials de construcció



20 21

Es pot donar de mamar a les cries a mà, però la taxa de mortalitat serà alta. 
S’han de mantenir calentes, seques i sense sorolls. Es pot utilitzar una fórmula 
que inclogui ½ tassa de llet deshidratada, ½ tassa d’aigua, 1 rovell d’ou i 1 cu-
llerada de xarop de blat de moro. La dosi varia de ½ cullerada de postres a 2 
cullerades soperes, segons l’edat dels conillets. Comencen a menjar herba al 
voltant dels dies 15 a 18. 

Una conilla jove es pot menjar les seves cries per diverses raons, que inclouen 
nerviosisme, negligència i fred extrem. El canibalisme vers les cries mortes es 
deu a un instint natural de neteja del niu. Si totes les pràctiques són correctes i 
la conilla mata dues ventrades seguides, no s’hauria de fer criar de nou.
Maneig del conills madurs

Quan els conills tenen uns 35 dies, estan a punt per ser desmamats. S’han de 
treure de la gàbia d’alletament i col·locar-los, junt amb altres conills, en l’espai 
de creixement i engreix. Estaran a punt de sacrifici quan tinguin unes 15 setma-
nes i pesin entre 2,5-3 kg.

2.7. Cicle de producció i reproducció

En una granja ecològica hi haurà aparellament natural. Per a això, cal una raó 
d’un mascle per cada 8 femelles. Si es tenen més de 50 femelles, aquesta raó ha 
de ser 1:10. Però, si es tenen poques femelles, la raó ha de ser més alta; d’altra 
manera, es poden tenir problemes de consanguinitat. Per exemple, amb 20 co-
nilles caldria tenir 3 mascles.

Els conills i les conilles joves arriben a la maduresa sexual quan tenen unes 20 
setmanes. L’acceptació per part de les femelles de l’aparellament no és un signe 
de pubertat, perquè apareix molt abans de la seva capacitat d’ovular i quedar 
prenyades. El primer aparellament no hauria de produir-se abans de tenir un 
80% dels seu pes adult. En tots els casos, la normativa ecològica exigeix que les 
femelles joves no es cobreixin per primera vegada abans dels 4 mesos d’edat i 
de tenir una talla corporal alta. 

A més, és important saber que una bona alimentació dels joves durant la cria és 
un factor clau per tenir un cicle de vida reproductiu llarg i fèrtil.

Les femelles de la majoria dels nostres animals domèstics (vaques, ovelles, ca-
bres, truges o eugues) normalment ovulen a intervals regulars, durant el zel i, 
com a resultat, només accepten el mascle en un període únic dins del cicle estral. 
En contrast, la conilla no té un cicle estral regulat, amb ocurrència regular de zel 
durant el qual ovula espontàniament. Així, les conilles es consideren femelles 
amb un zel més o menys permanent, l’ovulació de les quals només es produeix 
si s’aparellen. Per tant, s’accepta que la conilla està en zel quan accepta un mas-
cle. Això passa cada 14 o 16 dies més o menys (un 90% del temps), tot i que 
no es coneixen els factors mediambientals i hormonals que ho determinen. La 
conilla és més receptiva quan té la vagina vermella i humida; normalment no és 
receptiva quan mostra una vagina de color rosa fluix amb poca humitat o gens.

L’aparellament s’ha de produir a la gàbia del mascle. A principi del matí, amb 
cura, s’hi porta la conilla. L’aparellament es vigila i es controla.

Normalment el que passa és:

•	 El mascle i la femella s’oloren mútuament.
•	 El mascle marca la conilla amb la barbeta.
•	 La conilla presenta lordosi, aixecant la cua, flexionant el llom i arquejant 

l’esquena.
•	 El mascle la caça.
•	 El mascle intenta aparellar-se amb la femella.
•	 Si l’aparellament té èxit, es produeix una ejaculació ràpida i el mascle 

perd l’equilibri i cau cap al costat fent un xiscle.

Si la femella no accepta el mascle, cal observar de prop si està en zel (mirant la 
vulva). Segons el resultat de l’observació, se la torna al mascle o no. Si l’apa-
rellament s’ha produït amb èxit, a molts cunicultors els agrada facilitar-ne un 
segon, deixant la conilla amb el mascle alguns minuts més. En qualsevol cas, no 
s’han d’utilitzar els mascles per sobre de les seves capacitats físiques, per tal que 
puguin rebre conilles com a mínim 5 o 7 vegades a la setmana.

Estimulada pel coit, l’ovulació es produeix, normalment, de 10 a 12 hores des-
prés de l’aparellament. La fecundació de 4 a 10 òvuls inicia una gestació que 
dura de 29 a 32 dies.

Però, a vegades, especialment si les condicions d’aparellament no han estat bo-
nes, els ous que arriben a l’ovari no es fertilitzen, la qual cosa indueix a un 
embaràs fals. És a dir, la conilla presenta símptomes d’embaràs però no està 
prenyada. Aquest fet és comú en les conilles i dura de 15 a 18 dies durant els 
quals la conilla no pot ser fertilitzada. El fals embaràs acaba amb el sorgiment 
d’un comportament maternal i de l’arranjament del niu, i només una setmana 
després es pot tornar a aparellar la conilla.

Per tot això, és important controlar l’estat de gestació de les conilles. Es fa entre 
els dies 9 i 14 de l’embaràs (òptim 12), perquè abans no serà prou segur. S’agafa 
amb cura la conilla i es realitzen les accions següents:

•	 Examen visual de les mames i l’abdomen.
•	 Palpació abdominal per detectar la presència d’embrions, de la mida 

d’un gra de raïm, en el úter.

Si aquestes condicions es donen, el control de gestació té una fiabilitat del 90 a 95%.

A més, a diferència de la majoria de femelles mamíferes, les conilles normal-
ment accepten aparellar-se en qualsevol moment durant l’embaràs. De fet, du-
rant la segona meitat de la gestació, aquest és el seu comportament més comú. 
Per això, el criador no pot refiar-se del comportament de les conilles per saber 
si estan o no fertilitzades. En qualsevol cas, un possible aparellament de la mare 
durant l’embaràs no té conseqüències perjudicials per als embrions.



22 23

Finalment, cal recordar els factors ambientals que influencien la reproducció 
dels conills:

•	 Llum. La femella és més prolífica en els dies llargs (16 hores de llum) 
que no pas en els curts.

•	 Temperatura. Els conills són molt sensibles a la calor. Per sobre dels 30 
graus:
o La qualitat del semen es redueix gradualment.
o La prolificitat de les femelles disminueix i augmenta la mort fetal.

•	 Estació. En condicions naturals:
o A la tardor les conilles redueixen l’acceptació dels mascles.
o L’estació millor per a la reproducció va des de finals d’hivern fins a 

l’estiu.

Al final de l’embaràs, abans del part, la conilla normalment construeix un niu 
amb el pèl i jaç disponibles; serradures, encenalls, etc. El part dura de quinze 
minuts a mitja hora, depenent de la quantitat de la llodrigada. El número de 
cries per ventrada pot ser, en casos extrems, d’1 a 10, però les més normals són 
de 3 a 12 conills.

Després del part, l’úter retrocedeix molt ràpidament i perd més de la meitat del 
seu pes en 48 hores.

Pel que fa a la lactància, després del part, les conilles comencen a alletar les cries. 
La llet és molt concentrada (molt més que la de vaca, excepte en termes de lac-
tosa). Les femelles comencen a augmentar de pes de 30 a 35 g diaris els primers 
dos dies, 200-250 g (els espècimens més bons alletadors) la tercera setmana. En 
aquell moment, els nivells de proteïna i especialment de lípids de la llet són els 
més alts. Després, començant la quarta setmana, el nivell de producció de llet 
decreix ràpidament, acompanyat d’una disminució, encara més marcada, de la 
proporció de lactosa, i després s’atura definitivament.

La conilla només alleta els llodrigons, generalment, una vegada al dia. Encara 
que les cries intentin mamar més sovint, la mare decideix quan prefereix alle-
tar-los i només llavors fa llet. Si una conilla té moltes cries, la seva producció de 
llet augmenta, però cada cria rep, individualment, una mica menys de llet. Per 
això, quan una conilla té moltes cries, el granger pot provar de donar-ne algu-
nes a una altra conilla amb menys cries.

2.8. Aliment i digestió

El conill és un herbívor, però no un rumiant. La provisió de nutrició s’ha de 
basar en farratge fresc i sec. Els concentrats o els pellets només complementaran 
el farratge. 

Per digerir i assimilar les fibres vegetals, els conills han desenvolupat la cecotrò-
fia, això és la producció de cecotrofs o cagallons de nit. Els cecotrofs són el re-
sultat de la fermentació del menjar en el cec, una part important del sistema 
digestiu dels conills, i són rics en proteïnes, vitamines (especialment K i B) i 

minerals procedents del material vegetal parcialment digerit. Els cecotrofs, que 
normalment són més tous que els cagallons normals, es formen per peristalsi 
inversa en el cec. Es produeixen durant els períodes de repòs, de manera que 
normalment s’excreten a primera hora del matí. El conill se’ls menja directa-
ment de l’anus, el que suposa una “doble digestió” d’aquests components fibro-
sos. 

Figura 4. Digestió dels conills mostrant cecotròfia (Basat en Th. Gidenne)

O sigui que la cecotròfia, que proporciona entre el 15 i el 25% de les proteïnes 
diàries i totes les vitamines B i C, és el comportament digestiu normal dels co-
nills. Apareix quan els conills tenen unes 3 setmanes. Es veu afavorit per la 
fibra present en el menjar i per la serenitat de l’animal. Si el conill no es menja 
els cecotrofs és que hi ha alguna pertorbació: estat d’estrès, problemes amb el 
menjar, malaltia...

Foto 5. Els cecotrofs normalment són més 
tous que els cagallons normals (Wikipe-
dia-Vetbook)
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El conill té menjars preferits:

•	 Tipus d’alimentació: farratge fresc > gra > pellets complets > farratge sec.
•	 Herbes: gramínies > lleguminoses i compostes > umbel·líferes (pastana-

gues)
•	 Fulles d’arbre: arbres de fulla caduca (roure...) > avet > pi. Els brots ten-

dres de pi es prefereixen als brots amb fulles.
•	 Escorça: pomera > presseguer / perer > cirerer / prunera. Les branques 

permeten que els conills esmolin les dents, que els creixen de manera 
regular.

Els agraden les agrelles (Rumex acetosa), que no els perjudiquen. En canvi el 
morró (Anagallis arvensis) s’ha d’evitar perquè els és mortal.

Una conilla pot consumir fins a 600g MS/dia mentre alleta, mentre que un conill 
en engreix consumeix uns 100 g MS/dia.

Si el conill pot escollir el menjar, no és capaç d’equilibrar la ració. De manera 
que cal limitar certes entrades:

•	 Per a les conilles el concentrat s’ha de racionar a 160 g/dia durant la 
gestació i fins a 400 g /dia durant l’alletament. Durant l’alletament, s’ha 
de proporcionar gra de qualitat i/o un menjar complet, perquè les neces-
sitats són altes.

•	 Per als conills d’engreix cal racionar el cereal i/o el concentrat (de 80 a 
150 g/d/animal) i proporcionar farratge de qualitat i/o pastura a volun-
tat.

El conill és un animal d’hàbits nocturns, que menja farratge sobretot a la nit i 
cereals durant el dia, si no en pot menjar a voluntat. Per això, per millorar el 
consum de farratge, se n’ha de proporcionar petites quantitats, de manera re-
gular, mentre es limita el consum de cereal, sense permetre que mentre el conill 
descansa durant la nit mengi gra.

La gestió de la pastura a camp és difícil, perquè el seu creixement és sempre va-
riable segons sigui el clima, el creixement de l’herba, l’estació i el número d’ani-
mals. Ajuda per al maneig comptar amb petites parcel·les que es puguin rotar 
freqüentment. Si és possible, les parcel·les s’han de poder regar per permetre 
que l’herba hi creixi amb més facilitat. Es necessita, aproximadament, 1 ha per 
tal que 20 conilles i les seves cries pasturin i s’obtingui fenc suficient.

Preferim pastures amb una flora variada i presència de lleguminoses, entre el 25 
i el 40%, per assegurar la ingesta de proteïna. Una barreja de gramínies (dàctil + 
raigràs anglès + festuca alta) i una barreja de lleguminoses (trèvol blanc + trèvol 
vermell + lot corniculat, etc.) són millors que barreges simples (una gramínia + 
una lleguminosa). En qualsevol cas, com ja hem dit, cal evitar el morró (Anaga-
llis arvensis).

Mètode didàctic: Entendre els aliments per a animals 
i saber elegir-los

La pastura ha d’estar prou madura per tal que els conills ingereixin la fibra que 
necessiten per al seu equilibri digestiu. Pasturar sobre trèvol jove (20% proteï-
na) és un factor de risc digestiu que, en particular, pot causar diarrea.

La ració de farratge ha de ser rica en proteïna (fenc de trèvol, pastura amb lle-
gums...), per tal que el concentrat pugui ser pobre en nitrogen (15% de la ma-
tèria nitrogenada i 15% de fibra en brut) i més barat. S’elaborarà bàsicament 
amb grans: ordi, sorgo, civada, sègol i triticale. 

El que sacia el conill és la quantitat d’energia (calories) ingerida. Per tant, és im-
portant equilibrar la proteïna en relació a aquestes calories. Si només té farratge 
sec per menjar, el seu creixement serà dèbil.

Pel que fa als minerals, les necessitats de la conilla que dona de mamar són 
importants: exporta d’1 a 2 grams de calci per dia a través de la llet. Són les lle-
guminoses, com l’alfals (Medicago sativa) o la trepadella (Onobrychis viciifolia) 
principalment, les que proporcionen calci. En el cas d’una dieta basada en el 
trèvol, és important proporcionar un suplement mineral. Pot estar compost, per 
exemple, d’alga calcària (Lithothamnium), amb sal afegida (pel sodi) i argila 
(per prevenir problemes digestius). 

L’aigua per beure ha de ser de bona qualitat i s’ha de renovar amb regularitat. 
Tots els conills han de tenir accés a una font neta d’aigua. Una ració basada en 
farratge fresc, per sobre del 70% d‘humitat) cobreix una part important de les 
necessitats d’aigua. Cal recordar que, durant el període que els conills consu-
meixen principalment farratge fresc, serà difícil donar-los tractament veterinari 
a través de l’aigua.

Mètode didàctic: Reconeixement de pinsos

Mètode didàctic: Comparant menjadores i abeuradors 
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Exemples de diversos aliments d’una granja ecològica a França (Bondau, 2009)

Pastura
Importància de la diversitat de l’herba temporal: dàctil, 
cua de rata, trèvol de prat, alfals, lot corniculat, festuca, 
raigràs italià i perenne (sense morró, verinós per als 
conills).

Suplements bàsics

- Una gran varietat d’eleccions:

- Fenc d’alfals, ordi, remolatxa (tallada en trossos grans) 
i naps.

- Fenc a voluntat, gramínies, barreja de triticale amb 
pèsols.

- Fenc, ordi, remolatxa (a l’hivern).

- Civada germinada, fenc, col (conills de tres mesos) 
(quantitats limitades segons l’edat).

- Pellets (a las conilles que alleten i en engreix), fenc de 
trèvol i alfals, civada.

- Pellets complets, ordi, blat de moro, civada (mares), 
fenc a voluntat.

- Fenc d’alfals, blat, triticale.

- Civada 80%, triticale, fenc i gramínies a voluntat.
Suplements durant 
l’estació de cria - Cereals per a mascles i femelles (civada per a femelles).

Una altra experiència

“Durant la primavera i l’estiu, tallem consolda, trèvol i gramínies verdes cada 
dia per a tots els conills, a més de pellets d’alfals “Big Red”, que constitueixen 
la seva ració principal. Els encanta l’herba i sempre es mostren excitats quan 
veuen que s’apropa un bon feix de farratge fresc i suculent.”

2.9. La salut dels animals

Les malalties més importants que afecten els conills ecològics són quatre:

1. Coccidiosi, una malaltia provocada per un paràsit.
2. Hemorràgia del conills, una malaltia vírica.
3. Mixomatosi, una altra malaltia vírica.
4. Pasteurel·losi, una malaltia bacteriana.

Enllaç: Eco-Friendly Foods, Virginia (USA): http://ecofriendly.com/rabbits/

1. Coccidiosi

La coccidiosi és una malaltia per esporozous contagiosa, amb baixa prognosi de 
curació. La provoca un protozou paràsit, Eimeria sp., del qual n’hi ha unes 25 
espècies diferents. Provoca enteritis i diarrea i, en els conills, focus supuratius o 
nodulars al fetge, particularment prominents en els conills que pasturen. Tam-
bé es pot transmetre per contaminació.

2. Malaltia hemorràgica del conill (MHC)

També coneguda com a malaltia vírica hemorràgica (MVH), és molt infecciosa, 
sovint mortal, i afecta tant els conills domèstics com els silvestres, però no es 
transmet a l’home. De transmissió directa entre els conills, provoca septicèmia 
amb lesions als pulmons i altres òrgans i l’aparició d’hemorràgies nasals. L’es-
tratègia bàsica contra MHC consisteix en la vacunació preventiva:

•	 Una vegada a l’any per a les conilles.
•	 Sistemàticament en l’engreix.

3. Mixomatosi

La mixomatosi dels conills és causada pel virus Myxoma. Les bèsties afectades 
desenvolupen tumors de pell i, en alguns casos, ceguesa, seguit de fatiga i febre. 
Normalment moren 14 dies després de contraure la malaltia. La malaltia es pot 
transmetre directament a partir d’animals malalts, per mitjà de diversos tipus 
de mosquits o per la mosca Spilopsyllus cunicularia.

A part de les mesures preventives generals, les conilles en producció s’haurien 
de vacunar cada sis mesos contra la mixomatosi.
4. Pasteurel·losi

Causada pel bacteri Pasteurella multocida, la pasteurel·losi és una malaltia res-
piratòria molt contagiosa que pot afectar, també, els ulls, les orelles i altres òr-
gans. Si es detecta aviat, pot ser tractada, però pot esdevenir crònica o fatal si es 
deixa sense tractament.

Plantes útils contra les malalties respiratòries
Timó (Thymus vulgaris)
Orenga (Origanum vulgare)
Sajolida (Satureja hortensis)

Eucaliptus blau (Eucalyptus globulus)
Herba de la gota (Drosera rotundifolia)
Alcea (Alcea rosea)

Fins i tot tractats, els conills que han patit pasteurel·losi romanen portadors de 
la malaltia. Per això, no han d’estar en contacte amb animals sans i han de restar 
sempre més a la infermeria o han de ser sacrificats.

Enllaç: Per a més informació sobre aquesta malaltia, poseu visitar: http://
goo.gl/W4GhCC
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Profilaxi en la cria de conills a petita escala

En conclusió, és clar que la salut dels conills dependrà d’un número de mesures 
bàsiques de bon maneig i prevenció, tant en l’alimentació com en l’allotjament.

Un aliment adequat, equilibrat en calories i proteïnes, segons les necessitats de 
l’animal, i ric en fibra per millorar el trànsit intestinal, previndrà la diarrea i 
altres desequilibres intestinals.

•	 Tractar amb tintura mare d’all (contra els cucs), vinagre de sidra (3,3 a 5 cc 
/ 1 l d’aigua), clorur de magnesi.

•	 Proporcionar una barreja d’argila, algues calcàries (Lithothamnium) i sal 
marina.

•	 Per limitar les infeccions dels conills joves, hi ha d’haver rotació de patis 
com a molt cada 4 dies. En aquest sentit, les conilleres exteriors mòbils 
permeten una prevenció molt efectiva de la infecció per coccidiosi.

•	 Els fems s’han de retirar periòdicament i compostar-los.
•	 Cal afegir jaç de manera regular per inactivar els oocists i altres patògens.
•	 La neteja i la desinfecció dels edificis (gàbies niu de fusta, formigó...) es 

pot realitzar amb aigua bullent (90 ºC), flama o calç. Aquests són els únics 
mètodes efectius autoritzats en ecològic contra coccidis i altres patògens.

Documents bàsics

Cal recordar que, llevat del primer i el tercer, cap dels manuals següents tracta 
de cria ecològica. Estan basats en l’allotjament en gàbies, sense proposar cap 
alternativa. De totes maneres, els esmentem perquè proporcionen informació 
pràctica de valor.

1. Bonduau, S. 2009. L’élevage des lapins au pâturage. Fiche AB n. 33, 
Coord. Agrobiologique des Pays de la Loire. 4 p.

2. Djago, A. Y. - M. Kpodekon 2007. Méthodes et Techniques d’Élevage du 
Lapin. Élevage en Milieu tropical. Association “Cuniculture” (F), 2nd re-
vised edition (F. Lebas). 71 p. Disponible: http://www.cuniculture.info/
Docs/Elevage/Elevage-fichiers-pdf/Elevage-Tropic-pdf/Guide-complet.
pdf.

3. Fanatico, A. – C. Green 2012. Small-Scale Sustainable Rabbit Production. 
National Centre for Appropriate Technology. 12 p. Disponible: www.
attra.ncat.org.

4. Finzi, A. – G. Mariani 2011. L’allevamento ecologico del coniglio. Eda-
gricole. 130 p.

5. Gidenne, Th. 2010. “Nutrition, alimentation et santé du lapin.” Session 
de formation ASFC: La maîtrise sanitaire dans un élevage de lapins en 
2010. 55 p. Disponible: In: http://www.asfc-lapin.com/Docs/Activite/
Sessions-Formations/2010/04-ASFC%20Juin02010-GIDENNE-nutri-
tion&maitrise-sanitaire.pdf.

6. Motta, F. W. et al. 2012. Manual prático de cunicultura. Bambuí, Brasil: 
editing by authors. 75 p. Disponible: http://world-rabbit-science.com/
Developping/Fichiers-pdf/Manual-pratico-de-cunicultura-2012.pdf.

7. Ramjohn R. – G. Brown (Ed.). 2006. Rabbits. A producer’s Manual. Mi-
nistry of Agriculture, Land and Marine Resources, Trinidad and Toba-
go. 61 p. Disponible: http://www.agriculture.gov.tt/publications/ma-
nuals/rabbit-production-a-producer-s-manual.html.

8. Roinsard, A. 2015. “L’élevage du lapin en agriculture biologique.” Esco-
la Agrària de Manresa: Curs de cunicultura ecològica (15-29 April 2015).

Normativa ecològica

1. GENERALITAT DE CATALUNYA. 2012. Quadern de normes tècniques 
de la producció agroalimentària ecològica. Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 16 p. (Secció 3). Disponi-
ble: http://www.ccpae.org/docs/normativa/QNT20120515.pdf.

Lectures recomanades
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Cria de gallines a petita escala 3.
2. REPUBLIQUE FRANÇAISE. 2010. Cahier des charges concernant le 

mode de production biologique d’animaux d’élevage. Ministère de l’Ali-
mentation, de l’Agriculture et de la Pêche. 51 p. (Chapter 3). Disponible: 
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Es-
pace_Pro/CCF_0213.pdf.

Més sobre la cria de conills 

1. Blas, Carlos de – J. Wiseman (Ed.). 2010. Nutrition of the rabbit. GRAB 
International. 2nd ed., 325 p. Disponible: http://wabbitwiki.com/ima-
ges/7/7d/Nutrition.of.the.Rabbit.2ed-deBlas.Wiseman.pdf.

2. Finzi, A. 1994. “Evolution of an unconventional rabbit breeding system 
for hot-climate developing countries.” In: BASELGA M., MARAI I.F.M. 
(Ed.). Rabbit production in hot climates. Zaragoza: CIHEAM, p. 17-26. 
(Cahiers Options Méditerranéennes; n. 8). Disponible: http://www.rai-
sing-rabbits.com/support-files/rabbitbreedingsystemforhotclimate.pdf.

3. Lebas, F. 1997. The rabbit: husbandry, health and production. FAO Ani-
mal Production and Health Series, no. 21. New revised version, 250 p. 
Disponible: http://www.fao.org/docrep/t1690e/t1690e00.htm.

L’any 2016, a Hongria, es van registrar i controlar amb els estàndards ecològics 
33.250 gallines. La majoria d’aquestes gallines es troben en unes poques granges 
grans. Actualment, hi ha una tendència de la gent a esdevenir més conscients 
de la importància de la qualitat del menjar, la qual cosa justifica un augment 
del número de granges a petita escala o domèstiques. Desitgem que, quan arri-
bis al final del mòdul de cria de petits animals de l’ECO-Motive, t’afegeixis al 
moviment d’aquells que volen recuperar la cria domèstica de gallines i passis 
aquests coneixements inavaluables a altres persones que puguin estar-hi inte-
ressades. Per tal d’ajudar-te en aquest aprenentatge, et proporcionarem consells 
teòrics i pràctics bàsics.

Glossari de termes:
Pollet acabat de néixer: Cria de menys de 48 hores, que encara no ha menjat.
Pollet: Cria de menys de 8-12 setmanes.
Polleta: Femella generalment de més de 10-12 setmanes, però encara no sexual-
ment madura.
Polla: Femella sexualment madura que aviat farà ous, de 13-20 setmanes.
Gallet: Mascle generalment de més de 10-12 setmanes, però encara no sexual-
ment madur.
Gallina: Femella sexualment madura, de més de 20-22 setmanes, capaç de pon-
dre ous completament desenvolupats o a punt per ser sacrificada.
Gall: Mascle sexualment madur, de més de 20 setmanes.
Capó: Mascle castrat.
Lloca: Gallina que cova ous.

3.1. La importància de la selecció de races

A l’hora d’escollir una raça de pollastres, hem de considerar l’adaptabilitat a les 
circumstàncies locals, la vitalitat i la resistència a malalties. Una aparença brillant 
amb un temperament vital i comportaments naturals són exemples del que cal 
esperar de les races robustes (vegeu la taula 1).
Si és possible, hem d’evitar les races producte de la millora intensiva, perquè 
aquests animals no faran cap esforç per deixar el joc per buscar menjar fora, i men-
ys quan el temps sigui massa calorós.
Per a la cria domèstica o a petita escala, generalment es recomanen les races de 
propòsit dual, perquè la seva carn i els seus ous són igual de bons. També creen 
més oportunitats, perquè permeten al granger criar els mascles per a carn i les 
femelles per a ous.
Recomanem escollir races nadiues, si és possible. És evident que hi poden haver 
grans diferències entre races. Algunes poden ser menys exigents, més robustes, 
però amb menys producció d’ous i canal menys carnosa. Altres poden ser molt 
productives en ous i tenir pits grans, però un temperament dolent. Algunes creixen 
molt a poc a poc, altres més de pressa. Tots aquests factors determinaran les pre-
ferències del pagès.
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Característiques d’un animal pròsper:
• Interessat en el seu entorn, camina, esgarrapa el terra, corre, descobreix 

àrees remotes mentre busca menjar.
• Deixa el joc d’hora al matí i és l’últim a tornar al galliner al vespre.
• El seu pap està sempre ple.
• Té els ulls ben oberts, vius i brillants.
• La cresta és ferma i d’un vermell brillant.
• La muda s’esdevé avançada la temporada i de pressa.

3.2. Construir el propi galliner i l’equipament

És important criar només la quantitat d’aus que es poden mantenir segons les 
circumstàncies financeres i l’entorn. La intenció és mantenir-les de manera que 
puguin dur a terme el seu estil de vida natural i ser conscients de la seva segu-
retat i les seves necessitats.

Només es poden criar gallines sanes i felices en un entorn que les protegeixi del 
clima extrem, amb aire fresc, llum natural, fàcil de netejar i desinfectar i que, al 
mateix temps, els proporcioni espai ampli (vegeu la Figura 1).

Condicions especials per als galliners:
•	 Les aus no es poden mantenir en gàbies tancades.
•	 Una tercera part del sòl ha de ser sòlid (ni perxes ni reixes) i cobert amb 

jaç apropiat i net.
•	 A la perxa hi ha d’haver prou espai per a tots els animals (segons la 

quantitat i la seva mida) o, com a mínim, 18 cm per animal.
•	 L’edifici ha de tenir trapes d’entrada (40 cm / 10 m2).
•	 La llum natural i l’artificial addicional juntes no haurien de durar més 

de 16 hores diàries. El pollastres han de poder descansar un mínim de 18 
hores durant la nit.

•	 El pati ha de ser verd i cobert de plantes.

Al voltant del galliner s’ha de crear un pati adequat. Si no és possible que el 
pati estigui completament obert, l’hauríem d’encerclar amb tanca de 150-200 
cm d’alt, combinada amb filferros antivolada (4-5 tires, doblegades endins a 
menys de 45º). La trapa s’hauria de situar al sud o a l’est per protegir les aus 
dels vents del nord o de l’oest. L’entrada del galliner hauria de ser oposada a la 
direcció del vent dominant. És una bona idea plantar, al voltant del galliner i la 
tanca, arbusts o tanques vegetals on les gallines es puguin enfilar.

Galliner de posició fixa

Al galliner podem tenir 6 gallines per m2 i al pati cada gallina necessita com a 
mínim 4 m2. Però, a la pràctica, és millor tenir 10-15 m2 de pati per gallina.
A l’hora d’escollir materials de construcció, s’han de considerar la funció i el 
cost. Els galliners es poden fer de totxo, fusta, argila i palla.

Mètode didàctic: El número adequat d’animals que es 
poden criar en un espai donat (Joc de l’estabulat d’animals)

La fusta ha d’estar tractada per tal de resistir les inclemències del temps. El 
disseny del galliner no hauria d’afavorir la presència de paràsits, com l’aranya 
roja, ni ser accessible a rosegadors i altres depredadors. És molt important que 
les parets interiors siguin fàcils de rentar i desinfectar. La mitjana d’alçada hau-
ria d’estar al voltant dels 2-2,2 m. Per cobrir la teulada, podem fer servir molts 
materials: fusta, tela asfàltica, etc.

Per tenir llum i ventilació satisfactòries cal que hi hagin finestres, ben situades, 
que es puguin obrir de dalt a baix. S’han de poder treure les finestres i substi-
tuir-les per filat durant l’estiu. Les finestres han d’estar orientades a sud, est 
o sud-est, per aprofitar la llum i l’escalfor de temporada. S’ha de controlar la 
ventilació segons quin sigui el clima. On sigui possible, en galliners grans, les 
portes i les finestres han de ser a la mateixa façana per evitar corrents d’aire, 
que poden ser un dels problemes més greus per a les aus; els poden fer perdre 
la salut i reduir la producció d’ous.

Hi ha moltes maneres de preparar el terra del galliner. Ha de ser sec i resistent 
als depredadors (guineus, tudons, mosteles, rates). Es pot construir amb blocs 
de ciment, totxos o terra compactada.

Material del terra Avantatges Desavantatges (sense jaç)

Terra compactada. Barat, càlid. Sovint humit, difícil de mante-
nir net. 

Blocs de ciment. Evita depredadors. Car, fred, reté olors. 

Totxo. Evita depredadors. Car, fred, reté olors.

Tauler. Càlid. Car, reté olors, l’aigua no li va 
bé.

Taula 2. Comparació de diferents tipus de terres

Jaç
Com a jaç es pot utilitzar palla, serradures, restes de blat de moro trinxats, tur-
ba. Cada dia s’ha d’esponjar el jaç i s’ha de canviar, de manera regular, quan 
sigui necessari. Un jaç massa profund pot allotjar paràsits i malalties. S’està 
tendint a utilitzar residus de zeolites en els sistemes de jaç dels pollastres. Et 
caldrà decidir al respecte.

Factors per mantenir les gallines felices
Les perxes s’haurien de disposar a 30 cm unes d’altres, horitzontals o repenja-
des a la paret. Les barres haurien de fer 5-7 cm d’ample i 3-4 cm de gruix, amb 
forma bastant cilíndrica o arrodonida, llises i ben fixades. Les aus s’hi ajocaran 

Mètode didàctic: Materials de construcció
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a la nit, amb les potes agafades al voltant del joc. En galliners petits, se sol situar 
un tauló sota la perxa per recollir la gallinassa i mantenir el terra net. En galli-
ners més grans, és més raonable tancar l’espai sota els ajocadors i buidar-lo pe-
riòdicament.

El galliner ha de comptar amb una caixa niu: s’ha de calcular una caixa per cada 
7 gallines. La teulada de la caixa niu ha de ser inclinada per tal que les gallines 
no s’hi asseguin. La mida de cada niu individual ha de ser de 35x40 cm o 40x40 
cm. S’han de posar a una alçada de 60 cm. Per construir els nius es poden utilit-
zar molts material, entre ells tauler i totxo. Al cul de la caixa s’hi col·loca palla o 
pellofa d’espelta. 

És evident que hi ha d’haver abeuradors i menjadores de la mida adequada 
per proporcionar a les aus quantitats adients de menjar i beure, de manera con-
tínua, sense que hi hagi competència entre unes i altres. 

Les aus han de tenir, també, accés a farratge fresc, com triadures d’hortalisses, 
remolatxa i plantes farratgeres. La menjadora es pot penjar o fixar al pati.

Els pollastres necessiten grit, que emmagatzemen al pedrer, com ajuda per di-
gerir el gra que mengen durant el dia. Se’ls hauria de proporcionar també petxi-
nes d’ostres. Els ajuda a crear el calci que necessiten per a les closques dels ous. 

El pollastres necessiten també banys de terra protegits de la pluja. Així regulen 
de manera natural els paràsits, es netegen i es fan passar la calor.

El pati i el seu equipament

Cal assegurar-se d’escollir un pati assolellat, però que tingui zones a l’ombra. 
Per aconseguir-ho, s’hi poden plantar arbres o arbusts fruiters. En absència 
d’arbres, cal construir un refugi artificial. No es poden criar gallines sense es-
pais on puguin esgarrapar i cavar. Hi construirem, protegida de la pluja, una 
banyera de sorra, perquè a les gallines els encanta banyar-se. La mida ha de ser 
proporcionada a la quantitat de gallines que es criïn. La banyera s’omple de 
sorra, cendra de llenya i pols de terra de diatomees.

S’ha de prendre consciència que, si el pati no es manté en condicions, pot pre-
sentar riscos per a les aus. En els patis abandonats, és molt probable que el 
nombre de paràsits i plagues augmentin, la qual cosa anirà en detriment de la 
salut de les gallines. Les àrees sense vegetació s’haurien de desinfectar amb calç 
i ressembrar amb una barreja de llavors de gramínies resistents. Suggerim rotar 
les àrees ocupades per les gallines i replantar la mitat de l’àrea a la primavera i 
l’altra meitat a la tardor.

Mètode didàctic: Joc d’arrencar cues 

3.3. Aspectes de la cria de pollets

Compra de pollets d’un dia

Hi ha pocs proveïdors de pollets ecològics, de manera que probablement els 
pollets s’han aconseguir de fonts no orgàniques. En aquest cas, han d’entrar al 
sistema ecològic abans del seu tercer dia, i cal demanar autorització de l’entitat 
de certificació ecològica.

El galliner ha d’estar a punt abans que els pollets no arribin. Terra, sostres, 
parets i equipament interior han d’estar escombrats i nets i s’han d’haver pol-
voritzat amb una solució antisèptica. Parets, sostre i pilars s’han emblanquinar. 
Abans de preparar el jaç, cal assegurar-se que tot està eixut. 

La quantitat i la qualitat del jaç és molt important en la cria de pollastres. Ha 
de ser càlid, net i sec, perquè els pollastres petits de seguida agafen fred. El 
material millor és palla de blat de 5-6 cm de llargada o encenalls suaus de fusta, 
però es poden utilitzar restes de la panotxa de blat de moro esmicolades o palla 
d’ordi. Es pot anar pujant l’alçada del jaç, mica en mica, durant la cria.

Quan el jaç està a punt, l’equipament (menjadores, abeuradors) s’ha de distri-
buir d’acord amb el sistema de calefacció. S’ha d’escalfar l’habitació sencera 
o bé es pot instal·lar una estufa d’incubació que escalfi només una àrea selec-

Figura 1. Galliner òptim de construcció casolana i el seu equipament
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cionada. També es pot implementar una combinació de les dues opcions. Es 
comercialitzen molts tipus d’estufes d’incubació que es poden escollir segons 
siguin les circumstàncies individuals.

Reconeixement del pollets sans
• Un pollet sa i viu pesa uns 40-50 g, té un cap i un coll ben desenvolupats 

i ulls lleugerament prominents i brillants.
• Tot el seu cos es troba cobert de ric plomissol, sec, del color específic de 

la raça. 
• El seu sac vitel·lí s’ha absorbit.
• El llombrígol s’ha tancat i es nota dur.
• Poc després de la desclosa hauria de començar a rascar i picotejar.
• Des de la desclosa fins a l’assecament es manté dret, amb els ulls bri-

llants i actiu.

Quan els nous pollets arriben, s’han d’observar i separar el dèbils i deformes. 
Per tal d’evitar la massificació de les aus, l’estufa s’ha de situar de manera que 
els pollets es puguin distribuir uniformement. A mesura que els pollets creixin, 
necessitaran més espai per moure’s. 

Edat Temperatura
Sota l’estufa d’incu-

bació (C)
A l’habitació (C)

1 dia 32-34 25-27
1 setmana 32 25
2 setmanes 30 24
3 setmanes 28 22
4 setmanes 25 20
5 setmanes 21 19
6 setmanes 19 18
7 setmanes 18 18
8 setmanes - 18

Taula 3. La temperatura òptima a la zona de pollets 

L’avantatge de la calefacció combinada és que a l’espai es formaran diferents 
zones de temperatura i els pollets podran escollir el millor lloc. Fomenta el des-
envolupament sa i la bona forma de les aus. En el cas de l’arribada d’un nombre 
considerable de pollets, s’han d’encendre el que s’anomena “anells de pollets” 
unes hores abans que els pollets no arribin.

Quan arribin, s’ha de comprovar, amb cura, la temperatura al voltant de l’estu-
fa. S’ha de comprovar, també, el comportament dels pollets, perquè dona una 
informació més acurada de la temperatura (Figura 2). Quan els pollets es troben 
bé, piulen suaument tota l’estona i es distribueixen ben repartits sota l’escalfor.

Figura 2: Comportament dels pollets sota l’estufa d’incubació 

Abans que no arribin els pollets, es pot situar qualsevol paper disponible sota 
l’estufa i sota les menjadores i els abeuradors. Només arribar, se’ls ha de pro-
porcionar aigua per beure tan aviat com sigui possible. L’alimentació hauria de 
començar 2-3 hores més tard. El menjar s’hauria de posar sobre el paper o dins 
d’una safata. La caixa de transport dels pollets es pot utilitzar durant unes dues 
setmanes. El primer menjar que se’ls dona s’escampa formant una fina capa fent 
soroll en deixar-lo anar, i d’aquesta manera les aus se sentiran atretes cap a la 
menjadora.
A partir de la segona setmana, es canvia gradualment cap a les menjadores que 
s’utilitzaran finalment. Per a la criança artificial, es poden utilitzar menjadores 
automàtiques de fusta o de metall en forma de con. Si les menjadores se les fa 
un mateix, cal doblar la part superior de la menjadora, per tal que els animals 
no escampin el menjar arreu. No s’ha d’oblidar la norma molt important d’alçar 
les menjadores i els abeuradors a mesura que els pollets creixen. La base de 
l’abeurador ha d’estar al nivell de l’esquena dels pollets. No s’ha d’oblidar que 
no està permès tallar el bec dels pollastres a cap edat.
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Figura 3. Aspectes importants en el creixement dels animals joves

Quan s’utilitzen menjadores automàtiques, els pollets creixen més de pressa. 
Cal mantenir els abeuradors i les menjadores netes. El menjar tou no s’ha de fer 
malbé dins del seu contenidor. L’aigua de beure ha de ser fresca, neta i no gaire 
freda. Hi ha d’haver sempre pedretes disponibles en una menjadora petita. 

L’aire fresc és sempre indispensable en la sala d’engreix. Si és possible, i el 
temps ho permet, els pollets es poden deixar sortir a les 2-3 setmanes.

Mètode didàctic: Comparant menjadores i abeuradors
Mètode didàctic: Joc de racionament d’alimentació

3.4. Aspectes de la cria d’animals adults

Ens centrarem en un mètode oblidat que s’hauria de practicar encara:

Segons aquest mètode, les polles de 8-10 setmanes es poden mantenir en galli-
ners mòbils o gàbies de pollastres a l’aire lliure. Si es té confiança i experiència, 
es poden utilitzar galliners mòbils per engreixar els animals durant la prima-
vera i l’estiu. Amb aquest entrenament de les polles es pretén criar unes galli-
nes robustes que puguin fer ous i adaptar-se a tota mena de circumstàncies. Es 
tracta de crear entorns que permetin que les característiques de la raça escollida 
es manifestin, que permetin assegurar que s’aconsegueix un animal robust i en 
bona forma. Utilitzant un sistema similar a la rotació de conreus, els galliners 
mòbils ens permetran tornar al mateix camp per fer créixer les polles, només 
que 3-4 anys més tard. Això permet que el sòl que pot haver quedat danyat 
per la presència de les aus recuperi el seu equilibri i redueixi la probabilitat de 
malalties. 

Per allotjar un petit grup (10-30 polles) s’ha de preparar un galliner que es pu-
gui moure a mà. Si té potes, l’haurem de moure amb un remolc o, simplement, 
aixecar-lo a mà utilitzant portadores acoblades. La Figura 4 mostra un prototi-
pus que pot ser útil a l’hora de decidir el tipus de galliner mòbil que s’adoptarà. 
Es pot cobrir 1/3 del terra amb filat o qualsevol altre material reixati així els fems 
cauran directament al terra. Cal mantenir les polles allunyades de la gallinassa.

Les parets i la teulada del galliner mòbil s’han de construir de manera que pro-
porcionin protecció contra depredadors i lladres. Ha de ser fàcil de ventilar 
(respirador ajustable), però evitant que hi hagi corrents d’aire. Els materials 
poden ser fusta, filat o vímet. La teulada ha de ser més llarga que les parets, com 
a mínim uns 35-40 cm, i hi ha d’haver una rampa per entrar i sortir. Si la rampa 
té frontisses, també pot servir de porta. La part més important del galliner és la 
perxa, que per a les polles ha de tenir com a mínim 20 cm per cada au (Foto 1).

Abans no arribin les polles, el galliner ha d’estar net i desinfectat. Es pot co-
mençar a rotar quan la temperatura mitjana diària estigui per sobre dels 10 ºC (i 
no s’esperi cap més gelada nocturna).

Durant la temporada de galliner mòbil, cal pensar en proporcionar aigua fres-
ca i neta als animals. Suggerim enterrar un dipòsit gran i transportar l’aigua 
als abeuradors amb un tub. L’aigua romandrà fresca durant l’estiu i no caldrà 
reomplir els abeuradors tan sovint. Cal deixar una àrea de 10-20 m d’amplada 
davant del galliner per situar el gra i el menjar sencer. També és el millor lloc 
per situar les menjadores. Abeuradors i menjadores s’han de protegir contra la 
pluja. Si la pastura és rica en insectes i llavors, normalment les polles tornen al 
galliner amb l’estómac ple i només se’ls ha de donar una mica de menjar extra. 
Però si la pastura és pobra en gramínies i insectes cal complementar la dieta. 
Com a esmorzar extra i font de proteïna es pot donar herba tallada (alfals o di-
versos trèvols) a les polles; el menjar del vespre hauria d’incloure gra i menjar 
sencer (Figura 5).
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Cap al final de la temporada de galliner mòbil, les polles de 5-6 mesos, que 
solen madurar més d’hora, començaran a fer ous. La maduresa sexual està for-
tament influenciada per la llum.

La llargada del dia canvia gradualment. A Europa, durant la primera meitat de 
l’any els dies s’allarguen i s’escurcen durant la segona meitat. El creixement de 
les polles no s’hauria de produir durant el període de dies llargs. En sistemes de 
galliner mòbil (on només hi ha llum natural disponible), el creixement s’hauria 
de donar en la segona meitat de l’any, per tal d’evitar la producció primerenca 
d’ous. Una solució alternativa seria reduir la quantitat de proteïna del menjar. 
Els ous primerencs, normalment, són més petits i les polles que comencen a 
pondre aviat tendeixen a produir ous petits durant tot el seu període de posta 
i generalment en ponen menys. Això fa que es redueixi la producció total del 
galliner. Les polles que maduren més d’hora, probablement, començaran a mu-
dar la ploma després de pondre uns quants ous. A les 20-22 setmanes, les polles 
haurien d’arribar al 5% de la seva productivitat, i llavors caldria reubicar-les als 
galliners de posta.

Quan les polles han arribat a l’edat madura, s’haurien de moure al seu hàbitat 
final. En aquest estadi, s’ha de fer un triatge de les millors. Als 5 mesos, les 
polles mostren la velocitat de creixement pròpia de la seva raça, que també es 
reflecteix en les plomes, etc. S’han d’excloure aquells animals que s’aparten cla-
rament dels estàndards de la seva raça.

Durant la cria de les polles, s’ha de vigilar contínuament el comportament i 
l’estat de salut de les aus. Si estan molt quietes o redueixen el consum d’ali-
ment, mostren signes de malaltia. El que és important de fer notar és que també 
es poden criar polles en galliners mòbils. Només es necessiten infraestructures 
adequades (perxes, caixes niu, etc.) per assegurar la gestió i el control de les 
ponedores.

Figura 5. Posició dels diferents grups d’edat en els galliners mòbils

Figura 4. Passos per construir un galliner

FOTO 1. Un exemple de galliner mòbil ben construït (S. Zámbó)
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Quan les polles no provenen de granges ecològiques, el temps de conversió a 
ecològiques de les ponedores hauria de ser com a mínim de 6 setmanes i llavors 
els ous es poden vendre com a ecològics.

3.5. Alimentació

Un tema important en la cria domèstica d’animals és l’alimentació/pastura per-
què tindrà implicacions en el cost de mantenir animals productius. Si es desitja 
convertir la granja en granja ecològicament certificada, cal tenir en compte que 
cal acomplir els estàndards que fixa l’entitat certificadora. També és important 
conèixer l’estatus ecològic de qualsevol pinso o barreja d’aliments que es com-
pri. Se n’ha de comprar, probablement, per aconseguir un bon equilibri en la 
dieta, que promogui la posta i mantingui la salut de les aus. Aquestes barreges 
es venen en pellet o polpa i van etiquetades com a ecològiques, amb el tipus de 
conservació, conversió, etc. Sota cap circumstància s’haurien de consumir orga-
nismes genèticament modificats (OGM).

Continuant amb els consells per a la cria domèstica de gallines i pollastres (Fi-
gura 6):

•	 Els animals han de tenir sempre farratge verd o pastura.
•	 Com que les gallines són omnívores, necessiten farratge fresc i sec, in-

cloent-hi arrels, tubercles, plantes amb fibra i alguns grans.
•	 No es poden utilitzar promotors del creixement ni aminoàcids sintètics.
•	 No es poden utilitzar materials d’increment de la producció (p. e. anti-

biòtics, coccidioestàtics, etc.).

En resum, es tracta de mantenir les aus sanes 
tot donant-los l’oportunitat de buscar menjar 
i mostrar el seu comportament natural. Això 
promourà el seu creixement i les ajudarà a 
produir ous. És fàcil trobar models d’èxit de 
pastura lliure, amb molta informació sobre 
dietes equilibrades per a la producció d’ous 
i la salut dels animals. En la taula següent, 
s’ofereixen algunes guies simples sobre com-
posició i quantitat d’aliments (Figura 7).

Mètode didàctic: Vies cap al benestar animal

Recomanacions sobre la composició de l’aliment

Entre els grans dels cereals, el blat de moro té alt contingut de proteïna, un 
valor calòric alt i és fàcil de digerir. Hi poden haver problemes seriosos en 
el cas que el blat de moro estès infectat per fongs tòxics, que provocarien 
inflamació de ronyó i de fetge. En farratges de barreja, generalment, el blat 
de moro es tritura, però es pot donar sencer a animals adults. En el cas de 
ponedores o polles, un excés de blat de moro pot provocar obesitat, la qual 
reduirà la producció d’ous.

El blat proporciona més calories i proteïnes que el blat de moro i altres cereals. 
Però és millor no donar blat com a únic aliment, perquè espatlla la producció 
d’ous. És el cereal que més agrada a les gallines.

El contingut de proteïna de l’ordi es troba entre el del blat i el del blat de moro. 
Té més valor biològic i una millor composició en aminoàcids que no pas el blat 
de moro. Com que es proporciona amb pellofa, el seu contingut en fibra és 
relativament alt, però els pollastres digereixen la fibra amb limitacions. Això 
pot provocar problemes digestius, de manera que és millor proporcionar-lo en 
farina o triturat. Proporcionat en grans quantitats, fa que els rovells siguin més 
pàl·lids.

La civada té un contingut en calories baix, que s’alliberen lentament. Això fa 
que sigui un bon aliment per donar a les polles perquè evita l’obesitat. A la 
pràctica, també se’ls pot donar altres cereals. Per exemple, triticale, sorgo, llavor 
de cànem, fajol amb pellofa, arròs i farina de mill.

Figura 6. Què no s’ha de donar als animals

Figura 7: Proporcions recomanades en la composició del farratge:

Mètode didàctic: Reconeixement de pinsos
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El segó (un subproducte de la neteja de llavors) també és molt bon ali-
ment.

Pel que fa als llegums, es poden utilitzar pèsols, que tenen un contingut en pro-
teïna mitjà, però amb una proteïna no completa, de manera que s’ha 
de barrejar amb proteïna animal (lisina). 

La proteïna de soja és la proteïna vegetal amb més valor biològic. Cal vigilar 
amb l’ús de soja, perquè la majoria prové de fonts GMO. La soja ecològica s’ha 
de coure per tal que els beneficis proteics de la planta s’alliberin. En ramaderia 
ecològica, només es permet l’ús de soja o tortó de soja no genèticament modifi-
cada, de greix sencer i tebi.

Entre les lleguminoses, el tramús també juga un paper important. Per a alimen-
tació es poden utilitzar els tipus dolços. És la lleguminosa més rica en proteïna 
crua i aminoàcids. El seu valor biològic és igual que el de la soja. Per aquesta 
raó, pot substituir el 40-60% de la proteïna de soja en l’alimentació de l’aviram. 
També les faves farratgeres, les llenties i la veça es poden utilitzar com a ali-
ment.

Entre les llavors oleaginoses, és comuna una alta proporció d’oli i proteïna. En 
l’agricultura ecològica, podria ser que no es pogués utilitzar el tortó 
per la presència dels solvents utilitzats com a agents extractors. 
Aquesta regla s’aplica també al tortó de soja.

Idealment, l’aviram domèstic s’hauria d’alimentar amb llavors enteres i farina 
o tortó d’oleaginoses premsat mecànicament.

La llavor de gira-sol té un alt contingut de fibra crua gràcies a la seva closca 
gruixuda i això la fa difícil de digerir. Per a gallines, una tercera part de la ba-
rreja de grans podria ser de llavor o farina de llavor de gira-sol. Amb aquesta 
proporció de llavor de gira-sol en el farratge es pot incrementar la producció 
d’ous i influir positivament, també, en l’emplomament.

A més, en l’alimentació de l’aviram, es poden utilitzar farines de farratge verd 
com, per exemple, farina d’alfals o farina de trèvol.

Pel que fa a les arrels i tubercles, a les gallines se’ls pot donar patates cuites, 
però no crues, perquè els enzims de l’aviram no poden trencar adequadament 
el midó. A més, la patata crua conté solanina, un verí que es troba en les plantes 
de la família de les solanàcies, que no va bé als animals. Així, abans de donar-los 
patates, s’han de coure. A l’hivern, poden ser la base de farratge tou. Massa 
patates fa que els rovells siguin pàl·lids i per això cal afegir farina d’alfals al 
menjar per anular l’efecte negatiu. L’ús de nyàmeres és similar al de les patates.

Per raons dietètiques i per respondre a les necessitats de carotens, se’ls pot ofe-
rir pastanaga i altres farratges suculents. La remolatxa farratgera conté alts ni-
vells de carotens.

Les gallines necessiten farratges verds que es troben a la pastura, perquè els 
estimulen la gana i proporcionen aigua de procedència orgànica per al cos. Al-
tres farratges que també poden ajudar a la digestió inclouen l’alfals verd (collit 
abans de florir), el trèvol, la veça i les gramínies. Les parts verdes de les plantes 
de l’hort són bones alternatives a l’herba de prat. L’alfals verd, fresc, és una font 
valuosa de proteïna i vitamina.

En l’alimentació de l’aviram es pot utilitzar llet i altres productes làctics.

No hi ha millor aliment per als pollets o aviram molt jove (de poques setmanes) 
que la llet sencera i els ous no aptes per al consum humà. Són substàncies plenes 
de proteïna, amb bona composició d’aminoàcids i fàcilment digeribles. La llet 
sencera té molta proteïna i un alt contingut en aigua; es pot fer malbé fàcilment, 
provocant enteritis. És millor proporcionar llet quallada, d’aquesta manera 
s’aconsegueix un bon efecte dietètic. També són bons els subproductes de la llet 
com llet desnatada, xerigot, mantega i mató.

A l’aviram se li pot donar cucs vermells procedents del vermicompost. 
També les plagues d’emmagatzematge dels grans esdevenen aliment. 
Les llavors plenes d’insectes o de larves es poden escampar davant les 
gallines; aquestes es menjaran primer els insectes i després el gra.

Es poden afegir alguns suplements minerals, elements traça, vitamines, provi-
tamines, enzims i microorganismes, permesos per l’entitat certificadora.

3.6. Malalties

Per ser capaços de reconèixer els símptomes de les diferents malalties, primer 
cal conèixer el comportament d’un animal sa. La taula 4 pot ser útil. A la Figura 
8 es recullen les causes possibles dels problemes de salut.

Propietats Au sana Au poc sana
Estat de salut Sa, viu. Indisposat, dèbil.
Postura Dreta, esplèndida. Corbada o inclinada.
Activitat Vigilant, dinàmica, ofensiva. Arraulida, pobra d‘esperit.
Temperament Voluble, animat. Solitari, lent.
Ulls Brillants, sortits, pupil·les 

expansives.
Enfonsats, somiadors, pu-
pil·les fixes.

Potes i dits Forts, oberts. Dèbils, prims.
Plomatge Llustrós, net i abundant. Despentinat, pàl·lid.
So Clar, fort. Ronc, estrident.
Gana Molta, abundant. Petita, selectiva.

Taula 4. Comparació d’aus sanes i poc sanes

Mètode didàctic: Entendre els aliments per a animals 
i saber elegir-los
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Aquests són els signes més visibles quan l’au es posa malalta. S’ha de propor-
cionar remei de seguida o canviar les circumstàncies per tal de buscar la cura-
ció. Si, malgrat les mesures de prevenció (Figura 8), els animals emmalalteixen, 
es poden utilitzar medicaments tradicionals segons la prescripció del veterinari, 
però cal considerar: 

•	 Es prefereixen els remeis homeopàtics.
•	 No es poden utilitzar productes veterinaris convencionals, al·lopàtics (p. 

e. antibiòtics) per prevenir (profilaxi).
•	 Els reguladors de creixement, hormones de millora de la productivitat, 

etc. no estan autoritzats.
•	 El temps de retirada s’ha d’ampliar si l’aviram rep medecines al·lopàti-

ques. Això pot afectar la certificació, en el cas d’aus de curta vida.
•	 En la cria a petita escala, es poden considerar vacunes contra els proble-

mes següents: malaltia de Marek, bronquitis contagiosa, bursitis infeccio-
sa, malaltia de Newcastle (grip aviar) i verola aviària.

Figura 8. Causes de les malalties de l’aviram

Mètode didàctic: Trencaclosques de seguretat

Uns quants símptomes i els seus remeis

Helmintosi (ascariosi)
Símptomes:
•	 Animals molt prims.
•	 Producció d’ous decreixent.
•	 Defuncions.

Els ous dels cucs entren dins les gallines a través del menjar que picotegen. 
Calen 50 dies perquè l’ou d’un cuc arribi a cuc sexualment madur. El paràsit 
utilitza nutrients/fluids de la membrana mucosa del tub digestiu de l’au per 
construir el propi cos. Això fa que la membrana mucosa s’inflami i arribi a obs-
truir el tub digestiu.
Tractament:
•	 Proporcionar a l’au all amb iogurt natural.
•	 Fer un massatge suau al pit de l’au mentre s’aguanta cap per avall.
•	 Canviar el jaç i afegir calç al pati per tal de canviar-ne l’acidesa.
•	 Afegir terra de diatomees al menjar.

Àcars
Símptomes:
•	 Els àcars proliferen en els racons polsosos del galliner i busquen el cos de 

les aus durant la nit, causant-los picor i irritació. En lloc de descansar, la 
gallina es manté activa.

•	 En casos extrems, es pot produir una infecció per àcars. La cresta es torna 
blanca i l’au mor per pèrdua de sang.

Tractament:
•	 Netejar vigorosament durant el dia amb una solució suau de sabó insecti-

cida de Savona. Polvoritzar el galliner sencer, quan estigui buit, amb terra 
de diatomees.

•	 Eliminar i cremar, també, el jaç de les caixes niu.
•	 En el cas d’infecció suau, tractar (banyar) les aus una per una amb cendra 

de llenya i sofre sublimat o terra de diatomees, assegurant-se d’obrir bé 
les ales i empolvorar sota l’articulació.

Escherichia Coli
Símptomes:

•	 L’au tus i esternuda.
•	 L’au menja menys i beu molt.
•	 La femta és com diarrea.

Si l’au està dèbil per gana o set, el patogen es pot infiltrar en l’intestí provocant 
la malaltia. Quan el bacil ataca l’intestí, s’infiltra en la sang i causa sèpsia.
Tractament:

•	 Estabilitzar la flora intestinal amb iogurt natural viu. 
•	 Afegir terra de diatomees al menjar.
•	 Afegir infusió de camamilla amb mel a l’aigua de beure.
•	 Donar vinagre de poma per beure com a prevenció.
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A Europa, el 2015, hi havia 0,8 milions de cabres de cria ecològica. És el percen-
tatge més alt, un 4,6%, si el comparem amb la producció d’altre bestiar (els porcs 
signifiquen només el 0,5%). L’augment entre 2014-2015 va ser del 4%, mentre 
que entre 2007-2015 va ser del 15%. (FIBL-AMI Enquesta del 2016 basada en 
Eurostat, fonts nacionals i FAOSTAT 2014, a FIBL & IFOAM, 2017.)
Glossari de termes:

Boc: Animal adult mascle.
Caprí: Relatiu o pertanyent a les cabres.
Cabra: Animal adult femella.
Cabrit: Animal de menys de 4 mesos.
Sull: Animal sense banyes degut a característiques genètiques.
Crestat o crestó: Mascle castrat.
Cabra jove: Animal de 6 a 12 mesos.

4.1. Aspectes de la selecció de races 

Cal considerar les següents característiques a l’hora de seleccionar una raça: 
resistència, mida, temperament, hàbits indesitjables, capacitat de producció lle-
tera o càrnica, etc.

Per a producció càrnica, totes les races són interessants, perquè la majoria de 
carn caprina prové d’animals molt joves que només s’han alimentat amb llet 
(cabrits). La carn procedent d’animals més vells, fins i tot de les races de carn, 
només s’aprecia en alguns països.

Entre les races que mostrem aquí, les més interessants per a la producció de 
llet són l’Alpina, la Murciana-granadina, la Malaguenya, la Golden Guernsey i 
l’Hongaresa millorada.
Alpina

Cria de cabres a petita escala 4.

Fotos 1-2. Races de cabres Alpina (G. Colom)
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L’Alpina francesa és una raça originària dels Alps. Prové del tronc europeu 
de la Capra aegagrus. No té un color establert, pot oscil·lar des de totalment 
blanca, passant per tons de beix, gris, marró, negre, vermell, clapat o diverses 
combinacions d’aquests colors.

Les cabres Alpina francesa i Alpina de llet són excel·lents productores de llet.
Murciana-Granadina

La cabra Murciana-Granadina és originària del sud-est d’Espanya (Múrcia i 
Granada). Prové del tronc europeu de la Capra aegagrus i és una cabra negra 
amb una aptitud lletera excel·lent. És de talla petita-mitjana, amb un color de 
pell i de pèl uniforme negre o marró. Els mascles normalment tenen una barba 
pronunciada i banyes, orelles erectes de mida mitjana i cua curta i erecta. La 
raça és molt fàcil de munyir, té estacionalitat sexual, és rústica i ben adaptada a 
les condicions de calor i sequera i molt adequada per a la pastura.

Foto 3-4. Raça de cabres Murciana-Granadina (G. Colom)

Races tradicionals ibèriques que es poden seleccionar:
Malaguenya

La raça Malaguenya és originària del sud d’Espanya (Màlaga). Prové del tronc 
europeu de la Capra aegagrus. És una cabra de color marró amb una aptitud 
excel·lent per a la fabricació de formatges. 

És una raça bona i polièstrica permanent.
Blanca de Rasquera

S’assembla molt a la Blanca celtibèrica. Prové del tronc asiàtic de la Capra pros-
ca i es pot localitzar a diferents comarques del sud de Catalunya. És una raça de 
carn (producció de cabrits) i destaca per una rusticitat alta.

Foto 7-8. Raça de cabres Blanca de Rasquera (G. Colom)

Races tradicionals angleses que es poden escollir:
Golden Guernsey

És una raça originària de 
les illes del canal de Gran 
Bretanya. La raça es va ge-
nerar a partir d’una raça 
local creuada amb races 
Anglo-Nubian i Suïssa, 
entre els anys 1920 i 1950. 
La Golden Guernsey es cria 
per la llet i està reconeguda 
com a raça lletera per la Bri-
tish Goat Society. Els nivells 
de producció són menors que els de les races suïsses, però la seva llet té un 
contingut més alt en greix i proteïnes que fa que sigui una elecció excel·lent per 
a la producció de formatges.

La seva coloració varia de crema a marró i, normalment, les femelles no tenen 
banyes.

Foto 5-6. Raça de cabres Malaguenya (G. Colom)

Foto 9-10. Golden Guernsey (Mason 1996, a www.ansi.
okstate.edu/breeds/goats/)
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Races tradicionals hongareses que es poden escollir:
Hongaresa Parlagi

Tots i que dona baixa producció de llet (250-300 l/
període de lactació) val la pena incloure aquesta raça 
hongaresa antiga. Té el pèl llarg, normalment blanc, 
però també pot ser daurat o negre. Encara que el pit 
pot semblar curt i poden sorgir dificultats ocasionals 
amb les cames, és idealment adequada per al paisatge 
hongarès, per la seva rusticitat.

Foto 11. Cabra Hongaresa Parlagi (http://magyartincses.hu/galeria.html)

Hongaresa millorada 

Aquesta és una raça lletera escampada per tot 
Hongria. Es va originar a partir de races lleteres 
suïsses, especialment la Saanen, creuades amb ani-
mals locals. El seu període de lactació és de 220-300 
dies amb una producció de 450-700 l per lactació. 
Se’n troben de color negre, blanc, vermell o crema.
Foto 12. Cabra Hongaresa millorada (http://www.ter-
meszetvedelem.hu)

Aconsellem, també, la lectura del web de races i programes de millora de cabra 
a Hongria.

4.2 Què cal tenir en compte i conèixer quan es comença a criar cabres

Figura 1. Superfícies de descans elevades

Enllaç: http://goo.gl/cxsu5k

Per a una vida de ramat tranquil·la, és important (Weidmann 2010):

• Fases simultànies de descans i activitat.
• Àrea d’exercici permanentment accessible.
• Construcció al corral de superfícies de descans accessibles.
• Instint de ramat, millor ramats petits.
• Introduir les cabres joves al ramat en grups i no individualment.
• El bocs viuen a part, els joves mascles poden estar amb el ramat.
• Si és necessari, escurçar amb cura les puntes de les banyes.
4.2.1 Locals i equipament per a les cabres

• Gestió de la pastura: màxim 13,3 cabres per hectàrea. Aquest número fa re-
ferència a una mitjana de 10-12 t/ha de pastura verda.

• Com que les cabres són molt xafarderes i poden allunyar-se molt, és impor-
tant pensar en diferents tipus de tanca.

• El corral ha d’oferir protecció contra la pluja, el sol i les temperatures extre-
mes amb una construcció sòlida, sense engraellats a terra, i ha de ser venti-
lat, net i sec, amb jaç de palla o altre material natural adequat.

• Cal tenir sala de munyir o equip mòbil de munyida. Les cabres es dirigiran 
a la sala de munyir si se’ls hi posa farratge concentrat (blat, blat de moro, 
ordi, llavor de gira-sol, etc.). L’animal està tranquil si pot menjar durant la 
munyida. De tota manera, la raó per donar-los concentrat és que, sovint, la 
pastura no és suficient per a la producció de llet.

Espai mínim per al bestiar caprí segons la normativa ecològica local:>1,5 m2 per 
cabra i 0,35 m2 per cria. Àrea d’exercici: 2,5 m2 per cabra i 0,5 m2 per cria.

4.2.2. Aspectes del maneig i la cria d’animals joves, assistència en el part:

• Preparar un jaç net i deixar la mare en calma.
• Detectar el començament del part.
• Esperar la dilatació i la ruptura de les bosses (= “aigües”).
• Comprovar el tipus de presentació del fetus.
• Ajudar si és necessari (més de 40 minuts sense avançar).
• Controlar la cria: netejar-li els narius, controlar la respiració, assegurar-se 

que se l’asseca.
• Tallar i desinfectar el cordó umbilical.
• Assegurar-se que pren el calostre.

Mètode didàctic: Materials de construcció

Mètode didàctic: Vies cap al benestar animal
Mètode didàctic: El número adequat d’animals que es 
poden criar en un espai donat (Joc de l’estabulat d’animals) 
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Les cries s’alimenten de llet natural, amb preferència materna, durant els 45 
primers dies com a mínim (pot ser llet de vaca). La llet en pols s’utilitza en el 
cas de trigèmins.

Els cabrits es porten a l’escorxador quan tenen un mes. Les cabres es poden 
munyir un cop s’han desmamat els cabrits. 

Figura 2. Necessitats de les cries

Foto 13. Mare i cria de Blanca de Rasquera (G. Colom)

4.2.3. Factors clau en el maneig de cabres adultes

Taula 1. Nombres interessants en la producció de cabres
Font: Weidmann 2010

Pes en viu 55-75 kg.
Maduresa sexual 7-8 mesos, mín. 35 kg de pes viu, però es pot 

endarrerir si no hi ha les condicions per a l’ac-
tivitat ovàrica (fotoperíode decreixent). 

Edat del primer part 12-15 mesos.
Cicle del zel 19-21 dies. 
Zel Estacional, en els dies de llargada decreixent 

(agost a novembre). Però també possible du-
rant tot l’any. No totes les races tenen igual 
sensibilitat al fotoperíode. 

Gestació 150-180 dies.
Mitjana de cries per part 1,8 nascudes / 1,6 crescudes.
Quantitat de llet consumida Uns 100 litres per cria.
Vida de servei 4-8 anys.
Proporció sexes (bocs per 
cabra)

1:20 a 1:40, segons el maneig de la reproduc-
ció.

Farratge consumit per cabra 2,0-2,2 kg de matèria seca per dia
Consum d’aigua per cabra 4-10 litres per dia.
Producció de llet per cabra 500-1.000 kg per any.
Contingut en greix de la llet 3,4-3,8%. 
Contingut en proteïnes de la 
llet

2,9-3,4%.

Durada de la lactació 250-290 dies de lactació contínua possibles.
Jaç per cabra 0,6-0,8 kg per dia.
Producció de fems per cabra 
durant l’hivern 

30-50 kg/setmana.
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Figura 3. Passos en l’aparellament de les cabres

4.2.4. Com es pot manejar el període de lactació?

En la figura 4, es presenten dos períodes de lactació diferents (línies b. i c.). 
Mentre que a a. es mostra la durada mitjana de les etapes en el cicle de repro-
ducció de la cabra (embaràs, lactació i període sec),a b. es mostra una lactació 
curta, en la que el cabrit mama 45 dies. Des dels 45 dies fins als 7 mesos, el cabrit 
mama i també es muny la cabra. El període d’embaràs coincideix exactament 
amb el període sec.

A c. es mostra una lactació llarga, en la que el cabrit mama els 45 primers dies. 
Des del dia 45 fins als 10 mesos la cabra només es muny. El període d’embaràs 
coincideix amb els últims tres mesos de munyida i el període sec només és de 2 
mesos.

Figura 4. Durada del període de lactació

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mesos
1 part/any

a, embaràs (5 mesos) lactància (7-10 mesos) seca (2-5 
mesos)

lactància (7 mesos)

b, llet
cria seca (2-5 mesos)
llet pregnancy (5 months)

lactància (7 mesos)

c, llet
cria seca (2-5 

mesos)
pregnancy (5 months)

   
part ≥ 45 dies cries mamant aparellament part

4.3. Com alimentar els animals?

Com a mínim, un 60% de la ració ha de ser farratge, sec o ensitjat, disponible 
les 24 hores. La proporció de concentrat en ració diària ha de ser, com a màxim, 
del 40% de matèria seca. En general, es recomana suplementar amb minerals i 
vitamines fins a uns 40 g (sense contingut de coure i amb vitamines A, D i E) i  
amb 10 g per dia, aproximadament, de sal per a consum animal, a lliure dispo-
sició (Weidmann 2010).

L’aliment concentrat s’ha de distribuir de forma fraccionada (aproximadament 
200-300 g de grans integrals aixafats, per àpat).

Si s’augmenta la quantitat de concentrat, el consum de farratge disminueix, 
però menys que el concentrat que s’ha afegit. Per tant, per sobre dels 10 kg de 
concentrat, el total de l’aliment ingerit (farratge + concentrat) augmenta.

Si es vol canviar o alterar la dieta s’ha de fer gradualment.

Figura 5. Alimentació i abeuratge de les cabres
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Taula 2: Consum màxim de diversos farratges per cabres (kg de pes fresc per dia).
Font: Weidmann 2010

Farratge dels animals segons l’edat

S’ha de proporcionar aliment suplementari un mes abans de l’aparellament per 
tal que la cabra es posi en zel més fàcilment i per permetre més ovulació. La 
quantitat diària suplementada pot ser de 250 g de concentrat per cabra.

Al començament de l’embaràs, no és necessària una alimentació abundant, però 
les deficiències nutricionals i els canvis sobtats de menjar poden provocar avor-
taments.

Aigua per beure i abeuradors

En principi, una cabra beu 3,5 litres d’aigua (la continguda en el menjar i la que 
beu de l’abeurador) per kg de matèria seca consumida, però hi ha d’haver aigua 
disponible als abeuradors i prou abeuradors per al nombre de cabres (Weid-
mann 2010).

4.4. Connexions entre el farratge i la prevenció de malalties

Quan la ingesta de fibra i cel·lulosa és insuficient, poden aparèixer acidosi i ma-
lalties serioses i doloroses dels budells. En contrast, un consum excessiu d’ensit-
jat d’herba, farina de soja o de pèsol pot provocar alcalinosi. 

El virus de l’artritis-encefalitis provoca una malaltia molt dolorosa que ataca, 
principalment, articulacions, pits i pulmons de les cabres. Afecta la majoria de 
les cabres criades intensivament.

Mètode didàctic: Reconeixement de pinsos 
Mètode didàctic: Entendre els aliments per a animals i sa-
ber elegir-los

Mètode didàctic: Joc de racionament d’alimentació

Mètode didàctic: Comparant menjadores i abeuradors
Mètode didàctic: Joc d’arrencar cues

Per al tractament veterinari, s’han de preferir els tractaments de fitoteràpia, 
homeopatia i elements traça.

Figura 6. Animals sans

Figura 7. Animals malalts

Herba 14.0 Polpa de remolatxa (22% MS) 3.5
Fenc, renadiu 2.5 Bagàs de cerveseria (20% MS) 4.0
Ensitjat de blat de 
moro

5.4 Pomes, peres 3.0

Remolatxa farratgera 5.0 Pastanagues 4.0
Patates 3.0 Xerigot (litres) 4.5

Mètode didàctic: Trencaclosques de seguretat
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4.5 Maneres naturals de protecció contra paràsits interns i externs
Paràsits externs:

Brians, sarna, polls, paparres, miasi (causats per les larves de diferents mosques; 
poden afectar la pell, el nas, els ulls, etc.).

Símptomes:
La pell els pica i es rasquen, i a vegades es fa crosta. Pèrdua del pèl, pèl crespat, 
àrees sense pèls. Alguns paràsits són visibles (miasi). 

Causes:
Contacte amb altres animals i transmissió per insectes (larves de mosques).

Prevenció:
Evitar el contacte entre animals: respectar la quarantena després de la compra 
d’animals, transhumància, mercats i fires. Practicar el buit sanitari i desinfectar 
els locals buits. Dieta equilibrada.

Tractament:
Tractament local (p. e. rentar), bany o injecció, segons sigui la natura i l’extensió 
de la infestació. 

Banyar l’animal amb te de fulles de noguera.
Paràsits interns:

La majoria nematodes, cucs rodons molt primitius amb extrems molt prims, 
tipus Ascaris.

Causes:
En 3-4 setmanes les larves ingerides esdevenen adultes i comencen a pondre 
ous. En 7-8 dies els ous es tornen infecciosos. La transmissió i la multiplicació 
impliquen sempre la pastura i l’herba.

Els animals joves són més sensibles. Els adults poden desenvolupar immunitat 
que no es transmet a les cries.

Símptomes:
Els impactes sovint són subclínics: pèrdua de pes i creixement insuficient.

Prevenció, trucs bàsics:
Els ous i les larves es mantenen durant mesos en ambients frescos (o freds), 
però detesten la calor i la secada. Una pastura es considera neta si no ha estat 
pasturada per cabres (o no ha rebut fems sense compostar de cabres) durant un 
any.

Moure les cabres cada 3-4 setmanes cap a prats que no hagin estat pasturats 
aquell any (erms, rostoll, etc.).

Dallar per fenc o ensitjat l’herba que rebrota de nou en els prats pasturats, per 
poder-la aprofitar.

Utilitzar les parcel·les menys sanes per als animals amb menys risc.

Evitar l’esquilada excessiva: les larves infeccioses es troben per sota dels 5 cm.

Evitar, també, les àrees humides, especialment amb els animals joves.

Escampar només fems ben compostat.

Tractament:
En tots els ramats hi ha animals més resistents als paràsits. Cal fer un comptatge 
d’ous en femta (coprologia) i seleccionar els animals que en presenten menys. 
És un tret genètic que es transmet a la descendència en un 20-30%.

Donar als animals farratge ric en tanins, perquè redueix els paràsits. Per exemp-
le, les lleguminoses: enclova, trepadella italiana, sulla (Hedysarum coronari-
um), lot corniculat (Lotus corniculatus), lot d’aiguamoll o lot pedunculat (L. 
Pedunculatus) i trepadella cultivada (Onobrychis viciifolia), i la composta xicoi-
ra (Cichorium intybus). La normativa ecològica autoritza com a antihelmíntics 
plantes, carbó vegetal i argila. Com a exemples de plantes, tenim el nim (Aza-
dirachta indica), el te bord o de Mèxic (Chenopodium ambrosoides) o l’eucalip-
tus.

El fong microscòpic Duddingtonia flagrans ha estat provat com a nematicida. 
Les espores seques del fong resisteixen el passatge a través del sistema digestiu 
i, en ser excretades amb la femta, es multipliquen i destrueixen les larves de 
paràsits de la pastura. Encara no es comercialitzen, però.

El te d’altimira (Artemisia vulgaris) també és un possible tractament.

Un cop o dos a l’any, la majoria de grangers, utilitzen un antihelmíntic sintètic 
que actualment està autoritzat en la normativa ecològica, però hi ha un proble-
ma creixent de resistència als productes antihelmíntics. 

1. A day in the life with dairy goats – Part 1 (equipment and supplies, or-
ganization and routine) https://www.youtube.com/watch?v=rXVGn1zOzI4.

2. A day in the life with dairy goats – Part 2 (goat personality and a few 
tips of what NOT to do) https://www.youtube.com/watch?v=p56W2HJp984.

3. A day in the life with dairy goats – Part 3 (step-by-step hand milking, 
grain requirements) https://www.youtube.com/watch?v=tm7xIZu0TmQ.

4. A day in the life with dairy goats – Part 4 (cont.milking, feeding schedu-

Biografia, referències i enllaços d’interès
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le, hay requirements) https://www.youtube.com/watch?v=zD9sVGUzTgY.
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Cria de porcs a petita escala 5.

“Així que has decidit de criar porcs!”

5.1. Una petita advertència per a un capítol petit

En molts llibres hi ha capítols sencers que tracten de la cria de porcs per engrei-
xar-los per a carn. En lloc d’escriure un altre capítol repetit, revisant-los, propor-
cionarem referències útils i indicacions sobre la cria a petita escala de porcs. Re-
collirem, de totes maneres, alguns temes essencials per tal d’estimular l’interès en 
l’art d’una cria senzilla, tradicional i divertida, que produeix carn deliciosa, fems i, 
també, beneficis socials. 

Glossari de termes:

Verro: Porc mascle destinat a cobrir truges.
Pare: Progenitor mascle.
Truja: Porc reproductor femella.
Llavora: Truja jove.
Porc d’engreix: Porc que es cria per obtenir-ne carn.
Porcell: Porquet de 8-12 setmanes que ja no mama.
Jaç profund: Amuntegament regular de palla al jaç.

5.2 Races

Hi ha races particulars que els petits criadors i els productors ecològics poden tro-
bar particularment apropiades per als seus sistemes de producció. El que és im-
portant és saber si es busca obtenir un resultat social a més de la producció de carn. 
La raça escollida ha d’ajustar-se a les necessitats del granger. Això, probablement, 
exclou les races comercials, perquè les races locals o rares introduiran a la granja 
animals d’interès i rellevància vertaders. A la Gran Bretanya, les races Gloucester 
Old Spot, Oxford Sandy i Black, per exemple, han experimentat un ressorgiment. 
La millor recerca es pot fer parlant amb els criadors locals i interessar-se en conèi-

Foto 1. Truja amb porcells (B. 
Courts)
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xer diferents races. Una raça dòcil i amigable podria ser la millor opció per a un 
aprenent de porquer.

5.3. Allotjament

Els porcs necessiten una cort i un pati on puguin passejar lliurement. Necessiten 
aliment, accés a aigua, cura i atenció que en promogui la salut i atenció ràpida 
quan les coses van malament. El propòsit principal de la cria de porcs és la pro-
ducció de carn. Per aconseguir aquest propòsit, hem de disposar d’allotjament i 
tanques per evitar que els porcs marxin de la finca. Hi ha moltes maneres de fer-
ho segons sigui el terreny i la seva situació. A continuació, recollim alguns tipus 
de locals que poden ser útils i que, fins i tot, un mateix es pot construir. 

Cort de porcs

És una construcció permanent que té l’avantatge de poder allotjar els animals en 
entorns difícils. La recollida de fems és senzilla i també ho és l’aprovisionament 
de menjar i aigua.

El desavantatge principal és que els porcs no poden pasturar lliurement i és 
menys probable que manifestin el seu comportament natural. La vigilància sobre 
la seva salut o malaltia ha de ser alta. La zona s’haurà de netejar meticulosament 
per prevenir problemes de salut i malalties. Els porcs es poden mantenir en jaç 
profund, però caldrà renovar-lo de manera regular perquè, si no, l’entrada es blo-
quejarà i el terra pujarà, fent que la cort deixi de ser hospitalària i sigui difícil de 
netejar.

Mètode didàctic: Vies cap al benestar animal
Mètode didàctic: El número adequat d’animals que es 
poden criar en un espai donat (Joc de l’estabulat d’animals) 

Els porcs no es mereixen la reputació que han adquirit de ser “porcs”. De fet, ten-
deixen a defecar en una àrea determinada i a no embrutar el jaç. Fins i tot escullen 
menjar en una zona separada, quan en tenen oportunitat. Per això, la substitució 
del jaç i l’eliminació del fems poden fer-se de manera regular i es poden crear piles 
de compost dins del tancat.

Cort mòbil en càmpings

L’arca és una cort transportable que quatre persones valentes poden alçar. Es 
pot traslladar, també, amb un tractor o fent-la lliscar al voltant de la finca. És útil 
perquè permet utilitzar els porcs per remoure una petita porció de terreny o ne-
tejar àrees cultivades on cal eliminar les adventícies o els residus de la collita. Els 
porcs defecaran en tota la zona, més que no pas escollint una zona a la cantonada 
del pati. Les zones es poden aïllar instal·lant una tanca elèctrica que mantingui 
els porcs dins. N’hi ha prou amb un fil per sobre del terra i un altre a l’alçada de 
les seves espatlles. Hi ha gent que prefereix afegir una tercera línia. Aquí és on el 
concepte de pastura lliure, de porcs criats en pastura, esdevé una realitat.

Els reptes d’utilitzar una arca mòbil

Es necessita temps per moure la tanca elèctrica, l’arca i els porcs perquè, degut 
al seu pes, provoquen compactació i cal decidir quant temps podem deixar els 
porcs en un tros particular abans no hi provoquin danys. Caldrà tenir l’equipa-
ment necessari per moure’ls a la parcel·la següent.

Cal transportar tot el menjar, palla per al jaç i aigua a cada nou lloc. De totes ma-
neres, els porcs estaran encantats i el sistema genera moltes satisfaccions.

Mètode didàctic: Materials de construcció



68 69

Maneig de la tanca elèctrica

La natura especial dels porcs també porta proble-
mes a l’hora de canviar-los d’un tancat electrificat a 
un altre de nou adjacent. No voldran creuar la línia 
on hi havia la tanca anterior i, sovint, provaran de 
marxar de la nova àrea cap a l’anterior. Pot ser des-
esperant. Una manera de solucionar aquesta situa-
ció consisteix en fer caure la plataforma de darrera 
d’un remolc sobre la tanca elèctrica, assegurant que 
no condueixi l’electricitat. Durant un parell de dies, 
es proporciona menjar als porcs dins del remolc i, 
després, se’ls mou al nou tancat on hi ha menjar del 
seu gust esperant-los. D’alguna manera, això con-
venç els porcs, que estaran segurs i serà improbable 
que tractin de sortir del nou tancat.

5.4. Porcs feliços

La meva experiència personal m’ha ensenyat que, per als porcs, la vida a l’exte-
rior és la que els reporta més felicitat. Allà mostren el seu comportament natural 
buscant menjar, fent el desvagat o prenent banys de pols. El dany que poden fer 
al terreny es pot arreglar cultivant-lo i sembrant-lo. Està provat que es mengen i 
destrueixen el rizoma de l’agropir (Agropyron repens), la qual cosa permet tornar a 
cultivar el terreny sense que aquesta gramínia molesti. Cal, però, estar atents a la 
remena que fan els porcs, de manera que es puguin moure abans no transformin 
del tot el sòl en un fangar.

5.5. Aliment per als porcs

Els porcs són de natura omnívora. Això significa que poden menjar carn, grans i 
vegetals. De totes maneres, no és aconsellable donar-los carn i, de fet, no està per-
mès a la UE, si no és que la carn estigui esterilitzada i processada a temperatures 
altes. S’aconsella de consultar la normativa local pel que fa als aliments autoritzats 
en la cria de porcs.

És millor, doncs, alimentar els animals amb una dieta basada en vegetals i grans, 
amb el contingut proteic que necessiten per al seu creixement. Tradicionalment, es 
pot engreixar un únic porc amb el que sobra de la cuina, com peles, pellofes i les 
restes de l’hort, perquè són bons convertidors d’aquests residus en carn. Si es cou 
tot com un farnat, els porcs es mengen hortalisses com les cebes i els porros que, 
d’altra manera, no tastarien.

Mètode didàctic: Entendre els aliments per a animals i saber 
elegir-los
Mètode didàctic: Reconeixement de pinsos

Remolatxa farratgera

La remolatxa farratgera (Beta vulgaris) pot esdevenir la major part de l’alimentació 
i proporcionar també proteïna per al manteniment i creixement. És membre de la 
família de les quenopodiàcies, de manera que es pot incorporar fàcilment a una 
rotació ecològica. Creix millor en cavallons poc profunds, en sòls lleugerament 
àcids. Es planta a finals de primavera. Cada llavor genera més d’una plàntula que 
es transformarà en una remolatxa de color taronja pàl·lid amb fulles també co-

mestibles. Algunes remolatxes poden 
pesar més d’1 kg. Cal aclarir la fila dei-
xant 8-10 cm entre grups de plantes. 
La collita es pot deixar sobre el terreny 
fins a la primera gelada o es pot collir 
i emmagatzemar en una fossa, amb les 
fulles enrotllades. Els porcs dedicaran 
temps a menjar-se-les senceres, però es 
poden tallar en una màquina de tallar 
arrels. L’avantatge d’aquest cultiu és 
que als porcs els agrada molt. És fàcil 
de collir en condicions seques, perquè 
amb un simple cop de peu es descalça. 
És un aliment per al bestiar ric en pro-
teïnes i vitamines.

Foto 2. Remolatxa farratgera – Beta vul-
garis (B. Courts)

Civada, faves o concentrat?

Als porcs els agrada de créixer a poc a poc fins a la mida adequada. En nou me-
sos es pot engreixar un porc amb un pes viu de 85-90 kg, tres mesos més del que 
tardarien els productors industrials. El procés es pot accelerar, evidentment, però 
convé recordar que temps és diner. Caldrà recórrer als pinsos concentrats, que va-
len diners. També pot ser un factor limitant el fet que, a vegades, no és fàcil de tro-
bar empreses que fabriquin pinsos ecològics certificats. Es pot decidir de comprar 
fava farratgera i civada d’algun productor ecològic local. La civada i les faves són 
una manera més barata d’accelerar el creixement que no pas el pinso, però segueix 
creant un cost addicional.

Possibles aliments de franc 

Es pot assegurar una entrada d’aliment de fonts externes com forns de pa i fàbri-
ques de cervesa. El residu d’ordi que es genera en la producció de cervesa és apte 
per alimentar els porcs. Amb l’aparició de microfàbriques de cerveses artesanes 
i marques locals, hi ha possibilitats de trobar un cerveser ecològic que permeti 
aprofitar el residu del maltat. S’obtindrà aliment en quantitat, però encara faltarà 
proteïna addicional.

El mateix es pot dir dels forns artesans autèntics, que sempre tindran algunes bar-

Mètode didàctic: Comparant menjadores i abeuradors
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res de pa sobreres en acabar el dia. Les restes del forn no poden haver estat en 
contacte amb productes de procedència animal, com podrien ser embotits, perquè 
hi ha normes molt estrictes que ho prohibeixen. L’enllaç que segueix és útil per 
confirmar què és possible i què és apropiat.

5.6. Un cicle anual

La gràcia està en fer que la cria de porcs formi part del cicle anual de la finca. Quan 
hi ha abundància de menjar és quan s’ha de tenir porcs per engreixar. Això serà en 
temps de collita o quan s’està descartant collita de l’hort. Una bona dieta barrejada 
és part important de la cria de porcs, i hi ha moltes maneres d’assegurar que els 
porcs estiguin ben alimentats, mantinguin bons nivells d’energia i creixement i 
rebin minerals i elements traça, de manera que mostrin la vitalitat que te’n farà 
sentir orgullós.

5.7. Porcs sans

Tot el que fem per tenir cura dels animals serveix per crear condicions de salut. La 
promoció de la salut té un valor de cost, perquè els animals en forma creixen efici-
entment. Les tarifes dels veterinaris al Regne Unit són extremament altes, com 
també ho són les medecines al·lopàtiques que prescriuen en les seves visites. En 
última instància, això repercuteix en els costos de producció i voldríem evitar-ho. 
En general, els porcs es mantenen sans si estan ben allotjats, amb jaç de palla neta 
i seca. No han d’estar atapeïts ni haver de competir pel menjar. Han de tenir accés 
constant a aigua neta i espai per passejar i mostrar el comportament i temperament 
naturals. Tot plegat, ajudarà a eliminar la malaltia i els problemes de salut que 
alenteixen el creixement. Tenir cura de porcs malalts demana temps i sovint dema-
na treballar a les nits.

5.8. Problemes comuns, remeis simples
Paràsits

Els porcs poden agafar paràsits interns (p. e. cucs) i externs (p. e. polls).

Si els porcs s’estan alimentant bé, però semblen prims de les anques del darrere, 
pot ser que tinguin cucs intestinals. Si es controlen les femtes, es poden veure petits 
cucs blancs que han excretat. Que els porcs s’asseguin i arrosseguin el cul per terra 

Enllaç: http://www.britishpigs.org.uk/feeds.htm

Mètode didàctic: Joc de racionament d’alimentació

Mètode didàctic: Joc d’arrencar cues
Mètode didàctic: Trencaclosques de seguretat

també és un símptoma de cucs. Curiosament, els paràsits externs són, també, una 
indicació d’infestació interna. Els polls dels porcs arriben de cop, però els primers 
senyals inclouen petits punts blancs (ous) darrera les orelles. El porc buscarà un 
pal vertical o un arbre on rascar-se força estona. Això pot generar a la pell zones 
sense pèl, vermelles, perquè s’han rascat intensament.

Terra de diatomees

Hi ha empreses que fabriquen remeis per a aquests problemes a base de terra de 
diatomees. També es pot comprar en línia i funciona com a bon insecticida de parà-
sits, perquè xucla la humitat del cos dels insectes i els fa mal amb les seves termina-
cions serrades de sílice. Empolvorant els porcs amb pols de diatomees arribarem 
als polls i els eliminarem.

Aquesta mateixa pols, afegida al menjar, eliminarà els paràsits interns. Val la pena 
deixar els porcs sense un àpat per tal d’assegurar que s’acabaran el següent amb les 
diatomees.

Olis

Els paràsits externs es poden cobrir, també, amb oli vegetal. Com que respiren a 
través del cos, l’oli els taparà els porus i deixaran de fer-ho. No cal comprar oli de 
nim (Azadirachta indica), molt car, que ha esdevingut popular, perquè un senzill oli 
de gira-sol fa el mateix efecte.
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