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L

a continuïtat de cada explotació de conills, davant la situació de crisi en tots els àmbits econòmics (matèries primeres,
capacitat/voluntat de consum dels ciutadans), està basada en
factors humans (il·lusió, experiència, perseverança) i factors
tècnics dels productors de conills (compliment de les normatives, obligacions financeres i nivell de benefici de la granja,
entesa com a negoci), entre altres.
Si vostès han pres la decisió de seguir, és evident que a més
de respectar els eixos que la UE-27 imposa a la producció animal (Seguretat Alimentària, Benestar Animal i Medi Ambient),
estan tècnicament obligats a tenir com a objectiu clau la productivitat, com a pas previ per baixar costos i obtenir beneficis. Abans que res, és necessari que revisin tota la granja i
analitzin els punts més crítics de la seva activitat; després,
raonablement es podran plantejar fer els canvis necessaris
per créixer (en qualitat, en quantitat). I això ni vostès ni els
seus assessors ho poden fer a ull, ni sense comptar ni medir
els resultats, en els diversos àmbits de les seves granges. Per
aconseguir-ho, la Gestió Tècnica i Econòmica (GTE) de granges
de conills és un mitjà potent per conèixer cada explotació en
particular i, per extensió, un subsector ramader com el nostre.
Amb el convenciment que la GTE és clau de progrés, a la
FACC considerem imprescindible dedicar part del nostre esforç

a ajudar a fer entendre als associats l’interès de dedicar-hi
l’atenció que mereix. Els productors que ho han assumit des
de fa anys, saben que és temps molt ben invertit. Des d’ una
perspectiva global, volem dir-vos que hi ha un pas bàsic, el de
començar a mesurar i recollir dades de la granja, que és fantàstic per si sol. Volem que us adoneu d´aquest fet. Després, si
els resultats són millors o pitjors, és secundari, a curt termini.
Per què fem aquest plantejament previ, abans de mostrar-vos
els resultats de la FACC? Perquè encara estem lluny d’assolir la
nostra fita: que totes les persones que volen viure d’aquest ofici vegin els seus resultats, mesurats i escrits. Després vénen les
observacions posteriors, per exemple: Per què us els demanem?
És evident que els necessitem per entendre sense embuts què
passa a les vostres explotacions i comunicar-nos sense interferències. A partir d’aquí, acceptem que calen els coneixements
i els medis necessaris per solucionar els problemes de mortalitat, de fertilitat o de mixomatosi.
El 2010 hem progressat respecte de l’any anterior en nombre de granges actives que fan gestió; però volem créixer en
nombre de granges i en quantitat de dades. Us demanem que
no sigueu gaire crítics amb la qualitat de les dades. Aquest
any hem polit tot el que hem pogut, i ho seguirem fent; per
exemple, pel que fa a la taxa de palpacions, només considerem les d’aquells productors que palpen abans de 20 dies. Les
baixes postdeslletament les considerem a partir dels 31-35 dies
màxim. Per al 2011 us proposem de prendre nota dels llodrigons que sacrifiqueu en néixer, per introduir aquest paràmetre
en el futur.
Pel que fa a les característiques globals de la població avaluada, us en fem el resum següent. La base de dades està formada
per 107 explotacions, amb un total de 108.106 conilles en producció. La mida mitjana és de 1.010 conilles per granja, però
amb extrems amplis: des de 201 conilles fins a 6.500; en aquest
cas el paràmetre estadístic més orientatiu és la mediana (750
conilles). En el 77,5 % dels casos, les conilles eren servides amb
inseminació. Un 4 % eren servides a menys d´11 dies postpart,
un 50 % a 11 dies, un 15 % a 18 dies, un 25 % a 25 dies i un 6
% a més de 25 dies. En qüestió de models d’explotació probablement hi eren quasi tots, en relació amb l’allotjament (aire lliure,
semi aire lliure, ventilació estàtica, controlada, amb música i
sense!); pel que fa al bestiar: races pures, encreuaments casolans, compra d’avis o de femelles creuades. Respecte als pinsos: 9
fabricants; i escorxadors, amb pesos de sacrifici ben diversos. Un
altre element destacat, la mà d’obra, ens sembla que ara no el
podem avaluar (cal que vostès sí que ho facin, segur!).
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NRE. GRANGES

MITJANA

MEDIANA

MÀXIM

MÍNIM

CV

Nombre de conilles per granja

107

1010

750

6500

201

90,8

Sobreocupació de les gàbies amb niu (%)

64

125

122

219

90

17,2

Palpacions positives (%)

42

80,9

80,5

91,0

69,2

6,8

Parts /serveis (%)

65

76,3

76,8

90,7

57,5

9,5

Nascuts vius /part

61

9,0

9,0

10,5

7,2

7,5

Nascuts morts (%)

40

7,1

7,3

17,1

2,8

34,7

Baixes llodrigons al niu (%)

63

14,3

12,8

32,8

4,2

38,4

Baixes conills deslletats (%)

72

10,9

10,1

28,6

2,5

53,0

Venuts /femella /any

66

44,2

44,8

78,7

26,8

21,5

Pes mig dels joves venuts (kg)

69

2,075

2,067

2,298

1,782

5,7

Kg venuts per IA o per cobriment

64

10,7

11,0

15,1

5,5

20,9

Índex de conversió global

71

3,92

3,84

5,43

3,15

11,7

CRITERI

La GTE és una eina potent que us
permet saber què cal canviar
a la granja,i per tant
és clau per al futur.
Hi ha dos elements en la GTE que suporten tota
la resta. La primera és la llei de protecció de dades
personals, que empara els associats pel que fa a la
difusió dels resultats; en aquest cas nosaltres en
som responsables. L’altre és la qualitat del treball
que vostès fan, en recollir la informació i també
el nostre, a l’hora de comprovar que ha estat així.
Del 2010 ens sembla que cal observar, a més, que
no és convenient comparar-lo amb 2009, perquè
hi ha el 40 % més de granges. Quedem-nos amb la
idea que hi ha el 25 % de granges amb dificultats
extremes: 4,54 d’índex de conversió (IC), 7,71 kg
de conill venuts per inseminació (IA) i 33 conills
venuts per femella i any (mitjana). El 25 % de
granges capdavanteres han aconseguit 3,39 de IC,
13,2 kg/IA i 56,2 venuts (mitjana).
Gràcies per haver-nos facilitat tanta informació
i fer possible aquest primer pas: saber què convé
canviar i millorar.

