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TÈCNICA

Resultats de Gestió Tecnicoeconòmica
de la Federació d’Associacions de
Cunicultors de Catalunya durant 2011
Per tercer any consecutiu mostrem
als lectors de Conills els resultats
de producció d’un nombre
d’explotacions de la FACC. És
el fruit d’una tasca pacient de
recollida de dades d’aquests
productors a les seves granges.
Són persones que treballen amb
cert rigor metodològic, gens
complicat quan ja es té un xic
d’experiència. Una observació:
parlem de GTE, malgrat que
només us mostrem dades
tècniques. La recollida de dades

Quins són els objectius de la
GTE de la FACC?

Aquests resultats representen el
conjunt d’associats de la FACC?

La GTE permet fer interpretacions
contrastables d’aquestes granges, sense
interferències ni distorsions. En primer
lloc als productors que fan la GTE en el
transcurs de l’any; també a nosaltres,
que els donem suport i ara a vostès,
amables lectors. Aquesta és una observació bàsica: la GTE és, en certa manera, una radiografia de la granja, i per
tant una eina potent de diagnosi i de
progrés.
El segon aspecte clau és que a la
FACC només els interessats i els seus
tècnics són coneixedors de les dades
de cada explotació; la confiança costa
de guanyar i poc de perdre. El tercer
apunt que us hem de fer, és que les
dades procurem contrastar-les; si hi
ha productors que han assolit el 3 de
conversió global o 10,5 nascuts vius
per part de mitjana anual, hem confiat
en ells, però els ho hem confirmat,
amb el respecte que mereixen (ells i els
lectors).

Aquest any hem cregut necessari
comparar aquesta base de dades,
en la qual han participat 111 granges, amb un conjunt més ampli
de granges d’associats de la FACC,
amb conilles (en hi ha només amb
mascles o només amb conills deslletats), visitades durant el 2011.
Així, la mediana (és la dada situada
al centre d´un conjunt de dades )
de 212 granges visitades era de 620
conilles en producció (700 femelles
en la base de dades de 111 granges). El 73% de les 212 granges feia
servir la inseminació com mètode
bàsic de maneig reproductiu (el 80%
en les 111); el 62,5% treballaven a
11 dies postpart (62% en les 111),
el 14,3% a 18 dies (10%), el 12% a
25 dies (14,4%), i el 8,4% a 32-45
dies (10%). Pel que fa a aquestes
característiques, el grup gran i el
subgrup de 111 granges són similars.

econòmiques és de gran interès,
però en l’àmbit dels associats de
la FACC encara està creixent.

Hi ha poques poques activitats ramaderes que requereixin tants registres
o amb tanta frequència, com la producció de conills.
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TÈCNICA
Resultats de Gestió de granges de la FACC durant 2011
Criteri			

N granges

Mitjana

Mediana

Màxim

Mínim

Conilles per granja		

111

964

700

7500

200

Sobre -ocupació gàbies niu (%)

56

120

120

183

88

Palpacions positives (%)		

39

82

81,9

90,9

71,6

Parts/serveis (%)

77

76,1

76,3

91,9

57,2

Nascuts vius/part

74

9,1

9,2

10,6

7,3

Nascuts morts (%)

43

6,6

6,6

11,4

2,6

Llodrigons eliminats en néixer (%)

10

2,7

2,1

6,7

0,8

Baixes llodrigons al niu (%)		

73

14,0

14,0

29,0

3,4

Baixes llodrigons deslletats (%)

75

10,0

10,0

23,0

1,8

Baixes de femelles /mes (%)

25

3,8

3,8

6,8

1,0

Conilles eliminades/mes (%)

20

4,4

3,6

9,0

2,1

Venuts / femella / any

77

45

46

74

24

Pes mitjà dels joves venuts (kg)

71

2,074

2,066

2,341

1,800

Kg venuts per IA o per cobriment

67

10,9

10,9

17,0

5,4

Índex de conversió global

79

3,86

3,85

4,85

2,97

La FACC té com a objectiu bàsic contribuir
a la millora de les explotacions dels
seus associats. A tal fi, la GTE és una
eina de gran utilitat.

En aquesta base hi ha dades de 111 granges;
unes ens han mostrat les 15 variables analitzades, altres només el tant per cent de parts o
els venuts per femella. Per això només sabem
l’índex de conversió de 79 granges o els llodrigons eliminats en néixer de 10 granges. Us
suggerim que reflexioneu amb aquestes dades.
Esperem que us siguin profitoses, que el 2013

pugeu ser espectadors dels resultats d’aquest
any, però sobretot que us commoguin, i vulgueu ser protagonistes i aporteu les vostres
dades. Gràcies per l’esforç.

Laia Abadal, Jordina Casas, Ricard Garriga,
Maria Martínez i Joan Rosell
www.cunicultors.cat

