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La gestió tècnica implica tècniques de captura, organització i emmagatzematge 
d’informació generada en l’activitat diària de l’explotació cunícola. Aquesta informació, 
correctament processada i analitzada es converteix en un actiu que permet incrementar el 
grau de coneixement i facilitar la presa de decisions amb l’objectiu d’obtenir una rendibilitat 
econòmica superior i reduir els costos de producció. La correcte gestió de la informació agilitza 
la capacitat de resolució de problemes de manera més eficient i de generació d’oportunitats 
competitives al llarg del temps.  

Estem convençuts que la gestió tècnica és important per progressar. Per això, seguim 
motivant a tots els productors a realitzar aquesta activitat. Tanmateix, també dediquem esforç 
en la realització de l’anàlisi individualitzat i en l’obtenció d’uns resultats globals comparables 
per poder afrontar l’elevat ritme de canvis en que ens trobem sotmesos.    

En l’actualitat, la tecnologia de gestió d’aquesta informació permet comptar amb eines que 
garanteixen la confidencialitat i seguretat de totes les dades que intervenen en el procés. 

Enguany la base de dades està formada per  77 explotacions cunícoles associades a la FACC, 
amb un total de 67.119 conilles en producció i una mitjana de 872 conilles per granja (mediana 
de 750 conilles per granja). En un 79% de les granges analitzades es realitza inseminació 
artificial i en el 21% restant monta natural. El ritmes productius són diversos; 3% a menys d’11 
dies post-part; 64% a 11 dies;  12% a 18 dies; 16% a 25 dies; i 5% a més de 25 dies. Actualment, 
27% de les granges analitzades treballen a banda única.     

Resultat de les dades de gestió tècnica de les granges de la FACC durant el 2012: 

CRITERI NºGRANGES MITJANA MEDIANA MÀXIM MÍNIM 

Conilles per granja 77 872 750 2800 183 
Sobre-ocupació gàbies niu (%) 49 114 117 186 51 
Palpacions positives  (%) 25 81,86 81,24 91,17 73,62 
Parts/serveis (%) 60 76,77 78,30 91,84 54,09 
Nascuts vius/part 60 9,1 9,0 10,4 7,4 
Nascuts morts (%) 36 6,9 7,0 11,7 2,6 
Llodrigons eliminats al néixer (%) 18 4,1 2,4 24,7 0,5 
Baixes llodrigons al niu (%) 63 15,1 15,0 30,5 2,7 
Baixes conills creixement 61 11,7 10,6 32,1 2,0 
Baixes femelles/mes (%) 25 4,5 3,7 17,8 1,4 
Conilles eliminades/mes (%) 24 4,8 4,5 8,3 1,1 
Venuts/femella/any 63 45,1 45,8 73,4 17,0 
Pes mitjà dels conills venuts (kg) 60 2,103 2,106 2,351 1,882 
Kg venuts per IA o per cobriment 54 10,71 10,60 15,01 5,09 
Índex de conversió global 49 3,87 3,84 5,11 3,12 

 

Finalment, volem agrair la col·laboració de tots els productors que han fet possible elaborar 
aquesta base de dades. En els propers anys esperem tornar a fer créixer el volum d’informació 
gestionada.   


