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RESUM 

Actualment, la producció de remugants és considerada una font de contaminació a 

escala mundial, tant per la seva contribució a la emissió de gasos d’efecte hivernacle 

com per la eutrofització d’aigua i sòl degut al excés de nitrogen i fòsfor alliberats al medi.  

La predicció inexacta de les necessitats de proteïna degradable i no degradables pot 

provocar una sobrealimentació de nitrogen en la dieta i, com a conseqüència, una major 

excreció de nitrogen.  

Existeixen diversos sistemes de racionament en vedells per predir aquestes necessitats 

com l’INRA (Institut national de la recherche agronòmiques), l’NRC (National Research 

Council), l’AFRC (Agricultural and Food Research Council), entre d’altres. 

L’objectiu d’aquest treball és realitzar una comparació entre els diversos sistemes de 

racionament en vedells sobre la forma d’expressió de les necessitats de proteïna i el 

valor d’aport de proteïna dels aliments. 

Els sistemes escollits per realitzar aquesta comparació van ser l’NRC i l’INRA. L’NRC és el 

sistema utilitzat en els Estats Units i l’INRA és el sistema més utilitzat a nivell d’Europa. 

Existeixen diverses revisions amb diverses modificacions des de les primeres 

publicacions tant en el NRC com a l’INRA. Una de les modificacions més importants es 

troba en el nou llibre de l’INRA (2018) i va ser per aquest motiu que es va comparar amb 

la versió anterior més utilitzada de l’INRA (1989). En el cas de l’NRC es va utilitzar la 

versió més utilitzada (2000). 

Es va realitzar una comparació entre els diferents sistemes de racionament sobre les 

necessitats proteiques de vedells d’engreix mascles de raça frisona en fase de 

creixement i acabat. Va quedar de manifest que els valors de les necessitats dels 

diferents sistemes varien entre ells més en fase de creixement que en fase d’acabat. 

Per altra banda, els aliments destinats al racionament de vedells d’engreix proporcionen 

uns valors de proteïna a l’animal. Aquests valors proposats són diferents segons el 

sistema de racionament. Per aquest motiu es va realitzar una simulació sobre el mateix 

tipus d’animal amb una dieta comercial a base de pinso i palla i amb diferent contingut 

de proteïna. El que es pretenia era veure com afectaven les diferents valoracions dels 
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aliments al guany de pes diari de l’animal tant en fase de creixement com en fase 

d’acabat. 

Els valors obtinguts de guany de pes diari, es van comparar amb valors reals vistos en 

granja. Els resultats van evidenciar dos possibles causes: per una banda una mala 

valoració dels aports dels aliments per part de cada sistema, i per altra banda unes 

necessitats sobrevalorades en el cas de vedells en fase de creixement i infravalorades 

en el cas de vedells en fase d’acabat. 

També es va predir l’excreció de nitrogen per part dels animals en el cas anterior tant 

en fase de creixement com en fase d’acabat. Es va observar una menor excreció de 

nitrogen en fase de creixement respecte en fase d’acabat. També es va observar una 

major excreció de nitrogen en el pinso amb més contingut de proteïna respecte al pinso 

amb menor contingut de proteïna. Aquests resultats comparats amb els guanys de pes 

diaris qüestionen si realment és necessari augmentar el contingut de proteïna del pinso 

ja que conseqüentment és més contaminant per el medi ambient. 
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RESUMEN 

Actualmente, la producción de rumiantes es considerada una fuente de contaminación 

a escala mundial, tanto por su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero 

como por la eutrofización de agua y suelo debido al exceso de nitrógeno y fósforo 

liberados al medio. 

La predicción inexacta de las necesidades de proteína degradable y no degradables 

puede provocar una sobrealimentación de nitrógeno en la dieta y, como consecuencia, 

una mayor excreción de nitrógeno. 

Existen varios sistemas de racionamiento en terneros para predecir estas necesidades 

como el INRA (Institut national de la recherche agronómicas), el NRC (National Research 

Council), el AFRC (Agricultural and Food Research Council), entre otros. 

El objetivo de este trabajo es realizar una comparación entre los diversos sistemas de 

racionamiento en terneros sobre la forma de expresión de las necesidades de proteína 

y el valor de aporte de proteína de los alimentos. 

Los sistemas elegidos para realizar esta comparación fueron el NRC y el INRA. El NRC es 

el sistema utilizado en los Estados Unidos y el INRA es el sistema más utilizado a nivel de 

Europa. Existen varias revisiones con varias modificaciones desde las primeras 

publicaciones tanto en el NRC como el INRA. Una de las modificaciones más importantes 

se encuentra en el nuevo libro del INRA (2018) y fue por este motivo que se comparó 

con la versión anterior más utilizada del INRA (1989). En el caso de la NRC se utilizó la 

versión más utilizada (2000). 

Se realizó una comparación entre los diferentes sistemas de racionamiento sobre las 

necesidades proteicas de terneros de engorde machos de raza frisona en fase de 

crecimiento y acabado. Quedó de manifiesto que los valores de las necesidades de los 

diferentes sistemas varían entre ellos más en fase de crecimiento que en fase de 

acabado. 

Por otro lado, los alimentos destinados al racionamiento de terneros de engorde 

proporcionan unos valores de proteína al animal. Estos valores propuestos son 

diferentes según el sistema de racionamiento. Por este motivo se realizó una simulación 
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sobre el mismo tipo de animal con una dieta comercial a base de pienso y paja y con 

diferente contenido de proteína. Lo que se pretendía era ver cómo afectaban las 

diferentes valoraciones de los alimentos a la ganancia de peso diario del animal tanto 

en fase de crecimiento como en fase de acabado. 

Los valores obtenidos de ganancia de peso diario, se compararon con valores reales 

vistos en granja. Los resultados evidenciaron dos posibles causas: por un lado, una mala 

valoración de los aportes de los alimentos por parte de cada sistema, y por otro lado, 

unas necesidades sobrevaloradas en el caso de terneros en fase de crecimiento e 

infravaloradas en el caso de terneros en fase de acabado. 

También se predijo la excreción de nitrógeno por parte de los animales en el caso 

anterior tanto en fase de crecimiento como en fase de acabado. Se observó una menor 

excreción de nitrógeno en fase de crecimiento respecto en fase de acabado. También se 

observó una mayor excreción de nitrógeno en el pienso con más contenido de proteína 

respecto al pienso con menor contenido de proteína. Estos resultados comparados con 

las ganancias de peso diarios cuestionan si realmente es necesario aumentar el 

contenido de proteína del pienso ya que consecuentemente es más contaminante para 

el medio ambiente. 

  



V 
 

ABSTRACT 

Nowadays, the production of ruminants is considered a source of pollution worldwide, 

both for its contribution to the emission of greenhouse gases and the eutrophication of 

water and soil due to the excess of nitrogen and phosphorus released into the 

environment. 

The inaccurate prediction of the degradable and non-degradable protein needs can 

cause overfeeding of nitrogen in the diet and, as a consequence, greater nitrogen 

excretion. 

There are several systems of rationing in calves to predict these needs such as the INRA 

(National Institute of agronomic recherche), the NRC (National Research Council), the 

AFRC (Agricultural and Food Research Council), among others. 

The objective of this work is to make a comparison between the different systems of 

rationing in calves on the form of expression of protein needs and the value of protein 

contribution of food. 

The systems chosen to make this comparison were the NRC and the INRA. The NRC is 

the system used in the United States and INRA is the most widely used system in Europe. 

There are several revisions with several modifications from the first publications in both 

the NRC and INRA. One of the most important modifications is found in the new book 

of INRA (2018) and it was for this reason that it was compared with the most used 

previous version of INRA (1989). In the case of the NRC, the most used version was used 

(2000). 

A comparison was made between the different rationing systems on the protein needs 

of fattening male calves of Holstein breed in growth and finishing phase. It became clear 

that the values of the needs of the different systems vary among them more in the 

growth phase than in the finishing phase. 

On the other hand, foods intended for the rationing of fattening calves provide protein 

values to the animal. These proposed values are different according to the rationing 

system. For this reason, a simulation was carried out on the same type of animal with a 

commercial diet based on feed and straw and with different protein content. What was 
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intended was to see how the different valuations of the food affected the daily weight 

gain of the animal both in the growth phase and in the finishing phase. 

The values obtained from daily weight gain were compared with real values seen in the 

farm. The results evidenced two possible causes: on the one hand, a bad valuation of 

the contributions of the foods on the part of each system, and on the other hand, needs 

overrated in the case of calves in phase of growth and undervalued in the case of calves 

in the finishing phase. 

The excretion of nitrogen by the animals in the previous case was also predicted both in 

the growth phase and in the finishing phase. A lower nitrogen excretion was observed 

in the growth phase compared to the finishing phase. Higher nitrogen excretion was also 

observed in the feed with more protein content than the feed with the lowest protein 

content. These results compared with daily weight gains question whether it is really 

necessary to increase the protein content of the feed since it is consequently more 

polluting to the environment.  
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1. Introducció 

La producció de carn de boví es un sector de gran importància a Espanya, representa el 

17% de la Producció Final Ramadera nacional, per darrera del porcí (37%) i el boví de llet 

(18%). L’any 2017 es van sacrificar més de 2 milions de caps (MAPAMA,2017). 

L’engreix de vedells a Espanya es realitza mitjançant sistemes intensius amb l’objectiu 

d’augmentar l’eficiència productiva i el ritme de producció. L’alimentació d’aquests 

animals es basa en la utilització de concentrat ad libitum i palla de cereal també ad 

libitum. En aquestes condicions el ratio farratge concentrat de les racions dels animals 

està en un 10:90 aproximadament. 

Actualment, aquests sistemes tant intensius s’enfronten a diversos reptes tècnics, 

econòmics, socials i ambientals (Dumont et al., 2014), com minimitzar els seus impactes 

ambientals, reduir la competència per aliments de possible consum humà i augmentar 

l’autosuficiència. 

En el pla ambiental, la producció de remugants és considerada una font de contaminació 

a escala mundial, tant per la seva contribució a la emissió de gasos d’efecte hivernacle 

(Opio et al., 2013) com per la eutrofització d’aigua i sòl degut al excés de N (Nitrogen) i 

P (Fòsfor) alliberats al medi.  

Si parlem del pla econòmic, les fonts de proteïna que s’utilitzen en alimentació animal 

són un dels components que encareixen més la ració. Europa és depenent de les 

importacions de matèries primeres que composen les racions concentrades com el tortó 

de soja, el que fa que aquests sistemes siguin dependents de la volatilitat dels preus. 

Aproximadament el 52% de la proteïna consumida per el bestiar procedeix de soja 

importada (Peyraud et al., 2014).  

A més, el cultiu massiu de soja té implicacions socials i ambientals en els països d’origen 

(Henriksson et al., 2014; Sasu-Boakye et al., 2014) i també en els de destí (Steen-Olsen 

et al., 2012), a més de que es tracta d’un producte modificat genèticament que pot 

generar un rebuig social (Krimpen et al., 2013). 

La predicció inexacta de les necessitats de proteïna degradable i no degradables provoca 

una sobrealimentació en la dieta de N (Sinclair et al., 2014). Un meta-anàlisis de 1734 
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dietes ha demostrat que, entre d’altres variables del rendiment animal i de la dieta, la 

proteïna bruta de la dieta és el factor més important que determina la eficiència de l’ús 

del N en vaques lleteres (Huhtanen y Hristov 2009) i la excreció de nitrogen a engreix 

(Waldrip et al., 2013). 

Aquesta excreció de nitrogen té diferents orígens: un excés de proteïna a la ració 

(Sinclair et al, 2014), la utilització ineficient del N en el rumen (Hristov et al., 2011) i la 

sobreestimació del procés de reciclatge ruminal de la urea (Galles et al., 2011). 

Actualment hi han diversos sistemes de racionament en vedells com l’INRA (Institut 

national de la recherche agronòmiques) i el NRC (National Research Council). Aquests 

sistemes són models simples de valoració per relacionar aportacions i necessitats a les 

pràctiques de racionament. 

Aquests models matemàtics es poden utilitzar per integrar els nostres coneixements 

sobre l’alimentació, la ingesta, la digestió i els índexs de pas, a partir dels valors d'energia 

dels pinsos, l'escapament de proteïnes no digeribles, i l'eficiència del creixement 

microbià. Poden ser eines valuoses per estimar els requeriments dels animals i els 

nutrients derivats dels aliments en cada escenari de producció agrícola i, per tant, poden 

tenir un paper important a l'hora d'oferir informació que es pugui utilitzar en el procés 

de presa de decisions per millorar el sistema d'alimentació (Tedeschi et al., 2005). 

Un model de nutrició ramadera es defineix com un conjunt integrat d'equacions i 

coeficients de transferència que descriuen les seves diverses funcions fisiològiques (Gill 

et al., 1989).  

Els models de bestiar boví inclouen prediccions dels requeriments de teixits 

(manteniment, creixement, gestació, lactància i reserves de teixits) i subministrament 

de nutrients (ingesta de matèria seca, consum d'hidrats de carboni, proporcions de les 

fraccions de proteïnes i les seves taxes de pas per l’aparell digestiu característics, 

creixement microbià, digestió intestinal i metabolisme de nutrients absorbits). El 

propòsit d'un model de simulació és descriure matemàticament la resposta de cada 

compartiment o diversos compartiments connectats a una variable o combinació de 

variables. 
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Determinar el nivell adequat d'agregació d'equacions que s’aproximi al nivell cel·lular és 

un problema important en la formulació de models. A part, cada granja té unes 

característiques pròpies, i els models han de permetre que els paràmetres d’aquesta 

s’ajustin al màxim possible per obtenir resultats fiables i precisos (p.e. GMD, quantitat i 

composició llet, condició corporal...). D’aquesta manera s’obtenen resultats més fiables 

i es poden predir canvis  en la gestió i les racions tenint en compte els efectes sobre la 

fermentació ruminal, la digestió intestinal, la metabolització de l'energia i els aminoàcids 

i la quantitat i la composició del producte (Tedeschi et al., 2005). 
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2. Aparell digestiu remugants 

Els remugants són animals que es caracteritzen per digerir els aliments en dues etapes: 

primer els consumeixen i després realitzen la rumia. La rumia consisteix en la 

regurgitació de material semi digerit i mastegar-lo de nou per desfer-lo i afegir-hi saliva. 

L’aparell digestiu dels remugants es divideix en quatre cavitats, per això s’anomenen 

poligastrics. Aquestes cavitats són: Rumen, reticle, omàs i abomàs. 

En les dues primeres cavitats es dóna lloc la fermentació microbiana i la subdivisió dels 

aliments, sobretot de la cel·lulosa, mitjançant la flora microbiana i la síntesis d’àcids de 

cadena curta (àcid acètic, propiònic i butíric). Aquests 2 compartiments formen una 

cavitat comuna, separada per el plec ruminoreticular. A l’omàs té lloc la reabsorció 

d’aigua del bolus alimentari. L’últim compartiment, l’abomàs, és similar a l’estomac dels 

monogàstrics i es realitza la digestió enzimàtica (König y Liebich, 2011). 

Durant la fermentació microbiana hi intervenen diversos microorganismes: bactèries, 

protozous i fongs amb unes concentracions de 1011, 106 i 104 cèl·lules/gr de contingut 

ruminal respectivament (Cunningham, 2003). 

La població bacteriana és molt àmplia, amb al menys 28 espècies relacionades en el 

rumen. La majoria d’aquestes espècies són anaeròbiques estrictes tot i que també es 

pot trobar microorganismes facultatius. Aquestes bactèries es poden dividir segons el 

substrat sobre el que actuen, tot i que no és necessàriament així ja que algunes bactèries 

estan adaptades per sobreviure en una gran varietat de substrats (Ørskov, 1988). Les 

principals families són les següents:  

- Bactèries cel·lulolítiques: Proporcionen al remugant la capacitat de sobreviure a 

base de farratges fibrosos de baixa qualitat. Per tant són microorganismes molt 

importants en el procés digestiu dels remugants. 

- Bactèries amilolítiques: Fermenten el midó i generalment són menys sensibles 

als canvis en el pH ruminal que les bactèries cel·lulolítiques. 

- Bactèries proteolítiques: Són escasses les bactèries ruminals exclusivament 

proteolítiques. Les proteïnes solubles, aminoàcids i pèptids són ràpidament 

degradats fins a amoníac.  
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Els protozous del rumen també són anaeròbics estrictes, la major part són ciliats i 

pertanyen als generes Isotricha o Entodinium tot i que també hi ha espècies flagel·lades. 

La funció d’aquests és similar a la dels bacteris però cap d’aquestes accions semblen ser 

essencials per la funció del rumen ja que poden sobreviure sense ells. 

Encara que la quantitat de protozous és bastant menor que la de bactèries, la major 

mida dels protozous fa que la massa ruminal total de les cèl·lules protozoàries sigui 

similar a la massa de cèl·lules bacterianes en la majoria de les dietes (Cunningham, 

2003). 

Finalment els fongs que també són anaeròbics estrictes, posseeixen la capacitat 

enzimàtica per digerir els materials fibrosos de les plantes, per tant juguen un paper 

important en els processos ruminals. 

Per a que aquest microorganismes puguin realitzar les seves funcions correctament 

s’han de garantir els següents requisits (Cunningham, 2003): 

1. Aport de substrat per la fermentació 

2. Mantenir la temperatura pròxima a 37ºC 

3. Mantenir la carga iònica al voltant dels 300 mOsm 

4. Mantenir un potencial negatiu d’oxidació-reducció (-250 a -450 mV) 

5. Eliminació dels residus indigeribles (material sòlid) 

6. El ritme d’eliminació de microorganismes ha de ser compatible amb els 

seus temps de regeneració 

7. Eliminar o esmorteir els productes àcids de la fermentació anaeròbia 

(AGV). 
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3. Necessitats de proteïna en vedell tipus 

Els remugants a diferència dels microorganismes que els hi proporcionen la major part 

de la seva proteïna, tenen necessitats proteiques variables. La fluctuació en les seves 

necessitats nutritives es deu als canvis fisiològics normals en l’animal, però el maneig al 

que estiguin sotmesos també pot accentuar aquestes variacions durant certs períodes 

crítics (Ørskov, 1988). 

El valor de la proteïna de l'aliment està relacionat, tant en els monogàstrics com en els 

remugants, amb la quantitat i tipus d'aminoàcids que arriben al duodè, amb la proporció 

que és absorbida, i amb l'eficiència amb que els aminoàcids absorbits poden ser utilitzats 

per cobrir les necessitats dels animals. 

Tant els monogàstrics com els remugants necessiten aminoàcids que ells no poden 

sintetitzar (essencials) i aminoàcids no essencials que aportin grups amino per a les 

reaccions de transaminació. La diferència fonamental entre tots dos és l'origen dels 

aminoàcids que arriben al duodè. Mentre que en els monogàstrics són essencialment 

els mateixos que els aportats amb la dieta, en els remugants només una fracció variable 

dels aminoàcids de la dieta escapen a la degradació i fermentació ruminal i 

aconsegueixen arribar a el duodè, per la qual cosa generalment la major part dels 

aminoàcids que arriben al duodè procedeixen de la proteïna microbiana sintetitzada de 

“novo” en el rumen. La quantitat de proteïna microbiana que arriba al duodè depèn 

fonamentalment de la disponibilitat d'energia per al manteniment i el creixement dels 

microorganismes del rumen (McDonald, 1999) 

Per tant, el valor proteic dels aliments i les dietes per als remugants és relativament 

independent del seu perfil d’aminoàcids, depenen més de la degradació de la proteïna i 

de l'aportació de carbohidrats fermentables, principal font d'energia per als 

microorganismes del rumen, així com d'altres factors que poden afectar a la degradació 

de la proteïna i al creixement microbià, com el ritme de trànsit de les partícules d'aliment 

a través del rumen i el ritme de renovació del contingut ruminal (McDonald, 1999). 

Els sistemes de valoració proteica dels aliments per als remugants que es presenten a 

continuació tracten de quantificar la contribució de la proteïna microbiana i de la 

proteïna de l'aliment al total d'aminoàcids que aconsegueixen arribar al duodè, i el seu 
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valor per atendre als requeriments de l'animal, basant-se en els coneixements adquirits 

sobre la digestió ruminal i postruminal de la proteïna, i del metabolisme dels aminoàcids 

absorbits. 

Aquests sistemes coincideixen en valorar les necessitats proteiques en proteïna o 

metabolitzable. La proteïna metabolitzable es defineix com la proteïna absorbida a 

l’intestí i és la suma de l’aportada per la proteïna microbiana i la ingerida en l’aliment no 

degradada en el rumen, amb la seva corresponent digestibilitat intestinal. El flux de 

proteïna microbiana depèn de la disponibilitat d’energia fermentable en el rumen i de 

la seva eficàcia d’utilització, mentre que la disponibilitat de la proteïna alimentària a 

l’intestí prim depèn de la seva degradabilitat ruminal i la seva degradabilitat intestinal 

(FEDNA, 2008). 

Aquesta proteïna metabolitzable té diferents orígens a partir dels processos de 

degradació i síntesis que tenen lloc en el rumen (Figura 1): 

1) Proteïna de l’aliment que no ha sigut degradada en el rumen (Pnd) o bypass 

2) Proteïna microbiana sintetitzada “de novo” en el rumen (Pmc) 

3) Proteïna d’origen endogen 

Generalment, la fracció més important correspon a la proteïna microbiana (40-70%), 

seguida de la proteïna no degradada (20-50%) i finalment l’endògena (10-20%), 

(McDonald, 1999). 

La proporció de proteïna de l’aliment que arriba al duodè sense degradar (Pnd) és major 

quan major sigui el contingut en proteïna de l’aliment i menor la seva degradabilitat en 

el rumen. 

Els microorganismes del rumen són capaços de sintetitzar “de novo” (Pmc) els 10 

aminoàcids essencials per els teixits  dels mamífers (Nolan i Dobos 2005), així com 

obtenir per aquesta via la major part dels requeriments d’aminoàcids (Ruiz i Ayala 1987). 

La síntesis d’aquests aminoàcids es realitza a partir d’amoníac i de cadenes de carboni 

simples, produïts durant la degradació de l’aliment. 

La proteïna d’origen endogen prové de descamacions cel·lulars i secrecions. 
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Figura 1: Ruta de la proteïna en el rumen (Diaz, 2017).  

 

A continuació es presenten 2 dels sistemes més utilitzats en racionament de boví.  

- L’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) és el sistema francès 

utilitzat a gran part d’Europa. La primera publicació va ser al 1978 i des de llavors 

han sortit 3 actualitzacions més. Els constants treballs d’investigació en el sector 

han fet que sigui un dels més importants i valorats. El sistema fins ara es basava 

en la revisió del 1989, amb lleugeres modificacions. 

Aquest any s’ha publicat un nou llibre INRA (2018) “INRA feeding system for 

ruminants” que pretén iniciar una nova fase del sistema de racionament francès 

(SYSTALI). Aquesta és una modificació important, que per aquest motiu 

s’explicarà i es compararà amb el INRA 1989 en aquest treball. 

- NRC (National Research Council) és el sistema utilitzat a Estats Units creat el 

1944. Fins a 8 edicions s’han publicat referents a la nutrició en vedell d’engreix, 

la més important és la publicada al 2000 i és la que es comentarà en aquest 

treball. La darrera revisió del 2016 està implementada en un aplicatiu Excel© 

(Beef Cattle Nutrient Requirements Model 2016). 
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3.1 INRA 1989 

El sistema INRA 1989 utilitza el concepte de PDI (Proteïna digestible a l’intestí) que 

estima el valor nitrogenat de cada aliment en termes de la quantitat d’aminoàcids 

realment absorbits a l’intestí prim, ja siguin aquests procedents de les proteïnes 

alimentaries no degradades en el rumen (Psd) o de les proteïnes microbianes (Pmc). 

Les necessitats dels animals s’expressen en termes similars, per la quantitat òptima de 

PDI que és necessari subministrar per cobrir les despeses nitrogenades i permetre la 

màxima eficàcia d’utilització dels aliments (INRA, 1989). 

Les necessitats de conservació es calculen a partir del pes metabòlic (PM) i no del pes 

viu, això és degut a que el pes metabòlic està relacionat de forma lineal amb la despesa 

d’energia basal de l’animal. Per calcular el pes metabòlic de l’animal s’ha d’elevar a la 

potència de 0,75, en el cas de boví les necessitats corresponen a 3,25g PDI/kg PM0,75 

(INRA, 1989).  

Les necessitats de producció són estimades per l’INRA a partir de la composició de les 

produccions i dels rendiments d’utilització metabòlica de les PDI, els quals s’han 

determinat a partir d’assajos de producció. En creixement, el contingut en proteïnes és 

de 200-150 g PDI/kg guany de pes metabòlic i la eficiència d’utilització esta entre 0,68-

0,40 depenent de l’edat, ja que aquests disminueix amb l’edat. Per tant, les necessitats 

de PDI estan al voltant de 250-350 g/kg guany de pes metabòlic(INRA, 1989). 

 

3.2 INRA 2018 

En aquesta nova edició INRA (2018), el sistema segueix amb el concepte de PDI per 

calcular les necessitats de conservació i creixement. 

En les necessitats de conservació, el nou INRA té en compte 3 factors: 

- Les necessitats per funcions no productives: contempla les pèrdues endògenes 

de nitrogen fecal, nitrogen urinari i de la descamació de la pell. 

- La deposició de proteïna. 

- L’eficiència de PDI: relacionada amb el pes metabòlic de l’animal, més pes menys 

eficiència. 
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Tots ells es divideixen en diferents equacions, per tant no serà un valor fixe com era el 

cas de l’INRA 1989, sinó que variarà en funció de cada animal.  

Aquestes necessitats de conservació augmenten al haver-hi pèrdua de nitrogen 

endogen. Aproximadament augmenten entre 200-250 g/dia més respecte l’INRA 1989. 

Aquest augment es veu més pronunciat en vaques lleteres amb alta producció de llet. 

En les necessitats de creixement, l’INRA 1989 afirmava que amb més pes metabòlic el 

rendiment d’utilització de proteïna és més baix, arribant a un mínim de 0,40. En el nou 

INRA aquest rendiment es veu augmentat i arriba a un mínim de 0,55 (INRA, 2018). 

Per calcular aquestes necessitats es poden emparar les equacions proposades pel llibre 

de l’INRA, o bé, de manera més curta, mitjançant les taules on hi ha tabulats diferents 

tipus d’animals en diferents condicions de pes i creixement, concretament en les pàgines 

309-314 del llibre, on es proposa les necessitats energètiques en unitats farratgeres carn 

(UFV) i el valor de PDI/UFV.  

 

3.3 NRC 2000 

El sistema americà utilitza la proteïna metabolitzable (MP) com la proteïna absorbida a 

l’intestí. Aquesta proteïna té 2 orígens: la proteïna ingerida no degradada o bypass (UIP) 

i la proteïna ingerida degradable (DIP). Aquesta última, un cop realitzats els processos 

de modificació de la proteïna per part dels microorganismes del rumen, s’anomena 

proteïna crua bacteriana (BCP). Aquesta BCP té una digestibilitat de la proteïna del 80%, 

per això la proteïna bacteriana verdadera (BTP) s’obté multiplicant BCP x 0,8. 

Les necessitats de proteïna es divideixen en dos models de nivells 1 o 2. El model nivell 

1 utilitza els valors alimentaris de UIP i DIP de la Feed library que són les taules 

d’alimentació, aquest nivell 1 utilitza equacions més empíriques. En el cas del model 

nivell 2 és més mecanicista1, i utilitza valors de la degradació proteica de vàries fraccions 

proteiques per estimar DIP i UIP utilitzant una simulació en el rumen. La síntesi de BCP 

                                                             
1 Un model mecanicista és aquell que representa els mecanismes subjacents. Els millors són els que 
estan basats en la física i la química. Els models empírics estan basats en equacions que descriuen les 
correlacions i associacions entre dues o més variables, però que no impliquen res sobre els mecanismes 
subjacents que controlen el funcionament del sistema. 
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es estimada per els valors de digestió de diferents fraccions de carbohidrats. La 

diferència és que en el nivell 2 també inclou les necessitats i requeriments pels 

aminoàcids (NRC, 2000). 

Les necessitats de MP estan determinades pel pes metabòlic (PM). Aquestes necessitats 

tenen en compte diversos factors com les pèrdues fecals, pèrdues orinaries i pèrdues de 

manteniment. El valor proposat és de 3,8 g MP/kg PM0,75. Aproximadament les 

necessitats diàries són de 725 g proteïna bruta2 (CP)/dia.  

Les necessitats de MP per el creixement es calculen en funció del guany de pes viu i la 

concentració energètica (NRC, 2000). En creixement el contingut de proteïnes és de 300-

200 g MP/kg guany de pes viu metabòlic. 

L’NRC realitza una conversió de MP a proteïna neta (NP), i té en compte que  l’eficiència 

alimentària disminueix com més PM té l’animal. Aquesta eficiència disposa de 2 

components, el valor biològic de la proteïna i l’eficiència d’ús dels aminoàcids (Oldham, 

1987 a NRC, 2000). 

L’eficiència en vedells d’engreix depèn del PM de l’animal, si l’animal té un PM superior 

a 300 kg aquesta eficiència serà de 49,2%, per altra banda, si el PM de l’animal és inferior 

o igual a 300 kg l’eficiència es calcula en la següent equació (1):  

(1) % 𝐸𝑓𝑓 = 83,4 − (0,114 ∗ 𝐸𝑄𝐸𝐵𝑊) 

On % Eff és el percentatge d’eficiència i EQEBW és equivalent al pes de l’animal sense el 

contingut intestinal (Pes metabòlic * 0,96). 

Cal comentar que l’NRC té en compte les implicacions de l’estrès sobre els animals, però 

en el cas de les necessitats de proteïna no s’ha observat cap canvi entre animals amb 

estrès i animals no estressats.  

 

                                                             
2 La proteïna bruta és el contingut de proteïna de l’aliment, mentre que la proteïna metabolitzable és el 
total d’aminoàcids disponible per la degradació intestinal. 
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3.4 Taula comparativa necessitats 

A continuació es presenta una taula amb els valors de les necessitats de cada sistema en 

vedells mascles tipus de raça Frisona. Les unitats com s’ha comentat, són PDI per l’INRA 

i MP per NRC que són equivalents entre elles. 

 

Taula 1. Necessitats de proteïna (PDI o MP g/dia i percentatge respecte al sistema INRA 1989) 

Sistema Tipus vedell (Pes-Guany mig diari esperat) 

Creixement 

300 kg PV – 1,4 kg PV/dia 

Acabat 

450 kg PV – 1.4 kg PV/dia 

INRA 1989 585 (100%) 665 (100%) 

INRA 2018 

(equacions) 

  

Escenari 1 476 (81%) 600 (90%) 

Escenari 2 517 (88%) 675 (102%) 

INRA 2018 

(taules) 

550 (94%) 731 (110%) 

NRC 2000 665 (114%) 679 (102%) 

Font: elaboració pròpia a partir d’INRA i NRC. 

On:  

- Les necessitats de l’INRA 1989 s’han obtingut a partir de la taula 12.4 del llibre 

de l’INRA del 1989 per vedells de races lleteres. 

- Les necessitats de l’INRA 2018 (equacions) s’han obtingut utilitzant les equacions 

proposades per obtenir els valors de PDI. S’ha dividit en 2 escenaris: L’escenari 1 

amb els valors de l’eficiència de PDI, matèria orgànica no digestible i capacitat 

d’ingestió mitjans per els animals seleccionats. I l’escenari 2, on l’eficiència de 

PDI s’ha agafat la més baixa, la matèria orgànica no digestible la més alta i la 

capacitat d’ingestió s’ha afegit mig punt més al valor proposat per posar a 

l’animal al límit com si estigués en les pitjors condicions i d’aquesta manera 

augmentar les necessitats. 
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- Les necessitats de l’INRA 2018 (Taula) s’han obtingut de la taula 19.10 de la 

pagina 314 del llibre per vedells entre 8 i 20 mesos d’edat i de races lleteres. 

- Les necessitats del NRC 2000 s’han obtingut realitzant els càlculs proposats per 

obtenir els valors de PM. 

Com s’observa, en l’animal en creixement les necessitats entre els diferents sistemes 

varien bastant, fins a 200 g proteïna/dia de diferència entre ells. Això és degut a que 

quan els animals estan en creixement utilitzen més la proteïna per poder créixer i cada 

sistema té diferents eficiències d’utilització de proteïna. En el cas de l’INRA 1989, 

l’eficiència és de 0,68, molt similar a la utilitzada en l’INRA 2018  que és de 0,67 (excepte 

en l’escenari 2 on és de 0,63). Per altre banda NRC utilitza una eficiència de 0,5. 

Si ens fixem en l’INRA, tan el del 2018 com el 1989, les diferencies són més petites però 

tot i així podem observar que les necessitats més elevades corresponen a l’INRA 1989, 

això pot ser degut a que  les dades més recents indiquen que  l’eficiència d’utilització de 

la proteïna és més elevada i per tant les necessitats en el sistema INRA 2018 són més 

baixes. 

I finalment si analitzem l’INRA 2018 s’observa que entre els valors dels dos escenaris i el 

valor obtingut utilitzant la taula la màxima, la diferència és de 80 g/d. En teoria els valors 

més aproximats serien els obtinguts amb les equacions, ja que el valor de la taula és una 

aproximació. 

Quant comparem els dos escenaris d’utilització de les equacions INRA 2018, hi ha 40 

g/dia de diferència. Les equacions són les mateixes, el que varia és que a l’escenari 2 es 

posa a l’animal en el pitjor escenari. Això és perquè l’eficiència al ser més baixa (0,63 

respecte a 0,67), l’animal no podrà utilitzar tota la proteïna que arriba de manera més 

eficient. I l’altre punt, és que al utilitzar el valor més alt de matèria orgànica no digestible 

i a més sumar mig punt a la ingestió, significa que inclús menjant més aliment, l’animal 

no pot digerir aquesta proteïna, i per tant les necessitats d’aquest animal seran més 

altes. 

En l’animal en acabat les necessitats no varien gaire entre els diferents sistemes, amb 

un màxim de 130 g/d. L’eficiència d’utilització de la proteïna a l’INRA 1989 és de 0,62, 
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molt semblant a l’INRA 2018 que és de 0,58. En canvi a l’escenari 2 és de 0,52 i al NRC 

és de 0,49.Tampoc hi ha gaire diferència entre l’INRA 1989 i l’INRA 2018. 

La diferencia més notòria és a l’INRA 2018, on observem el valor de necessitats més alt 

i més baix. Això pot ser degut a que com s’ha comentat, el valor de la taula és aproximat 

amb un càlcul més senzill que no realitzant les fórmules. 

En el cas de NRC 2000, podem calcular les necessitats d’aminoàcids, però en el cas de 

l’INRA 2018 només proporciona les necessitats en vaques de llet ja que suposen que en 

vedells d’engreix aquestes necessitats d’aminoàcids no són molt importants per 

l’animal.   



15 
 

4. Aportacions dels aliments en els diferents sistemes 

L’alimentació dels remugants ha de tenir en compte les necessitats de dos sistemes 

metabòlics: la població microbiana del rumen i els teixits de l’animal hoste. 

Optimitzar la productivitat requereix proporcionar nutrients a aquests dos sistemes en 

quantitats adequades i el que és més important, correctament balancejats.  

Hi ha dos factors principals que afecten a la magnitud de la degradació dels compostos 

nitrogenats de l’aliment en el rumen (Balcells, 2013): 

a) La intensitat de la hidròlisis 

La intensitat de la hidròlisis depèn a la seva vegada de: 

- La concentració i activitat enzimàtica dels microorganismes: l’activitat 

proteolítica del rumen està més relacionada amb la quantitat que amb el tipus 

de població microbiana, degut a que, més d’un 50% de les bactèries ruminals 

tenen activitat proteolítica. Per conseqüent, l’activitat enzimàtica depèn 

fonamentalment d’aquells factors que determinen el creixement bacterià (la 

disponibilitat d’energia i nitrogen). 

Valors de pH inferiors a 5,5 inhibeixen el creixement de protozous, fet que pot 

afectar negativament a la degradabilitat de la proteïna no soluble de l’aliment. 

- La naturalesa del substrat: les proteïnes dels aliments estan constituïdes per 

diverses fraccions de diferents solubilitats (albúmines solubles en aigua, 

globulines solubles en solucions salines, prolamines solubles en etanol i 

glutelines solubles en solucions acides o bàsiques). En general, les proteïnes són 

més degradables com més gran és la solubilitat en aigua o solucions salines, per 

tant, les dos primeres fraccions són molt degradables a diferència de les dues 

últimes. 

El descens de pH motivat generalment per l’aport de dietes amb elevada 

proporció de concentrat, pot afectar negativament a la solubilitat de les 

proteïnes, degut a que el punt isoelèctric, pH en el qual les proteïnes mostres 

major estabilitat, es generalment àcid. 
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L’estructura secundària o terciària de les proteïnes o els tipus d’enllaços 

establerts entre als aminoàcids juga un paper important en la degradabilitat 

d’aquestes. 

- L’accessibilitat: per a que les proteases bacterianes puguin actuar és precís el 

contacte íntim de les bactèries i la proteïna de l’aliment, degut a que els enzims 

es localitzen a la paret cel·lular de les bactèries. Per aquest motiu l’accessibilitat 

dependrà fonamentalment del contingut en paret cel·lular de l’aliment i de la 

integritat d’aquesta paret. 

- Tractaments: el tractament amb calor promou un descens de la degradabilitat 

de les proteïnes. Altres tractaments químics, com l’aplicació de formaldehid o de 

tanins pot reduir considerablement la degradabilitat dels suplements proteics en 

el rumen. 

- Conservació dels farratges: la fenificació tendeix a disminuir la degradabilitat de 

la proteïna de l'herba, pel fet que durant el procés de fenificació hi ha pèrdues 

de nitrogen soluble i de fulles, mentre que en el cas de l’ensitjat s'augmenta la 

degradabilitat a causa de l'augment de nitrogen no proteic durant el procés de 

fermentació a la sitja. 

 

b) El temps de permanència de la proteïna en el rumen 

Al augmentar el temps de permanència de l’aliment en el rumen, augmenta la proporció 

de proteïna que es degrada. Tot i que el temps de permanència afecta de major manera 

a uns aliments (per exemple tortó de soja) que a d’altres (per exemple farina de peix), 

depenent de la seva cinètica de degradació. 

Aquest temps de permanència depèn de: 

- El nivell d'ingestió: en augmentar el nivell d'ingestió disminueix el temps de 

permanència de l'aliment al rumen. 

- La relació farratge/concentrat de la dieta: en general, el temps de permanència 

dels suplements proteics al rumen augmenta en fer-ho la proporció de 

concentrat en la dieta, a causa d'un descens en l'activitat de remuc, i, en 

conseqüència, de la salivació. Per tant, la degradabilitat de la proteïna dels 

aliments concentrats tendeix a augmentar quan incrementa la seva proporció en 
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la dieta. No obstant això, aquest efecte es veu compensat, i en molts casos 

invertit, per l'efecte del negatiu que té la inclusió d'elevades proporcions de 

concentrat sobre el pH i la degradabilitat de la proteïna. 

- Mida de partícula: la disminució en la mida de partícula dels farratges fins a una 

determinada mida crítica (aproximadament 2 mm), afavoreix el seu pas a través 

de l'orifici reticle-omàs, i en conseqüència disminueix el temps de permanència 

del farratge al rumen. Una molturació més intensa té en general l'efecte contrari, 

atès que la mida de partícula ja no limita el pas de l'aliment a l'abomàs, però no 

obstant això, promou una menor motilitat del rumen i un major temps de 

permanència de l'aliment. D'altra banda quan s'administren concentrats proteics 

juntament amb farratges, en disminuir la mida de partícula d'aquests, augmenta 

el temps de permanència del concentrat proteic al rumen, a causa d'una 

disminució de la rumia i la salivació de l'animal. 

- La fase fisiològica: al final de la gestació tendeix a disminuir el temps de 

permanència dels aliments en el rumen, particularment en l'oví. 

- El medi ambient: Les baixes temperatures ambientals exerceixen un efecte 

positiu sobre el trànsit digestiu, provocant una disminució del temps de 

permanència dels aliments en el rumen. 

 

4.1 INRA 1989 

La PDI es divideix en 2 fraccions: PDIN i PDIE. El valor PDIN, representa el valor de PDI si 

l’aliment esta inclòs en una ració deficitària en nitrogen degradable. El valor PDIE, 

representa el valor de PDI quan l’aliment s’inclou en una ració on l’energia és el factor 

limitat de la síntesis microbiana.  

Els valors de PDIN i PDIE dels aliments són la suma de 2 fraccions: PDIA, que representa 

la proteïna alimentaria no degradada en el rumen, i PDIM, que representa les proteïnes 

digestibles a l’intestí d’origen microbià. Aquesta PDIM depèn de la disponibilitat de dos 

factors principals en aquesta síntesi: l’energia i el nitrogen degradable. Per això cada 

aliment esta definit en 2 valors que expressen els seus continguts en energia 

fermentescible (PDIME) i en nitrogen degradable (PDIMN). 
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Per tant s’obté que: 

- PDIN = PDIA + PDIMN 

- PDIE = PDIA + PDIME 

El sistema PDI sorgeix a partir de l’antic sistema de matèries nitrogenades digestibles 

(MND), aquest sistema mesurava la quantitat de nitrogen x 6,25 que aparentment 

desapareix en l’aparell digestiu, i no la quantitat d’aminoàcids absorbits a l’intestí, que 

seria el valor nitrogenat real. Això succeeix perquè no distingeix les matèries 

nitrogenades fermentescibles de les que no ho són i perquè no té en compte l’important 

paper de l’energia.  

Referent al sistema de les MND el sistema PDI presenta els avantatges de: 

- Mostrar que l’aport energètic juga en el metabolisme del nitrogen el mateix 

paper ponderant en el rumen que a l’organisme animal. 

- Quantificar el paper de l’energia  i de la fermentescibilitat en la utilització 

digestiva del nitrogen, i tenir en compte el fet de que un mateix aliment té 

diferents valors nitrogenats segons les característiques de la ració. 

- Preveure els efectes de la associació entre aliments, el que permet escollir les 

fonts nitrogenades adequades i en particular, calcular la quantitat d’urea que pot 

utilitzar-se. 

- Estimar les quantitats de proteïnes alimentàries que arriben no degradades a 

l’intestí i les possibles influencies dels tractaments tecnològics sobre aquest 

valor. 

Tot i això, per el seu caràcter analític, el sistema PDI posa en joc nombrosos 

coeficients dels que alguns només es coneixen de forma aproximada. Sobretot en el 

cas de: 

- La fermentescibilitat in vivo. 

- La producció de matèries nitrogenades microbianes segons el tipus d’aliment. 

- La digestibilitat de les proteïnes alimentàries a l’intestí prim. 

- L’excreció de nitrogen endogen fecal. 

- L’eficàcia d’utilització metabòlica. 
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4.2 INRA 2018 

Una modificació important es veu en els valors de PDIN i PDIE, aquests queden exclosos, 

i apareix un nou concepte anomenat Rumen protein balance (RPB). Aquest és la 

diferencia entre el contingut de proteïna bruta ingerida en l’aliment (CP Intake) i el 

contingut de proteïna bruta del duodè no amoniacal (CP duodenum). En aquest últim hi 

intervenen 3 fraccions: proteïna no degradable en el rumen (RUP), proteïna microbiana 

(Pmic) i proteïna endògena (Pend) (INRA, 2018). 

- RPB = CP intake – CP duodenum 

- CP duodenum = RUP + Pmic + Pend 

Tot i que prèviament s’ha comentat que el valor proteic dels aliments i les dietes per als 

remugants és relativament independent del seu perfil d’aminoàcids, s’han realitzat 

diferents estudis amb suplementacions d’aminoàcids en la dieta on s’ha vist una 

resposta positiva en els animals (INRA, 2018).  

En aquesta actualització, es fa especial èmfasi en els aminoàcids essencials. Els primers 

valors de necessitats d’aminoàcids es van ser publicats per Rulquin et al. (1993) per 

vaques lleteres. En aquesta publicació es van establir els valors de lisina (7,3% de PDIE) 

i metionina (2,5% de PDIE), s’utilitzen aquests dos perquè són els més limitants. En la 

nova actualització, aquests valors han sigut modificats tenint en compte els 3 fluxos de 

proteïna en el duodè. Els valors actuals són 7% i 2,4% de PDI per lisina i metionina 

respectivament. La resta d’aminoàcids essencials també han sigut modificats (INRA, 

2018). 

Finalment, la última modificació més notòria la trobem en els aports de PDI dels 

aliments, els quals s’han vist modificats. La predicció dels valors de PDI del aliments 

requereix el càlcul de:  

1. La degradabilitat efectiva del nitrogen en el rumen 

2. La verdadera digestibilitat a l’intestí de la proteïna no degradable al rumen 

3. La matèria orgànica fermentada aportada per l’aliment 
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En el cas dels farratges, fins ara s’utilitzaven els valors de PDI de més de 1500 

experiments in vivo3 sobre la digestibilitat i la capacitat d’ingestió voluntària,  la majoria 

proposats per Andrieu et al. (1989). Aquests valors han quedat antics i l’INRA 2018 ha 

renovat aquets valors a partir de 452 estudis in situ4 sobre la degradabiltat dels farratges 

en el rumen. A més, els valors de 63 estudis sobre la digestibilitat a l’intestí de la proteïna 

no degradable en el rumen han sigut utilitzats per aproximar millor el valor de PDI. 

Per altra banda, els valors de PDI dels concentrats i subproductes han estat actualitzats 

a partir de 15 estudis realitzats per l’INRA en els últims anys, la resta de valors s’han 

actualitzat a partir d’altres publicacions o inclús d’altres bases de dades (Feed library). 

D’aquesta actualització, es conclou que la velocitat de trànsit dels aliments ha sigut 

normalment sobreestimada, especialment en farratges, per tant la degradabilitat 

ruminal és major de l’esperada.  

 

4.3 NRC 2000 

La síntesis de BCP la divideixen en 2 equacions depenent de la composició de farratge 

de la ració: > 40% o < 40%. Racions amb >40% de farratge es veuen en vaques lleteres, 

en el cas de vedells d’engreix és <40%. 

En el cas de que la ració tingui menys d’un 40% de farratge, apart de tenir en compte el 

% de farratge i concentrat, el càlcul de BCP té en compte el total de nutrients digestibles 

(TDN). S’assumeix que la BCP és el 13% de la TDN seguint l’equació de Russell et al. 

(1992). 

Per tant el càlcul de la MP s’obté que: 

- MP = UIP + BCP 

- BTP = BCP x 0,8 

- BCP = TND x 0,13 

                                                             
3 És una expressió llatina que s'utilitza per descriure experiments químics, físics o farmacològics que 
tenen lloc dins d'un organisme viu. 
4 És una locució llatina que significa «en el lloc mateix», i que és generalment utilitzada per designar un 
fenomen observat en el lloc, o una manipulació realitzada en el lloc. 
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Finalment, l’NRC també té en compte les necessitats d’aminoàcids essencials. Els valors 

proposats dels aminoàcids més limitants són de 6,8% de MP per la lisina i 2,3% de MP 

per la metionina. 

 

5. Comparació de racions en vedells d’engreix 

A continuació, es proposen 2 dietes basades en pinso amb un contingut de proteïna 

bruta sobre matèria fresca (MF) del 12% (baix) i del 14% (alt). En els dos casos, es 

considera consum de palla a voluntat. A partir d’aquests racions, es calcula el guany 

mitjà diari de pes viu i l’excreció de nitrogen que prediuen els 3 sistemes comentats 

(NRC, INRA 1989 i INRA 2018). 

El tipus d’animal que es pretén racionar és un vedell mascle de raça Frisona. Els valors 

estimats pels sistemes de racionament es compararan amb valors reals de GMD i 

consum de pinso i palla. Els valors reals són els obtinguts en un estudi encara no publicat 

realitzat per la Cooperativa d’Ivars en col·laboració amb la UdL realitzat per J. Mora 

(“Efecto del nivel de energía y de la presentación del concentrado sobre los índices 

productivos y de comportamiento de terneros Frisones y Montbeliard”) . 

Quant als aliments utilitzats en aquesta simulació s’han extret els ingredients i la 

composició dels dos pinsos del treball realitzat per Costa et al. (2017). S’adjunta la 

composició d’ingredients a l’Annex. 

5.1 Creixement 

En les següents taules es mostren, primer les característiques i els valors reals del vedell 

a racionar en creixement, i, seguidament, les diferències entre sistemes i sobre el 

contingut de proteïna en el pinso en GMD i nitrogen excretat.  

Taula 2: Característiques vedell en creixement (Font: J. Mora, Comunicació personal) 

 

 

 

 

Raça Pes viu GMD Consum Pinso Consum Palla 

Frisona 300 kg 1,7 kg PV/dia 6,6 kg MF/d 10% de la ració 
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Taula 3: Diferències entre sistemes i sobre el contingut de proteïna en el pinso en GMD (kg PV/dia) i nitrogen excretat 

(g/d)  en vedell mascle frisó en creixement. 

Contingut de 

proteïna en pinso 

Sistema 

NRC 2000 INRA 1989 INRA 2018 

12% CP/MF    

GMD Proteïna  1,06 1,10 1,17 

GMD Energia  1,24 1,7 1,20 

N excretat 

Fecal i Urinari 

38,43 34,34 - - 

14% CP/MF    

GMD Proteïna  1,26 1,3 1,23 

GMD Energia  1,24 1,7 1,20 

N excretat 

Fecal i Urinari 

46,08 48,85 - - 

Font: elaboració pròpia a partir d’INRA i NRC. 

D’aquestes taules s’observa que: 

- Cap sistema ha pogut arribar a un GMD de 1,7 kg pes viu/dia tant en el cas de la 

proteïna com en el cas de l’energia, sempre hi ha un que limita a l’altre. El valor 

màxim de creixement és de 1,3 kg pes viu/diaK proposat per l’INRA 1989. Això 

significa que en teoria aquets animals no podrien tenir el creixement observat. 

Això indica que probablement hi hagi una sobrevaloració de les necessitats de 

proteïna i energia, en tots els sistemes. 

- Si comparem els dos pinsos, entre sistemes la diferència de creixement màxima 

esta entre uns 200 g/dia, aquesta diferència es va donar entre els valors 

observats a INRA 1989 amb 1,10 kg pes viu/dia en pinso de 12% CP/MF i 1,3 kg 

pes viu/dia en el pinso de 14% de CP/MF. 

- En el cas del pinso amb 12% de CP/MF, s’observa que el limitant de GMD és la 

proteïna en tots els sistemes, en canvi en el cas del pinso de 14% de CP/MF 

l’energia és el limitant menys a l’INRA 1989. Això és d’esperar si tenim en compte 

que en el segon pinso s’ha augmentat el contingut de proteïna.  
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- En el pinso amb 12% de CP/MF, el mínim creixement el trobem proposat en el 

sistema NRC 2000 amb 1,06 kg pes viu/dia, i el màxim el trobem en el sistema 

INRA 2018 amb un valor de 1,17 kg pes viu/dia. 

- En el pinso amb 14% de CP/MF, el mínim creixement el trobem proposat en el 

sistema INRA 2018 amb 1,20 kg pes viu/dia, i el màxim el trobem en el sistema 

INRA 1989 amb un valor de 1,3 kg pes viu/d. 

- En l’excreció de nitrogen s’observa menys excreció en els pinsos amb menys 

contingut de proteïna, tant fecal com d’urinària. Si es disminueix el contingut de 

proteïna bruta en l’aliment, conseqüentment també disminueix el GMD, però 

l’excreció de nitrogen també es veu inferior. Per tant, cal valorar si amb un pinso 

de baix contingut en proteïna i deixant els animals més temps per arribar al pes 

objectiu, és menys contaminant per el medi ambient que tenir els animals menys 

temps però amb més excreció per l’alt contingut en proteïna del pinso. 

 

5.2 Acabat 

En les següents taules es mostren, primer les característiques i els valors reals del vedell 

a racionar en acabat. I seguidament les diferencies entre sistemes i sobre el contingut 

de proteïna en el pinso en GMD i nitrogen excretat.  

Taula 4: Característiques vedell en acabat (Font: J. Mora, Comunicació personal) 

Raça Pes viu GMD1 Consum Pinso Consum Palla 

Frisona 500 kg 1,23 kg PV/dia 8,70 kg MF/dia 10% de la ració 

1 Creixement entre 350 i 550 kg 
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Taula 5: Diferències entre sistemes i sobre el contingut de proteïna en el pinso en GMD (kg PV/dia) i nitrogen 
excretat (g/d) en vedell mascle frisó en acabat. 

Contingut de 

proteïna en pinso 

Sistema 

NRC 2000 INRA 1989 INRA 2018 

12% CP/MF    

GMD Proteïna  1,72 1,17 1,32 

GMD Energia  1,44 1,60 1,35 

N excretat 

Fecal i Urinari 

57,87 78,77 - - 

14% CP/MF    

GMD Proteïna  1,88 1,38 1,39 

GMD Energia  1,55 1,7 1,4 

N excretat 

Fecal i Urinari 

60,49 89,73 - - 

Font: elaboració pròpia a partir d’INRA i NRC. 

D’aquestes taules s’observa que: 

- Tots els sistemes donen uns GMD, tant d’energia com de proteïna, majors als 

realment obtinguts en el treball de J. Mora, excepte en el cas del pinso de 12% 

de CP/MF a l’INRA 1989 amb un valor màxim de proteïna d’1,17 kg pes viu/dia. 

Tot i que el valor de GMD obtingut del treball de J. Mora és una mitjana sobre 

una fase d’acabat de duració més llarga que l’habitual i per tant el GMD podria 

ser major al proposat en aquest treball, les diferències trobades poden indicar 

que probablement hi hagi una infravaloració de les necessitats de proteïna i 

energia. 

- Si comparem els dos pinsos entre sistemes, la diferència de creixement màxim 

esta entre uns 200 g PV/d. Observats en INRA 1989, amb 1,17 kg pes viu/dia en 

pinso de 12% CP/MF i 1,38 kg pes viu/dia en el pinso de 14% de CP/MF. 

- En el cas del pinso amb 12% de CP/MF i del pinso amb 14% de CP/MF s’observa 

que el limitant de GMD és la proteïna en tots els sistemes excepte en NRC 2000. 
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Això pot ser degut a que l’eficiència d’utilització de la proteïna és més baixa i per 

tant tot i tenir el pinso més contingut en proteïna, l’animal no la pot aprofitar.  

- En el pinso amb 12% de CP/MF el mínim creixement el trobem proposat en el 

sistema INRA 1989 amb 1,17 kg pes viu/dia, i el màxim el trobem en el sistema 

NRC 2000 amb un valor de 1,44 kg pes viu/dia. 

- En el pinso amb 14% de CP/MF el mínim creixement el trobem proposat en el 

sistema INRA 1989 amb 1,38 kg pes viu/dia, i el màxim el trobem en el sistema 

NRC 2000 amb un valor de 1,55 kg pes viu/dia. 

- En l’excreció de nitrogen s’observa menys excreció en els pinsos amb menys 

contingut de proteïna tant de fecal com d’urinari. Si es disminueix el contingut 

de proteïna bruta en l’aliment conseqüentment també disminueix el GMD, però 

l’excreció de nitrogen també es veu inferior. Per tant, cal valorar si amb un pinso 

de baix contingut en proteïna i deixant els animals més temps per arribar al pes 

objectiu és menys contaminant per el medi ambient que tenir els animals menys 

temps però amb més excreció per l’alt contingut en proteïna del pinso. 

 

CONSIDERACIONS FINALS 

Una de les aplicacions dels sistemes de racionament és l’estimació del nitrogen excretat, 

que com s’ha comentat a la introducció, és un indicador important per a optimitzar la 

producció ramadera. En el cas del NRC 2000, s’ha pogut calcular el nitrogen excretat tant 

fecal com urinari a partir del programa informàtic Beef Cattle Nutrient Requirements 

Model 2016, però en el de l’INRA 1989 no es disposa en el llibre de les equacions per 

calcular el nitrogen excretat. En l’INRA 2018 es disposa de les equacions per calcular el 

nitrogen excretat al llibre però van relacionades amb paràmetres que defineixen els 

aliments. En aquest document s’ha discutit el racionament basat en pinso i palla, el més 

habitual a la nostra zona, i no es disposava de tota la informació de tots els aliments que 

composaven el pinso utilitzat. Per poder realitzar aquesta estimació de l’excreció fecal 

seria necessari disposar del programa de racionament on-line de l’INRA 2018 que en 

principi inclou taules de composició dels aliments i permet la simulació de pinsos 

compostos. 



26 
 

Tant en el cas de l’INRA 1989, com en el de l’INRA 2018, i en l’NRC, els valors nutritius 

d’alguns dels components dels pinsos no s’han pogut obtenir de les taules 

proporcionades als llibre, en no aparèixer molts d’ells, per a poder simular els pinsos 

s’han utilitzat les taules FEDNA (Fundació Espanyola per el Desenvolupament de la 

Nutrició Animal), Feedtables (Taules franceses), i Feedipedia. La utilització de diferents 

fonts, amb diferents metodologies pot fer que els valors nutritius dels pinsos no siguin 

del tot correctes, el que podria afectar alguna de les conclusions anteriors.  

Com s’ha comentat prèviament, l’INRA 2018 proporciona diverses metodologies per 

calcular el valor de les necessitats (equacions i taula). En el cas de la comparació de 

racions s’han obtingut els valors de les necessitats de l’animal a partir de les equacions 

del llibre i utilitzant la mitjana de la taula 19.10 de la pagina 314 per obtenir uns valors 

més precisos. 

Un punt important és que no esta disponible encara el programa de racionament de 

l’INRA 2018 on-line (www.systolweb.fr) i això dificulta poder calcular les racions amb les 

noves equacions i poder entendre quin paper jugar el valor de RPB realment. Els valors 

de GMD s’han obtingut a partir un programa de racionament basat en l’INRA 1989 i 

realitzant modificacions en el valor dels aliments per adaptar-ho al nou sistema INRA. 

Per tant és molt possible que hi hagin errors en aquestes valoracions de l’INRA 2018. 

  

http://www.systolweb.fr/
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6. Conclusions 

• Encara hi han moltes incògnites amb el nou sistema de racionament INRA 2018. 

No està clar com alguns conceptes nous (per exemple el RPB) s’integraran en el 

futur sistema de predicció de la producció. S’han trobat algunes errates en les 

equacions del llibre i la pàgina web per fer racionament encara no està activa. 

Tot això dificulta la bona comprensió del nou sistema proposat per l’INRA. 

 

• En general, l’INRA i el NRC no varien gaire en la idea de com la proteïna actua en 

el sistema digestiu dels bovins i com la utilitzen, però en la valoració d’aquesta si 

que es detecten diferències entre ells. Com s’ha pogut observar al llarg d’aquest 

treball, hi han diferències entre els valors de proteïna i les necessitats de 

conservació i aports de proteïna dels aliments proposats per cada sistema. 

 

• Les diferències trobades entre el rendiment animal predit en cada sistema i 

l’observat a nivell de granja, poden indicar, per una banda una mala valoració 

dels aports dels aliments per part de cada sistema, i per altra banda unes 

necessitats sobrevalorades en el cas de vedells en creixement i infravalorades en 

el cas de vedells en acabat.  
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8. Annex 

 

 

Taula suplementaria 1: Composició en ingredients, química y en nutrients dels dos 

concentrats utilitzats.  

Parámetre1 
Concentrat baixa 

proteïna 

Concentrat alta 

proteïna 

Composició en ingredients (% MF)     

Blat de moro 51.74 45.40 

Terceres/Quartes  24.88 21.89 

DDGS del blat de moro 1.38 10.91 

Pastone gra 4.98 7.96 

Ordi - 2.99 

Carbonat càlcic  2.10 2.49 

Pellofa de soja  0.73 2.07 

Farina de palmist 9.83 1.99 

Oli de palma  2.05 1.76 

Melassa de canya 1.00 1.00 

Bicarbonat sòdic 0.75 0.75 

Sal 0.37 0.35 

Urea - 0.24 

Corrector vitamínic-mineral 0.20 0.20 

1 MF: matèria fresca; DDGS: Grans secs de destil·leria amb solubles. 


