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Resum: 
 

El porc negre mallorquí és un animal autòcton de les Illes Balears en perill d'extinció. 

L'origen d'aquesta raça és incert i difícil de predir, l’únic que se sap és que els seus 

antecedents no provenen de les races asiàtiques. Aquesta raça ha tingut gran influència en 

l'economia i en la cultura a l'Illa Mallorca durant tota la història. Aquesta 

raça es caracteritza per un alt percentatge de greix a la canal. La gestió es duu a terme de 

manera tradicional i extensiva. Per altra part, el rendiment productiu d'aquesta 

raça està influenciat principalment per l'alimentació, la qual cosa ve limitat per les 

necessitats nutricionals de l'animal. En aquest estudi s'ha creat un model teòric estàndard 

de les necessitats nutricionals del porc negre mallorquí en termes generals però es poden 

modificar les variables per adaptar-lo a cada explotació i poder optimitzar-les. També 

s'han creat distintes dietes per a complir aquestes necessitats i aportar l'alimentació 

adequada.  

 

 

Paraules clau: 
Alimentació, dieta, engreix, gestació, lactació, model nutricional, necessitats nutritives, 

Porc negre mallorquí, truja.  
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1. Introducció 
 

 1.1 Història i estat actual del porc negre mallorquí 
 

El porc negre mallorquí és un animal autòcton de les Illes Balears declarada en perill 

d’extinció l’any 1997 i en estat de conservació gràcies als seus productes de qualitat (. 

BOIB..). El seu origen és incert i difícil de predir com a conseqüència de la manca de 

control i anotacions al llarg de la història. Malgrat la falta de coneixement sobre el seu 

origen, hi ha indicis de l’existència de ramaderia porcina i consum de carn animal a les 

Illes al voltant del 3500 a.C. Aquesta ramaderia era de caràcter itinerant per a poder 

aprofitar les pastures (IQUA, 2019). 

 

La genètica actual del porc negre mallorquí és fruit d'una mescla entre la seva genètica 

original i la pressió de selecció de les civilitzacions, les quals han anat seleccionant els 

millors individus, i l'adaptació d'aquests al clima del territori balear. En el llibre  “El cerdo 

negro mallorquín” publicat l’any 1949, es defensa com es varen obtenir els trets 

morfològics i genètics que fan única la raça del porc negre mallorquí. En aquests estudis 

s'explica que la presència de ramaderia porcina va anar des dels primers pobladors fins a 

l'actualitat. Com he dit ja anteriorment aquesta raça és el resultat de la introducció de 

diversos individus porcins de cada civilització que es va establir a l'illa (IQUA, 2019). 

 

Per altra banda, l’estudi realitzat per Clop et al., (2009) ens ha ajudat a descartar que les 

races asiàtiques que s’introduïren a Europa anys anteriors poguessin arribar a l’illa i 

influenciar en la genètica del porc negre mallorquí. Aquest estudi es va basar en analitzar 

el codi genètic de diverses espècies de porc, incloent-hi les espècies europees més 

emblemàtiques i el porc xinès. Els resultats mostraren que els al·lotips asiàtics del 

citocrom b mitocondrial no estan presents a la raça de porc negre mallorquí.  

 

Aquesta dedicació per seleccionar els millors individus d’aquesta raça ens indica que el 

porc negre mallorquí va tenir una forta importància en l’economia de les Illes i va 

influenciar en l’estil de vida de les civilitzacions que visqueren a Mallorca, enriquint el 

seu patrimoni cultural. 
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Des de mitjans del segle XX, aquesta economia i estil de vida depenent del porc negre 

mallorquí s’ha anat perdent a causa de l’augment del turisme a l’illa, que ha mobilitzat 

les granges cap a les ciutats, impedint així que es conservin les explotacions ramaderes ja 

existents.  

 

L’Associació del Porc Negre Mallorquí creada l’any 1990, és l’encarregada de gestionar 

el llibre genealògic del porc negre mallorquí creat l’any 1995. Tot aquest control i 

regulació donen, a aquesta raça, un gran reconeixement i prestigi. El llibre genealògic es 

basa en tenir constància escrita del cens dels individus d’aquesta raça, així com el nombre 

d’explotacions situades a l’illa (Bolletí oficial conselleria agricultura de les Illes Balears, 

1999). L'any 2018, segon el ministeri d'agricultura pesca i alimentació a Mallorca hi havia 

registrades al llibre genealògic 53 explotacions de porc negre mallorquí, de les quals 

aproximadament hi havia constància de 1103 truges reproductores, 110 verros i 1266 

animals destinats a l'engreix, mascles castrats i femelles (Mapama, 2019). 

 

Pel que fa a l’explotació alimentària de raça en qüestió, el principal producte derivat n’és 

la sobrassada de porc negre mallorquí. Aquest embotit, l’any 1996, va rebre la Indicació 

Geogràfica Protegida, la qual li va proporcionar un cert prestigi i reconeixement a nivell 

mundial (Jaume & González, 2009). 

Per altra banda, també se n’obté  un producte menys reconegut però que avui en dia està 

agafant força, és la porcella de porc negre mallorquí i està reconeguda com un aliment 

tradicional. Aquest producte presenta el seu màxim consum a Nadal i s’estima que 

aproximadament es venen unes 4000 porcelles . 

L’alimentació del porc negre mallorquí es basa a partir de cereals, lleguminoses, figues, 

garroves, ametles, aglans i tota vegetació adventícia que troben. Aquesta alimentació es 

dóna mitjançant pastures o en menjadora (Jaume & González, 2009).  

Malgrat saber quins són els aliments que menja aquest animal, no existeix un model 

estàndard de les necessitats nutricionals d’aquesta raça. Així doncs, actualment existeix 

la necessitat del ramader per saber aquestes necessitats que té aquesta espècie de porc en 

concret, per tal de poder-li subministrar l’aliment que li pertoqui en qualsevol fase del seu 

creixement; així com durant els períodes de lactació i gestació de les truges.  
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1.2 Característiques morfològiques 
 

En el registre genealògic de porc negre mallorquí es presenten una sèrie de 

característiques generals d’aquesta raça, que són molt semblants a totes les espècies de 

porc del litoral mediterrani. En primer lloc, podríem dir que totes aquestes races 

s’assemblen perquè presenten una coloració negra (virant cap a grisenca). També tenen 

una alta facilitat per produir un gran percentatge de greix corporal i una alçada que oscil·la 

entre 1,10 i 1,20 m (Jaume & Alfonso, 2000). Els principals trets morfològics 

característics d’aquesta raça són les orelles i un parell de mamelles o ganyells. Les orelles 

presenten una forma no molt gran, inclinades cap a davant i tombades respecte a la línia 

del cap. Les mamelles estan situades en el coll, una a cada part i presenten una mida 

considerablement gran (Jaume et al., 2008). 

 

En quant al seu comportament, l’espècie autòctona de les Balears presenta un caràcter 

tranquil, una forta rusticitat i una alta capacitat d’adaptació contra els factors ambientals 

adversos. (Govern de les Illes Balears, 2019). 

 

Per altra part, els caràcters fisiològics més representatius d’aquest animal mallorquí, es 

poden d’escriure com  (Jaume et al., 2008):  

- Cap: prim amb galtes grosses, nas gruixut i les orelles característiques d’aquesta 

raça. 

- Coll: curt, ample, fort i amb dues mamelles; una a cada banda de la base del coll. 

Aquesta darrera característica la podem trobar a un 96% de la població. 

- Cos: presenta una línia dorsal recta, una línia ventral corbada, i nou mames 

funcionals. 

- Cua: prima, llarga i penjada; encara que a alguns individus es pot donar que no en 

tinguin. 

Totes aquestes característiques són comuns tant als mascles com a les femelles. Les 

úniques diferències entre els dos sexes són:  el pes corporal i l’alçada. El pes corporal 

del mascle és 5 kg major que el de la femella. Cal destacar també que la creu de la 

femella és 1 cm més baixa que la del mascle (Tibau et al., 2016). 
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1.3 Localització geogràfica i sistema de producció de les explotacions 

 

La cria i producció del porc negre sempre s’ha dut a terme de forma tradicional i 

extensiva. Aquesta metodologia de producció està condicionada principalment per les 

necessitats de la raça; encara que també es veu limitada per la forma de subministrar-los 

l’alimentació i la necessitat d’obtenir una carn i/o embotit de major qualitat. 

 

Les explotacions dedicades a la cria i/o engreix del porc negre estan distribuïdes per tota 

l’illa de Mallorca. Els nuclis més importants es troben a la zona del sud (60% de les 

explotacions) i al centre de l’illa, on es troben aproximadament el 40% d’explotacions. 

 

Aquesta distribució de les granges és deguda al fet que les zones de màxima producció 

de cereals estan en aquestes zones i a la necessitat de tenir les parcel·les de pastura 

relativament a prop de l’explotació (o fins i tot dins les pròpies instal·lacions), perquè el 

porc és un animal poc transeünt i no tolera gaire bé llargs transports per pasturar 

(Mapama, 2019). 

  

 

 

 

 

Imatge 2. Exemplar femella de porc negre mallorquí Imatge 1. Exemplar mascle de porc negre mallorquí. 
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Imatge  3. Distribució de les explotacions del porc negre mallorquí (Tibau et al., 2016). 

 

A Mallorca podem trobar tres tipus d'explotacions segons el tipus d'organització i la 

seva funció: explotacions de cria, explotacions d'engreix i explotacions mixtes. 

Les explotacions de cria són el 49,9% del total i van dirigides a la producció de truges 

reproductives i venda de porcelles. Aquestes darreres es poden vendre vives a 

explotacions d'engreix o per consum humà com a porcella. 

 

Per altra banda, les explotacions d'engreix, que són tan sols un 13,9% del total, el seu 

objectiu principal és adquirir porcells vius de les altres explotacions i alimentar-los 

fins que arriben al pes adequat per a vendre-les per utilitzar la seva carn o produir 

embotits. 

 

Les explotacions mixtes són un 36,6% del total i combinen la producció de porcells 

amb l’engreix d’una part d’aquests (Tibau et al., 2016). 

 

Aquestes granges són totes de mida petita, aproximadament entre 19 i 22 individus per 

explotació de mitjana. El fet que siguin explotacions de mida petita fa que el porc 

negre no sigui l’activitat principal de l’explotació, sinó que es complementa amb altres 

animals o treballs (Mapama, 2019). 
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La gestió de la reproducció és molt simple degut a que la inseminació o fecundació no 

està controlada. La gestació dura 115 dies (3 mesos, 3 setmanes i 3 dies) i l’interval 

entre els parts ha de ser 175 dies. Es solen produir 2,1 parts per any de mitjana 

(mapama, 2019). 

 

En un sistema de producció extensiu, com n’és el del porc negre mallorquí, les 

femelles i els mascles estan junts menys durant el període de lactància.  

Les truges d’aquesta raça presenten parts d’entre 6 i 8 porcells, que pesen entre 0,8 i 1 

kg de pes viu quan neixen. Les truges alimenten al porcell durant 4 setmanes, és a dir, 

46 dies aproximadament (Tibau et al., 2016). 

 

L’alimentació  de les truges és la mateixa que els porcs d’engreix, però durant la 

gestació o la lactància, es donen distintes dietes o suplements per completar les seves 

necessitats nutricionals (Frau, 2012). 

 

Imatge 4. Grup de porcs negres mallorquins en el 

seu entorn. 

Imatge 5. Subministrament de menjar al grup 

d’animals per part del propietari de la finca.  
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Imatge 6. Truja alimentant a les cries, al mateix temps que 

pastura. 

 

Els animals d’engreix estan sempre en grup, a l’aire lliure i disposen d’aigua, aliment 

i una zona habilitada on estan emparats per si les condicions meteorològiques són 

adverses. Els grups estan compostos per mascles castrats i femelles. 

 

1.4 Rendiment productiu 
 
El rendiment productiu del porc negre mallorquí està influenciat per una sèrie de 

factors als quals ens condicionaran el desenvolupament de l’animal i la seva 

reproducció.  

 

La genètica i el pes del sacrifici són factors importants en el rendiment productiu. Les 

característiques genètiques en el cas dels porcs d’engreix marquen el potencial de 

creixement, la canal i la capacitat màxima d’ingesta de l’animal. També cal tenir en 

compte que la genètica condicionarà el pes òptim de l’animal per a ser sacrificat. Així 

doncs, és important conèixer la raça per a saber a quin pes és millor sacrificar l’animal.  

La canal del porc presenta un percentatge de deposició magre i un contingut de grassa 

diferent en cada raça, la qual cosa condiciona l’elecció de la raça; ja que aquesta vendrà 

determinada per la utilitat que li vulguem donar a la seva carn. 

Per altra part, en el cas de les truges en gestació i lactància, la genètica ens marcarà la 

producció de llet, el nombre de porcells que tindrà i el seu pes al naixement. 
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En el cas del porc negre mallorquí per engreix, el contingut en grassa a la canal és alt 

i presenta una gran gruixa dorsal de greix. Per tant, la utilització del porc negre és una 

part per a consum de carn i l’altre per a fabricar la sobrassada per porc negre mallorquí. 

 

Un altre factor és el sexe, el qual afecta en el pes final de l’animal degut a que no 

arriben al mateix pes un porc i una truja amb 9 mesos de vida. Es contemplen tres tipus 

de sexes: macles sencers, mascles castrats i femelles. En el cas del porc negre 

mallorquí, els mascles es castren sempre que siguin destinats a l’engreix amb la 

finalitat d’obtenir un bon pes final i que, una vegada mort, la carn de l’animal no tingui 

un gust fort a causa de les hormones que produeixen els senyals en el cos de l’animal. 

Un estudi dut a terme per Augspurger et al., (2002), afirma que el creixement dels 

mascles castrats és igual i en alguns casos superiors als mascles enters i sempre majors 

que les femelles. Un avantatge de la castració dels mascles és que registren un major 

consum alimentari, arriben abans al màxim de creixement magre i després tot ho 

depositen com a greix. El desavantatge és que presenten un pitjor índex de conversió 

que els altres dos sexes (Morales et al., 2010).  

En el cas del porc negre mallorquí no està descrit com influeix el sexe en les necessitats 

alimentàries i com a contrapartida en el seu creixement, pes final i canal de l’animal. 

En aquest estudi donarem resposta mitjançant el càlcul de les necessitats alimentàries 

dels porcs d’engreix, així com també donarem resposta a la influència del sexe sobre 

el pes final, per tal de saber si és més oportú engreixar un mascle castrat, una femella 

o un grup mixt. 

 
L’entrada dels animals a l’explotació o la programació del naixement dels porcells 

influencia en el seu desenvolupament, ja que el porc és un animal que no presenta un 

sistema de termoregulació perquè li manquen les glàndules sudorípares. Per tant, 

aquest animal presenta una temperatura crítica superior i inferior a partir de la qual ha 

de consumir energies per augmentar la seva temperatura corporal en cas de fred o bé,  

disminuir-la en cas de temperatures altes. Un estudi realitzat Oliveira et al. (2009) va 

confirmar que hi ha un major consum d’aliment en els mesos on les temperatures estan 

per davall la temperatura crítica inferior i un major consum d’aigua en els mesos amb 

temperatures altes. Els moments idonis pel porc negre mallorquí són la tardor i la 

primavera degut a les suaus temperatures presents en el clima mediterrani. En el cas 

de la raça de les Balears tan sols es considera la temperatura crítica inferior a l’hora 
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d’estudiar-lo degut a que la temperatura superior es bastant alta i les explotacions 

presenten ombres i piscines d’aigua, les quals fan que aquest animal mai tingui 

problemes per refrigerar el seu cos. 

 

El lloc d’origen i el tipus d’explotació també podrien afectar al creixement de l’animal. 

Aquesta idea no està del tot desenvolupada, però el fet de ser animals d’una explotació 

de cicle tancat (mixta) pot influenciar, degut a que les porcelles ja presenten una 

adaptació a la fauna microbiana de l’explotació. En canvi, les porcelles provinents 

d’altres explotacions no estan adaptades a la fauna microbiana de l’explotació a la qual 

van i  poden sofrir un retràs en el creixement.  

L’estat sanitari de l’animal també influencia el seu creixement i a la seva alimentació. 

El  consum mitjà diari, el guany mitjà diari i l’índex de conversió es veu afectat per 

l’estat sanitari de l’animal. En el cas de què el porc presenti un estat sanitari d’alt risc, 

pot arribar a perdre fins a un 15% del consum mitjà diari, un 22% del guany mitjà diari 

i 11% de l’índex de conversió ( Principales & Produc, 2013). 

Finalment, l’alimentació és el factor de producció més important, ja que condicionarà 

un correcte creixement i una bona gestació de les truges. El factor de l’alimentació està 

determinat per les necessitats nutricionals i la seva capacitat d’ingestió. Aquestes 

necessitats nutricionals vénen influenciades pel sexe (mascles castrats, mascles sencer 

o femelles) degut a la morfologia i fisiologia que diferencia els dos sexes i fa que el 

metabolisme del porc sigui diferent. L’edat també influencia a les necessitats 

nutricionals degut a que en els primers anys de vida hi ha un màxim d’eficiència de la 

deposició de proteïna i aquesta es va disminuint considerablement amb el temps (3). 

Per altra part, les necessitats energètiques augmenten amb l’edat, el pes i l’activitat 

física que faci l’animal per l’explotació. 

La genètica també fa que les necessitats nutricionals siguin diferents degut a que 

aquesta genètica determina la morfologia i la fisiologia de l’animal. Una dieta 

equilibrada entre proteïnes i glúcids fa que tingui un creixement òptim. En alguns 

casos, restringir una mica les aportacions energètiques produeix una millor deposició 

i fixació de les proteïnes. 
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Actualment, hi ha descrits models nutricionals generalistes de quasi totes les races 

europees de porc en les condicions estàndard de les explotacions. Per exemple, la 

Fundació Espanyola per al Desenvolupament de la Nutrició Animal (FEDNA) va 

publicar un llibre titulat “Necesidades nutricionales para ganado porcino: Normas 

FEDNA” on es presenten diferents models i es descriuen les necessitats nutricionals 

del porc ibèric i del porc blanc comercial a partir de les necessitats energètiques i de 

proteïna. En el cas del porc negre mallorquí, no hi ha cap model estandarditzat per 

poder obtenir les necessitats alimentàries per tal d’utilitzar-les com a font per establir 

una dieta alimentària i optimitzar les explotacions de porc negre mallorquí. 

En aquest estudi s’ha plantejat crear un model nutricional del porc negre mallorquí, a 

partir del qual es pugui establir una sèrie de dietes alimentàries. Aquest fet podrà ajudar 

a les explotacions a saber quines combinacions i quina quantitat d’aliment ha de ser 

subministrada per a poder complir les necessitats nutricionals de cada un dels animals 

presents a l’explotació. També hi ha bastants incògnites d’aquesta raça en l’àmbit 

nutricional i aquest model podria intentar respondre algunes d’elles. 
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2. Objectius: 
 
 
 2.1 Principals: 

 
- Crear un model teòric estàndard de les necessitats nutricionals del porc negre 

mallorquí d’engreix a partir d’un full Excel interactiu. 

 

- Crear un model teòric estàndard de les necessitats nutricionals per la truja en 

gestació i en lactació de la raça de porc negre mallorquí a partir d’un full Excel 

interactiu. 

 

- Formular distintes dietes per a satisfer aquestes en cada etapa de l’animal. 

 
 
2.2 Secundaris: 

 

• Estudiar la introducció de la pastura com a font d’alimentació en el porc negre 

mallorquí. 

 

• Contribuir amb tot això a la millora del coneixement del porc negre mallorquí i 

d’aquesta manera millorar la conservació. 

 

• Comparar les necessitats nutricionals entre els sexes d’aquesta raça. 

 

• Estudiar quina època del any és millor per engreixar porcs, observant la influència 

de la temperatura en les necessitats nutricionals de l'animal. 
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3. Metodologia 

En aquest estudi s’ha creat un model nutricional del porc negre mallorquí. En aquest 

model s’han calculat les necessitats nutricionals basant-se en el llibre “Necesidades 

nutricionales para ganado porcino: Normas FEDNA” de la Fundació Espanyola per al 

Desenvolupament de la Nutrició Animal. L’elecció d’aquest llibre és degut a la 

semblança genètica entre el porc negre mallorquí i el porc ibèric.  

Aquest estudi s’ha basat en la creació d’un Excel on hi haurà tots els càlculs de les 

necessitats nutricionals del porc negre mallorquí, regides per paràmetres variables que 

cada ramader podrà canviar per adaptar les necessitats a la seva explotació. 

Les necessitats nutricionals d’aquest estudi estan basades en els càlculs de proteïna, 

energia i la Capacitat d’Ingestió de l’animal. Per a dur a terme aquests càlculs s’han 

utilitzat els coeficients i percentatges propis de la raça autòctona de les Illes Balears. 

Aquest estudi està dividit en 4 parts: en primer lloc tenim el càlcul de les necessitats 

nutricionals pels porcs d’engreix. A continuació, les necessitats nutricionals per a truges 

en gestació i en lactació i finalment una presentació de distintes dietes de racionament per 

a cada un dels períodes i estats anteriors. 

 3.1 Porcs d’engreix 

La primera part està enfocada a les necessitats nutricionals del porc destinat a l’engreix. 

Durant el creixement del porc, els requeriments nutricionals van variant i per tant és 

imprescindible establir una sèrie de fases o curts períodes per poder ser més precisos en 

les necessitats nutricionals de cada una d’aquestes fases. En aquest estudi, els curts 

períodes o fases establerts estan definits en funció del pes viu de l’animal. S’ha considerat 

els 11 kg de pes viu de l’animal com a pes inicial i els 220 kg de pes viu com a pes final, 

ja que  quan arriba als 220 kg es considera que l’animal està format i engreixat.  

Tots aquests càlculs s’han realitzat  per a mascles castrats i femelles a nivell individual i 

per un grup mixt, on s’ha anat variant el percentatge de mascles i femelles en el grup. En 

cada període s’ha calculat tots els requisits nutricionals pel valor màxim i mínim de pes 
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viu. A partir d’aquests valors s’ha extret el valor mitjà de les necessitats nutricionals per 

utilitzar-lo en els càlculs posteriors de racionament de l’alimentació. 

3.1.1 CÀLCULS DE LES NECESSITATS ENERGÈTIQUES DIÀRIES  

Les necessitats energètiques diàries s’han calculat en energia metabolitzable, que 

s’expressa amb les unitats de  Kilocalories d’Energia Metabolitzable per dia i en Energia 

Neta que es calcula en kilocalories d’energia neta per dia. El valor de l’energia 

metabolitzable total, que s’utilitza per a dur a terme un creixement normal en cada 

període, es va obtenir tenint en compte totes les necessitats que influeixen aquesta 

energia. En aquest apartat els càlculs per a mascles castrats i femelles es varen realitzar 

utilitzant les mateixes fórmules. Aquestes necessitats s’han calculat de la següent forma: 

A. Necessitats de manteniment: aquest valor es calcula a partir pes viu (PV) i de les 

necessitats de desplaçament. 

 
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 = 195	𝑥	𝑃𝑉3,56𝑥	1,15 + 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 

 

En la fórmula de les necessitats de manteniment s’utilitza el valor 195  pel fet que 

són les kilocalories de Energia Metabolitzable que s’aporten per kilogram de pes 

metabòlic, animal i dia. El valor de 1,15 és degut a que s’ha d’augmentar un 15% 

de les necessitats per l’activitat física de l’animal. 

En el cas del porc negre mallorquí, com a conseqüència al fet que es realitza en 

producció extensiva se li suma a les necessitats de manteniment les necessitats de 

desplaçament dins la finca.  

Les necessitats nutricionals per al desplaçament es calcula tenint en compte els 

metres desplaçats en horitzontal (DH) i els mestres desplaçats en vertical (DV) 

que fa la finca per on es podrà desplaçar l’animal. Aquests desplaçaments van 

acompanyats d’un coeficient que relaciona els metres en calories d’Energia 

Metabolitzable. El coeficient pel desplaçament horitzontal és 0,71 degut a que són 

les calories d’energia metabolitzable per kilogram de pes viu i metre horitzontal 

recorregut, pel desplaçament vertical multiplicat per 9,56 degut a que són les 

calories d’Energia Metabolitzable per kilogram de pes viu i metre vertical 

recorregut (Lachica y Aguilera, 2000). 
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𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =
(𝐷𝐻	𝑥	𝑃𝑉	𝑥	0,71) + (𝐷𝑉	𝑥	𝑃𝑉	𝑥	9,56)

1000  

 

 

B. Necessitats de termoregulació: aquest càlcul es va realitzar tan sols considerant 

la temperatura crítica inferior i s’ha calculat a partir del pes metàbolic del porc. 

Per a calcular les necessitats de termoregulació s’ha utilitzat el coeficient 2,4 

degut a que són les kilocalories d’energia metabolitzable per kilogram de pes 

metabòlic i grau centígrad. La temperatura ambient de la zona s’ha considerada 

variable amb la finalitat que a cada zona poguessin obtenir les necessitats 

nutricionals amb la temperatura que hi ha a la seva explotació (López-Bote, 2001). 

 
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó = (2,4	𝑥	𝑃𝑉3,56)	𝑥	(𝑇º	𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎	𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 	𝑇ª	𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡) 

 

La temperatura crítica inferior es va calcular amb la fórmula que ens proporciona 

el llibre de FEDNA ; cal tenir en compte que depèn del seu pes viu. 
 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎	𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 	22,6 − 0,0567 ∗ 𝑃𝑉 

 

C. Necessitats de creixement: en el cas del porc negre mallorquí, les necessitats de 

creixement s’han calculat considerant que deposita un 19% de proteïna (Pb) i un 

50% de grassa (Gr) ( aquest valor serà un 50% en els porcs de 11 a 110 kg de pes 

viu i un 56% en els de 110 a 220 kg de pes viu) del guany mitjà diari (GMD). 

També s’ha considerat que mascles depositen un 4% més de grassa que les 

femelles. La proteïna presenta un coeficient de 14,3  kilocalories d’Energia 

Metabolitzable per gram de  proteïna i la grassa un coeficient de 14,8 kilocalories 

d’Energia Metabolitzable per gram de grassa (Nieto et al., 2012). També s’ha de 

considerar que a cada etapa o període el guany mitjà diari és diferent. S’ha calculat 

aquest guany diari màxim a partir de les dades aportades de l’estudi de Frau, M., 

2012. 

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐺𝑀𝐷	𝑥	(%𝑃𝑏	𝑥	14,3 +%𝐺𝑟	𝑥	14,8) 
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D. Necessitats Energia Metabolitzable total: la suma de totes les necessitats 

anteriors és igual a la Energia Metabolitzable total.  

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠		𝑑V𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑀𝑒𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁.𝑀𝑎𝑛.+𝑁. 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜.+𝑁. 𝐶𝑟𝑒𝑖. 

 

E. Necessitats d’Energia Neta total: l’energia neta total s’ha calculat a partir de 

l’Energia Metabolitzable total. Aquest valor s’ha obtingut utilitzant la relació de 

què 100 kilocalories d’energia metabolitzable són 76,7 kilocalories d’energia 

neta. 

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑′𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑁𝑒𝑡𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑚𝑒𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑥	76,7

100
 

 

 3.1.2 CÀLCULS DE LES NECESSITATS DE PROTEÏNA DIÀRIES 

Les necessitats de proteïna diàries totals estan fraccionades en les necessitats: de 

manteniment, de creixement i la suma total de les necessitats proteiques.  

Aquestes necessitats proteiques estan calculades a partir de la lisina (LYS). S’ha elegit 

aquest aminoàcid degut a que és un dels aminoàcids essencials en els éssers vius. La lisina   

està composta per: lisina digestible estandarditzada en l’Ili (DIS), lisina aparentment 

digestible en l’Ili (DIA) i la lisina total (LYS total) (FEDNA, 2013). 

En cada una d’aquestes necessitats, les fórmules utilitzades per a mascles castrats i per a 

femelles són diferents. En el cas dels mascles castrats, les fórmules es multipliquen per 

0,9 degut a que les necessitats dels mascles castrats són un 90% les necessitats proteiques 

de les femelles. Aquests costs s’han calculat de la següent forma: 

A. Necessitats de lisina de manteniment: les necessitats de lisina de manteniment 

estan dividites per DIS, DIA i LYS total, com s’ha esmentat anteriorment. 

Les necessitats DIS de manteniment s’han obtingut a partir del pes metabòlic (o 

el pes viu elevat a 0,75) i el valor de 71,1 mil·ligrams de DIS per kilogram de pes 

metabòlic. S’ha utilitzat el 71,1 perquè és el valor que utilitzen per a porc ibèric 

sense restricció alimentaria (NRC, 2012). Finalment s’utilitza el valor 1000 per 

obtenir les unitats de gram per dia. 
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𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 =
	71,1	𝑥	𝑃𝑉3,^_	

1000  

En el cas dels grups mixtos, es van calcular les necessitats DIS de manteniment 

utilitzant el % de mascles castrats que hi ha en el grup per les seves necessitats 

DIS i sumant-li el % de femelles que hi ha en el grup per les seves necessitats DIS. 

	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 = 𝐷𝐼𝑆	𝑚𝑎𝑛𝑡	(𝑀𝐶) ∗ %𝑀𝐶 + 	𝐷𝐼𝑆	𝑚𝑎𝑛𝑡	(𝐹)	𝑥	%𝐹 

Les necessitats DIA de manteniment s’han obtingut a partir dels costs DIS 

multiplicant-les per 0,87 degut a que aquestes necessitats són un 87% les 

necessitats DIS de manteniment.  

𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 = 𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 ∗ 0,87				 

En el cas dels grups mixtes és van calcular de la mateixa manera que les 

necessitats DIS de manteniment amb els percentatges de cada sexe multiplicats 

pel seu valor de les necessitats DIA de manteniment. 

	𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 = 𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡	(𝑀𝐶) ∗ %𝑀𝐶 + 𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡	(𝐹)	𝑥	%	𝐹 

Finalment les necessitats LYS total de manteniment s’han obtingut a partir de les 

necessitats DIS de manteniment dividint-les per 0,87 degut a que les necessitats 

DIS de manteniment són un 87% les necessitats LYS total de manteniment.  

	𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 =
		𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡

0,87  

En el cas dels grups mixtes és van calcular de la mateixa manera que les 

necessitats DIS de manteniment amb els percentatges de cada sexe multiplicats 

pel seu valor de les necessitats LYS total de manteniment. 

	𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 = 	𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡	(𝑀𝐶) ∗ %𝑀𝐶 + 𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡	(𝐹)		𝑥	%	𝐹 

 

B. Necessitats de lisina pel creixement: aquestes necessitats també s’han dividit en: 

DIS, DIA, LYS total. 
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Les necessitats DIA de creixement han estat calculades a partir del percentatge de 

la proteïna (Pb) que deposita el porc. Aquest percentatge és diferent depenent del 

pes. En porcs de 14 a 100 kg de pes viu és d’un 19% del guany mitjà diari i de 

100 a 220 kg de pes viu és de 12% del guany mitjà diari. 

Aquest valor es multiplica pel % de lisina, el qual ens dona el valor de lisina que 

obtindrem d’aquesta proteïna depositada. Aquest valor és de 7,5% a partir de la 

proteïna depositada (Fuller, 1994; Sève, 1994; NRC, 2012). 

	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥 =
%	𝑃𝑏	𝑥	%	𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡	𝐿𝑖𝑠𝑖𝑛𝑎	𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎		 

En el cas dels grups mixtes es van calcular les necessitats DIS de creixement 

utilitzant el % de mascles castrats que hi ha en el grup per les seves necessitats 

DIS de manteniment i sumant-li el % de femelles que hi ha en el grup per les seves 

necessitats DIS de manteniment. 

	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥 = 𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥	(𝑀𝐶) ∗ %𝑀𝐶 + 	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥	(𝐹)	𝑥	%	𝐹 

Les necessitats DIA de creixement s’han obtingut a partir dels costs DIS de 

creixement dividint-les per 0,97 degut a que les necessitats DIS de creixement són 

un 97% les necessitats DIA de creixement. 

𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥 =
	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥

0,97  

En el cas dels grups mixtes, es van calcular de la mateixa manera que les 

necessitats DIS de creixement, tenint en compte els percentatges de cada sexe 

multiplicats pel seu valor de les necessitats DIA de creixement. 

𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥 = 𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥	(𝑀𝐶) ∗ %𝑀𝐶 + 	𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥	(𝐹)	𝑥	%	𝐹 

Finalment les necessitats LYS total de creixement s’han obtingut a partir de les 

necessitats DIS decreixement dividint-les per 0,87 degut a que les necessitats DIS 

de creixement són un 87% les necessitats LYS total de creixement.  
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	𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥 =
		𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥

0,87  

En el cas dels grups mixtes es van calcular de la mateixa manera que les 

necessitats DIS de creixement amb els percentatges de cada sexe multiplicats pel 

seu valor de les necessitats LYS total decreixement. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥

= 	𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥	(𝑀𝐶) ∗ %𝑀𝐶 + 𝐿𝑌𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥	(𝐹)	𝑥	%	𝐹 

C. Necessitats de lisina total: les necessitats totals de lisina s’han obtingut sumant 

les necessitats de creixement i de manteniment per cada un dels tipus de lisines 

(DIS, DIA i LYS total), per cada sexe i pels grups mixtes. 

	𝐷𝐼𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐼𝑆	𝑚𝑎𝑛𝑡 + 𝐷𝐼𝑆	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥 

	𝐷𝐼𝐴	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 	𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 + 𝐷𝐼𝐴	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥 

𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	 = 𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑚𝑎𝑛𝑡 + 𝐿𝑌𝑆	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥 

 

3.1.3 CÀLCUL DE CAPACITAT D’INGESTIÓ  

El càlcul de la capacitat d’ingestió (CP) s’ha obtingut de la mateixa manera en els mascles 

castrats, femelles individuals i en els grups mixtes. Aquests valors es varen obtenir 

agafant el valor de l’Energia Metabolitzable total i dividint-lo entre 2300 kilocalories 

d’Energia Metabolitzable per kilogram de matèria seca. El nombre 2300 és la 

concentració energètica òptima que relaciona l’Energia Metabolitzable amb la matèria 

seca. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡	𝑑V𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó =
	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑚𝑒𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2300  
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 3.2 Truges en gestació 

La segona part, està enfocada a les necessitats nutricionals de les truges en gestació.  

Per a calcular aquestes necessitats s’han considerat distints factors. El primer factor és 

com estan distribuïdes les truges dins la fina, en grups o de forma individual. També s’ha 

considerat si serà el primer, segon o tercer (o més) part de l’animal. 

Finalment, s’han considerat tres pesos, un per cada part, que poden ser variables depenent 

de les reproductores de cada explotació. El pes pel primer part és de 125 kilograms de 

pes viu, Pel segon part el pes és de 150 kilograms de pes viu i finalment el pes per al 

tercer part o més és de 170 kilograms de pes viu. 

En cada cas s’han calculat les necessitats d’energia, de proteïna i la capacitat d’ingestió 

de les truges reproductores de gestació. 

3.2.1 CÀLCULS DE LES NECESSITATS ENERGÈTIQUES DIÀRIES  

El càlcul de les necessitats energètiques diàries s’ha expressat com a Energia 

Metabolitzable amb les unitats de  Kilocalories d’Energia Metabolitzable per dia i  com 

a Energia Neta amb les unitats de kilocalories d’Energia Neta per dia. El valor de l’energia 

metabolitzable total que s’utilitza per a dur a terme una gestació normal es va obtenir 

tenint en compte totes les necessitats que hi influeixen. Aquestes necessitats són: 

manteniment, termoregulació, creixement de l’embrió i annexes, guany de reserves i 

guany pes del sistema mamari. Totes aquestes necessitats s’han calculat de la següent 

forma: 

A. Necessitats de manteniment: aquest valor es calcula a partir del pes metabòlic 

(PM) de la truja, al qual està influenciat per al pes viu de l’animal. 

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑚𝑎𝑛𝑡 = 102	𝑥	𝑃𝑉3,^_ + 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡		
 

En la fórmula de les necessitats de manteniment s’utilitza el valor 102 degut a que 

són les kilocalories d’Energia Metabolitzable que s’aporten per kilogram de 

metabòlic, truja i dia. 
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En el cas de la truja de la raça mallorquina, com a conseqüència de què es realitza 

en producció extensiva, tan si estan en grup com de forma individual, se li han de 

sumar les necessitats de desplaçament dins la finca.  

Les necessitats nutricionals de desplaçament és aquell valor al qual es calcula 

tenint en compte els metres desplaçats en horitzontal (DH) i els mestres desplaçats 

en vertical (DV) que fa la finca per on es podrà desplaçar l’animal. Aquests 

desplaçaments van acompanyats d’un coeficient que relaciona els metres amb les 

calories d’energia metabolitzable.  

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =
(𝐷𝐻	𝑥	𝑃𝑉	𝑥	0,71) + (𝐷𝑉	𝑥	𝑃𝑉	𝑥	9,56)

1000  
 
 

B. Necessitats de termoregulació: aquest càlcul es realitza tan sols considerant la 

temperatura crítica inferior i es va agafar el valor de 16ºC per a truges en gestació 

individual i 12ºC per a truges en gestació en grup (FEDNA, 2013). 

En les necessitats de termoregulació s’ha utilitzat el coeficient 2,4 (en truges en 

gestació en grup, i per truges en gestació individual 3,4) degut a que són les 

kilocalories d’Energia Metabolitzable per kilogram de pes metabòlic i grau 

centígrad. La temperatura ambient de la zona l’hem considerada com a variable 

amb la finalitat que a cada zona poguessin obtenir les necessitats nutricionals amb 

la temperatura que es té a l’explotació (López-Bote, 2001). 

 
 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó	𝑡𝑟𝑢𝑔𝑒𝑠	𝑒𝑛	𝑔𝑟𝑢𝑝	 = (2,4	𝑥	𝑃𝑉3,56)	𝑥	(𝑇º	𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐	𝑖𝑛𝑓 − 	𝑇ª	𝑎𝑚𝑏) 
 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó	𝑡𝑟𝑢𝑔𝑒𝑠	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑠	 = (3,4	𝑥	𝑃𝑉3,56)	𝑥	(𝑇º	𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐	𝑖𝑛𝑓 − 	𝑇ª	𝑎𝑚𝑏) 
 
 

 
C. Necessitats de creixement de l’embrió i annexes: en aquestes necessitats es 

consideren el nombre de porcells nascuts en el part, el pes que presenten en el 

moment de néixer i la duració de la lactància dels animals. Per a calcular aquest 

valor, s’ha utilitzat el nombre 2600, que és l’Energia Metabolitzable en 

kilocalories d’Energia Metabolitzable per kilogram de pes metabòlic de l’animal 

i la duració de la gestació, que són 115 dies. Per altra banda, el pes dels porcells 

al naixement és variable i oscil·la entre 0,8 i 1 kg de pes viu. 
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𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡	𝑖	𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒𝑠 =
2600	𝑥	𝐾𝑔	𝑛𝑎𝑖𝑥𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡	𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠	𝑥	𝑁º	𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠	𝑝𝑒𝑟	𝑝𝑎𝑟𝑡

115  
 
 
 

D. Necessitats de guany de reserves: la deposició de reserves durant la gestació és 

important per no perdre pes en aquest període. Aquest valor es calcula a partir del 

nombre 4800 que són les kilocalories d’Energia Metabolitzable per kilogram 

d’increment de pes i del nombre 115 que són els dies que dura la gestació. El valor 

que varia és l’increment de pes i ve determinat de si és el primer, segon o tercer 

part de la truja. En el cas del primer part l’increment de pes és de 30 kilograms, 

en el segon part l’increment de pes és de 25 kilograms i en el tercer part 

l’increment de pes és de 15 kilograms (BSAS, 2003). 

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑔𝑢𝑎𝑛𝑦	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 =
4800		𝑥	D	𝑝𝑒𝑠	

115  
 
 
 

E. Necessitats de guany de pes del sistema mamari: aquestes necessitats estan 

associades a l’increment de pes del sistema mamari per alimentar el porcell. 

Aquest valor està influenciat per als dies de gestació (115 dies). El valor 35 que 

s’obté restant la duració de la gestació menys 80 dies, que és el valor a partir del 

qual incrementa el teixit mamari. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑔𝑢𝑎𝑛𝑦	𝑝𝑒𝑠	𝑚𝑎𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎 =
𝑃𝑉	𝑥	35
115  

 

3.2.2 CÀLCULS DE LES NECESSITATS DE PROTEÏNA DIÀRIES  

Les necessitats de proteïna diàries totals estan fraccionades en les necessitats de: 

manteniment, creixement, úter galvànic i annexes i deposició de proteïna en el cos de 

la mare.  

Aquestes necessitats proteiques estan calculades a partir de la lisina (LYS), la qual 

està composta per: lisina digestible estandarditzada en l’Ili (DIS), lisina aparentment 

digestible en l’Ili (DIA) i la lisina total (LYS total).  

En cada una de les necessitats, les fórmules s’han calculat pel primer, segon i tercer 

part, de la següent forma: 
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A. Necessitats de lisina de manteniment: les necessitats de lisina de manteniment 

està dividit com he dit anteriorment per: DIS, DIA i LYS total.  

Les necessitats DIS de manteniment s’han obtingut a partir del pes metabòlic i el 

valor de 38 mil·ligrams de DIS per kilogram de pes metabòlic (NRC, 2012). 

Finalment dividim pel valor 1000 per obtenir les unitats de gram per dia. El pes 

viu és el pes que té l’animal en el cas que sigui el primer, segon o tercer part. 

𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 =
	39,7	𝑥	𝑃𝑉3,^_	

1000 	 

Les necessitats DIA de manteniment s’han obtingut a partir de les necessitats DIS 

multiplicant-les per 0,94 degut a que aquestes necessitats són un 94% les DIS de 

manteniment.  

𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 = 𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 ∗ 0,94				 

Finalment les necessitats LYS total de manteniment s’han obtingut a partir de les 

necessitats DIS de manteniment dividint-les per 0,85 degut a que les necessitats 

DIS de manteniment són un 85% les LYS total de manteniment.  

𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 =
	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡

0,85  

B. Necessitats de creixement, de l’úter galvànic i de les annexes: en aquestes 

necessitats el valor proteic DIS s’ha obtingut a partir del nombre de porcells 

nascuts per part (valor entre 6 i 8), el percentatge de proteïna que en els tres casos 

(1er, 2n i 3er part) és d’un 12% de guany mitjà diari i la lisina depositada és un 

7,05% de la proteïna depositada i el pes viu de la truja en cada part. També s’ha 

dividit per 115 degut a que és la duració de la gestació. El valor resultant s’ha 

dividit entre 0,87 degut a que aquest valor és un 87% les necessitats DIS de les 

necessitats de creixement, de l’úter galvànic i de les annexes. 

	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, ú𝑡𝑒𝑟	𝑔𝑎𝑙𝑣à𝑛𝑖𝑐	𝑖	𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒𝑠 =
	𝑃𝑉		𝑥	𝑁º	𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠	𝑝𝑒𝑟	𝑝𝑎𝑟𝑡	𝑥	%	𝑃𝑏	𝑥	%	𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛𝑎	𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó	𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

0,87  
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Les necessitats DIA de creixement, de l’úter galvànic i de les annexes s’han 

obtingut a partir de les necessitats DIS multiplicant-les per 0,94 degut a que 

aquestes necessitats són un 94% les DIS de creixement, úter galvànic i annexes. 	
 

	𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥𝑚𝑒𝑛𝑡, ú𝑡𝑒𝑟	𝑔𝑎𝑙𝑣à𝑛𝑖𝑐	𝑖	𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒𝑠	 = 𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, ú𝑡𝑒𝑟	𝑔𝑎𝑙𝑣à𝑛𝑖𝑐	𝑖	𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒𝑠 ∗ 0,94			 

 

Finalment les necessitats LYS total de creixement, úter galvànic i annexes s’han 

obtingut a partir de les necessitats DIS de creixement, úter galvànic i annexes 

dividint-les per 0,85 degut a que les necessitats DIS de creixement, de l’úter 

galvànic i de les annexes són un 85% les necessitats LYS total de creixement, de 

l’úter galvànic i de les annexes.  

	𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, ú𝑡𝑒𝑟	𝑔𝑎𝑙𝑣à𝑛𝑖𝑐	𝑖	𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒𝑠	 =
	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, ú𝑡𝑒𝑟	𝑔𝑎𝑙𝑣à𝑛𝑖𝑐	𝑖	𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒𝑠

0,85  

 

C. Necessitats de deposició del cos de la mare: en aquestes necessitats el valor 

proteic DIS s’ha obtingut a partir de l’increment de pes en el primer, segon o tercer 

part de la truja. En el cas del primer part l’increment de pes és de 30 kilograms, 

en el segon part l’increment de pes és de 25 kilograms i en el tercer part 

l’increment de pes és de 15 kilograms, el percentatge de proteïna que en els tres 

casos (1er, 2n i 3er part) és d’un 12% de guany mitjà diari i la lisina depositada és 

un 7,05% de la proteïna depositada i el pes viu de la truja en cada part. També 

s’ha dividit per 115 degut a que és la duració de la gestació. Tot aquest valor s’ha 

dividit entre 0,37 degut a que aquest valor es un 37% les necessitats DIS del cost 

de creixement, de l’úter galvànic i de les annexes (BSAS, 2003). 

𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó	𝑑𝑒𝑙 cos 𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑟𝑒 =
	D	𝑝é𝑠	𝑥	0,8	𝑥	%𝑃𝑏	𝑥	%𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛𝑎	𝑥	1000𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó	𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó

0,37  

Les necessitats DIA de deposició del cos de la mare s’han obtingut a partir de les 

necessitats DIS multiplicant-les per 0,94 degut a que aquestes necessitats són un 

94% les necessitats DIS de deposició del cos de la mare.  
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	𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó	𝑑𝑒𝑙 cos 𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑟𝑒	 = 𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó	𝑑𝑒𝑙 cos 𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑟𝑒 ∗ 0,94			 

Finalment Les necessitats LYS total de deposició del cos de la mare s’han obtingut 

a partir de les necessitats DIS deposició del cos de la mare dividint-les per 0,85 

degut a que les necessitats DIS deposició del cos de la mare són un 85% les 

necessitats LYS total deposició del cos de la mare.  

𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó	𝑑𝑒𝑙 cos 𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑟𝑒 =
		𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó	𝑑𝑒𝑙 cos 𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑟𝑒

0,85
 

 

D. Necessitats nutricionals de Lisina totals: les necessitats nutricionals de lisina 

totals s’han obtingut sumant tots els costs per cada part. Aquestes necessitats per 

cada tipus de lisina són:  

𝐷𝐼𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 + 𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥. , 𝑢𝑡𝑒𝑟	𝑔𝑎𝑙𝑣à𝑛𝑖𝑐	𝑖	𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒𝑠 + 	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó	𝑑𝑒𝑙 cos 𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑟𝑒 

								𝐷𝐼𝐴	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 + 𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥. , 𝑢𝑡𝑒𝑟	𝑔𝑎𝑙𝑣à𝑛𝑖𝑐	𝑖	𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒𝑠 + 	𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó	𝑑𝑒𝑙 cos 𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑟𝑒 

										𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 + 𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥. , 𝑢𝑡𝑒𝑟	𝑔𝑎𝑙𝑣à𝑛𝑖𝑐	𝑖	𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒𝑠 + 	𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒		𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó	𝑑𝑒𝑙 cos 𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑟𝑒 

 

3.2.3 CÀLCUL CAPACITAT D’INGESTIÓ (CP) 

La capacitat d’ingestió (CP) s’ha obtingut de la mateixa manera per a cada una de les 

truges, sense tenir en compte si era el seu primer, segon o tercer part. Tampoc s’ha 

diferenciat per a truges en gestació individual o en grup. Aquests valors s’han obtingut 

agafant el valor de l’energia metabolitzable total i dividint-lo entre 2300 kilocalories 

d’energia metabolitzable per kilogram de matèria seca. El nombre 2300 és la 

concentració energètica òptima que relaciona l’energia metabolitzable amb la matèria 

seca. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡	𝑑V𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó =
	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑚𝑒𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2300  
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3.3 Truges en lactància 

En aquesta part s’han calculat les necessitats nutricionals de les truges en lactació. Per 

a calcular-les s’han utilitzat els mateixos factors que els calculs de les truges en 

gestació. 

3.3.1 CÀLCULS DE LES NECESSITATS ENERGÈTIQUES DIÀRIES 

Aquest apartat fa referència a les necessitats nutricionals de les truges en lactació. 

Per a calcular aquestes necessitats nutricionals el valor que varia en cada una és si la 

truja esta en el primer, segon o tercer (o més) part. Per a cada part el pes pot variar 

depenent de les reproductores de cada explotació. Els pesos estàndard que s’han 

considerat són: en el primer part un pes de 150 kilograms de pes viu, en el segon part 

un pes de 170 kilograms de pes viu i finalment el pes per al tercer part o més és de 

195 kilograms de pes viu. 

En cada cas s’han calculat les necessitats d’energia, de proteïna i la capacitat 

d’ingestió de les truges reproductores en període de lactància 

A. Necessitats de manteniment: aquest valor es calcula a partir del pes 

metabolitzable (PM) de la truja. El pes metabolitzable (PM) és el pes viu (PV) 

elevat a 0,75. 

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 = 112	𝑥	𝑃𝑉3,^_ + 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡	 

 

En la fórmula de les necessitats de manteniment s’utilitza el valor 112 degut a que 

són les kilocalories de energia metabolitzable que s’aporten per kilogram de pes 

metabòlic, truja i dia. 

Les necessitats de desplaçament són aquelles que es calculen tenint en compte els 

metres desplaçats en horitzontal (DH) i els mestres desplaçats en vertical (DV) 

que fa la finca per on es podrà desplaçar l’animal. Aquests desplaçaments van 

acompanyats d’un coeficient que relaciona els metres en calories d’energia 

metabolitzable. El coeficient pel desplaçament horitzontal és 0,71 degut a que són 

les calories d’energia metabolitzable per kilogram de pes viu i metre horitzontal 
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recorregut i pel desplaçament vertical és 9,56 degut a que són les calories 

d’energia metabolitzable per kilogram de pes viu i metre vertical recorregut 

(Lachica y Aguilera, 2000). 

 
 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =
(𝐷𝐻	𝑥	𝑃𝑉	𝑥	0,71) + (𝐷𝑉	𝑥	𝑃𝑉	𝑥	9,56)

1000  
 

F. Necessitats de termoregulació: aquest càlcul es va realitzar tan sols considerant 

la temperatura crítica inferior i es va agafar el valor 2ºC per a truges en lactació 

(FEDNA, 2013). 

En les necessitats de termoregulació s’ha utilitzat el coeficient 3 degut a que són 

les kilocalories d’energia metabolitzable per kilogram de pes viu i grau centígrad. 

La temperatura ambient de la zona l’hem considerada com a variable amb la 

finalitat que a cada zona poguessin obtenir les necessitats nutricionals amb la 

temperatura que tenen ells a la seva explotació (López-Bote, 2001). 

 
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó = (3	𝑥	𝑃𝑉3,56)	𝑥	(𝑇º	𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎	𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 	𝑇ª	𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡) 

 
 

B. Necessitats de producció de llet: la producció de llet durant el període de lactació 

és important per a l’alimentació dels porcells després del part. La producció de 

llet és una necessitat energètica per la mare i depèn del nombre de porcells que 

tingui la mare en el part que oscil.la entre 6 i 8 i de l’edat en la qual els porcells 

aturaran d’alimentar-se de la llet de la seva mare, normalment estan 4 setmanes 

mamant. El valor de 6500 és l’energia metabolitzable necessària per porcell 

nascut per a produir aquesta llet. Tots els altres nombres estan aplicats de la 

fórmula del llibre de FENA per a porc ibèric i és poden extrapolar. 

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó	𝑑𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑡 = n6,83	𝑥	
	6500

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎	𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó 	𝑥	𝑛º	𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠	𝑝𝑒𝑟	𝑝𝑎𝑟𝑡o − 125	𝑥	𝑛º	𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠	𝑝𝑒𝑟	𝑝𝑎𝑟𝑡	 

 
 

C. Necessitats de mobilització de reserves: la mobilització de les reserves durant 

la lactació és degut a que la mare distribuirà les reserves allà on les necessiti. 

Aquesta necessitat s’ha calculat a partir de tres parts. En primer lloc s’ha calculat 

l’energia de reserva a partir de els grams de proteïna i dels grams de lípids que 

deposita la truja (FEDNA, 2003).  
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𝐾𝑐𝑎𝑙	𝐸𝑅

𝑑 =
𝑔	𝑙𝑖𝑝𝑖𝑑
𝑑 	𝑥

𝐾𝑐𝑎𝑙𝐸𝑅
𝑔	𝑙𝑖𝑝𝑖𝑑 +	

𝑔	𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒ï𝑛𝑎
𝑑 	𝑥

𝐾𝑐𝑎𝑙𝐸𝑅
𝑔	𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒ï𝑛𝑎 

 

Seguidament s’han calculat les kilocalories d’energia neta partir de l’energia de 

reserva calculada anteriorment i el coeficient Klr, al seu valor és de 0,85.  

 

𝐾𝑐𝑎𝑙	𝐸𝑁
𝑑 =

𝐾𝑐𝑎𝑙	𝐸𝑅
𝑑 	
𝐾𝑙𝑟  

 

Finalment, amb aquesta energia neta i el coeficient Kla (el seu valor és de 0,72) 

s’ha obtingut els costs de guany de mobilització de reserves. 

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠	𝑑𝑒	𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 =
−𝐾𝑐𝑎𝑙	𝐸𝑁𝑑 	

𝐾𝑙𝑎  
 

 
3.3.2 CÀLCULS DE LES NECESSITATS DE PROTEÏNA DIÀRIES  

Les necessitats de proteïna diàries totals estan fraccionades en les necessitats de: 

manteniment, producció de llet i contribució a la mobilització de les reserves.  

Aquestes necessitats proteiques estan calculades a partir de la Lisina (LYS), la qual 

està composta per: Lisina digestible estandarditzada en l’Ili (DIS), Lisina aparentment 

digestible en l’Ili (DIA) i la Lisina total (LYS total).  

En cada una de les necessitats, les fórmules s’han calculat pel primer, segon i tercer 

part, de la següent forma: 

A. Necessitats de lisina de manteniment: les necessitats de lisina de manteniment 

esta dividit en: DIS, DIA i LYS total. Les necessitats DIS de manteniment s’han 

obtingut a partir del pes metabòlic i el valor de 46,7 mil·ligrams de DIS per 

kilogram de pes metabòlic (NRC, 2012). Finalment dividim pel valor 1000 per 

obtenir les unitats de gram per dia. El pes viu és el pes que té l’animal en el cas 

que sigui el primer, segon o tercer part. 
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𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 =
	46,7	𝑥	𝑃𝑉3,^_	

1000  

Les necessitats DIA de manteniment s’han obtingut a partir de les necessitats DIS 

multiplicant-los per 0,94 degut a que aquestes necessitats són un 94% les DIS de 

manteniment. 	

𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 = 𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 ∗ 0,94				 

Finalment les necessitats LYS total de manteniment s’han obtingut a partir de les 

necessitats DIS de manteniment dividint-les per 0,85 degut a que les necessitats 

DIS de manteniment són un 85% les necessitats LYS total de manteniment.  

𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 =
	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡

0,85  

B. Necessitats de producció de llet: les necessitats de lisina de manteniment està 

dividit en: DIS, DIA i LYS total. 

Les necessitats proteiques de producció de llet DIS estan influenciats pel nombre 

de porcells per part com el cost energètic de producció de llet. També està 

influenciat pel % de proteïna i lisina que deposita la mare. En cada part, la proteïna 

depositada és del 12% i un 6,3% és el percentatge de lisina d’aquesta proteïna 

(Close y cole, 2000; NRC, 2012).  Així mateix, les necessitats de producció de 

llet també està influenciat pels kilograms de llet necessaris per guanyar 1 kilogram 

de pes viu el porcell; el valor del qual  és de 3,25. Finalment el valor resultant és 

un 71% les necessitats DIS de les necessitats de producció de llet. 

𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó	𝑑𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑡 =
	𝑁º	𝑑𝑒	𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠	𝑝𝑒𝑟	𝑝𝑎𝑟𝑡	𝑥		 	𝐾𝑔	𝑙𝑙𝑒𝑡	𝐾𝑔	𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑥	𝐺𝑀𝐷	𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠	𝑥	%𝑃𝑏	𝑥	%𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛𝑎

0,71  

Les necessitats DIA de producció de llet s’han obtingut a partir de les necessitats 

DIS multiplicant-les per 0,94, ja que aquestes necessitats són un 94% les 

necessitats DIS de de producció de llet. 

	𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó	𝑑𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑡 = 	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó	𝑑𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑡 ∗ 0,94				 
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Finalment, les necessitats LYS total de producció de llet s’han obtingut a partir de 

les necessitats DIS de producció de llet dividint-les per 0,85 degut a que les 

necessitats DIS de producció de llet són un 85% les necessitats LYS total de 

producció de llet.  

	𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó	𝑑𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑡 =
	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó	𝑑𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑡

0,85  

C. Necessitats de mobilització de les reserves: les necessitats de lisina de 

manteniment està dividit en: DIS, DIA i LYS total. 

El valor DIS de les necessitats de mobilització depèn del % de lisina i de proteïna 

que deposita del guany mitjà diari mencionat anteriorment. Aquest percentatge és 

d’un 12% de proteïna i un 6,3% de lisina amb una eficiència d’un 85% (Close y 

Cole, 2000). També depèn de l’increment del pes de la mare en funció del part 

que és i de la duració de la lactació. 

𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 = −
D𝑝é𝑠(𝑘𝑔)

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó	𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó 	𝑥1000	𝑥	0,85	𝑥	%𝑃𝑏	𝑥	%	𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛𝑎 

Les necessitats DIA mobilització reserves manteniment s’han obtingut a partir de 

les necessitats DIS multiplicant-les per 0,94 degut a que aquestes necessitats són 

un 94% les necessitats DIS mobilització reserves. 

𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 = 	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 ∗ 0,94				 

Finalment les necessitats LYS total de mobilització reserves s’han obtingut a 

partir de les necessitats DIS de mobilització reserves dividint-les per 0,85 degut a 

que les necessitats DIS de manteniment són un 85% les LYS total de mobilització 

reserves.  

𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 =
	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠

0,85  

D. Necessitats nutricionals de lisina totals: les necessitats nutricionals de lisina 

totals s’han obtingut sumant tots els costs per cada part. Aquestes necessitats per 

cada tipus de lisina són: 
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𝐷𝐼𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 + 𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó	𝑙𝑙𝑒𝑡𝑖 + 	𝐷𝐼𝑆	𝑑𝑒	𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 

𝐷𝐼𝐴	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 + 𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó	𝑙𝑙𝑒𝑡𝑖 + 	𝐷𝐼𝐴	𝑑𝑒	𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 

	𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡 + 𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó	𝑑𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑡 + 	𝐿𝑌𝑆	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 

 

3.3.3 CÀLCUL CAPACITAT D’INGESTIÓ (CP): 

La capacitat d’ingestió (CP) és va obtenir de la mateixa manera que per les truges en 

Gestació. S’ha dividit l’Energia Metabolitzable total entre 2300 que és la concentració 

energètica òptima que relaciona l’energia metabolitzable amb la matèria seca. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡	𝑑V𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó =
	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑚𝑒𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2300  

 

3.4 Dietes alimentàries 
Finalment en aquest estudi s’ha realitzat la formulació de distintes opcions per donar una 

dieta que compleixi aquestes necessitats nutricionals en cada període. Totes les opcions 

s’han fet per a totes les fases dels porcs d’engreix i pel període de lactació i gestació de 

les truges. Aquestes opcions també s’han considerat per les necessitats nutricionals en 

funció de cada època de l’any. Totes elles s’han fet utilitzant l’alimentació típica del porc 

negre mallorquí: cereals (ordi (Hordeum vulgare), blat (Triticum) i triticale (Triticum 

aestivum)), lleguminoses (favó (Vicia faba), pèsol (Pisum sativum), alfals (Medicago 

satvia) i veça (Vicia sativa) i per a la pastura s’ha utilitzat l’espècie Ray Grass (Llolium 

rigidum). Aquesta varietat s'utilitza comunament com a pastura i presenta l'avantatge de 

ser resistent a la sequera. 

 

Per les distintes opcions de la dieta s’han realitzat totes les combinacions possibles 

mesclant un o dos cereals amb una lleguminosa. Aquestes opcions s’han dut a terme 

mitjançant un sistema de dues equacions amb dues incògnites. La principal restricció ha 

estat que no es sobrepassi la capacitat d’ingestió de l’animal en qualsevol dieta de cada 

fase o etapa. 
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4. Resultats i discussió 
 
El principal resultat d'aquest estudi és la creació d'una eina per al càlcul de les necessitats 

nutricionals i racions al porc negre mallorquí. 

Aquesta eina és un Excel compost per diverses fulles on hi ha introduïts tots 

els càlculs anteriors. Aquest Excel és interactiu, ja que presenta una gran facilitat per a 

variar els distints paràmetres variables. A l'Excel es pot observar dues fulles principals: 

una fulla general on s'ajunten tots els valors per als porcs d'engreix i un altre fulla per les 

truges en gestació i lactació. 

La fulla general dels porcs d'engreix conte una taula amb les necessitats nutricionals de 

l'animal tant individualment com en grup. També hi ha dues taules on ens proporcionen 

diferents combinacions alimentàries en unitats de matèria seca i en unitats de matèria 

fresca. En aquest full Excel es poden variar les dades de temperatura ambient màxima i 

mínima. També es pot variar el percentatge de mascles i femelles que presenta el grup 

d'animals. 

 

Igualment, a la fulla general de les truges en gestació i lactació hi ha les mateixes taules 

que a la fulla general dels porcs destinats a l'engreix. Totes les taules presenten els valors 

per a cada estat de les truges i en funció de si és el primer, segon o tercer part. Aquesta 

fulla ens permet variar la temperatura, el pes dels porcells quan neixen, el nombre de 

porcells per part, l'edat en què es desmamen i el pes quan es desmamen els porcells. 

 

En el cas dels porcs d'engreix, cada període entre distints pesos mencionats en l'apartat 

de metodologia presenta una fulla particular on es descriuen detalladament totes les 

necessitats nutricionals dels animals. De la mateixa manera hi ha una fulla de necessitats 

nutricionals particulars per a les truges en gestació i les truges en lactació. Cada una 

d'aquestes fulles particulars està lligada amb la fulla general. Les dades que es varien en 

les fulles generals fan que canviïn els càlculs de les fulles particulars. Aquests canvis en 

els valors dels càlculs en les fulles de cada període es reflecteixen en la fulla general. 

 

Aquesta eina ens ha ajudat a obtenir respostes a distints casos particulars fent distintes 

simulacions en els porcs d'engreix i les truges en gestació i lactació. 
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4.1 Simulacions per a porcs destinats a l’engreix 
 
El model nutricional dels porcs destinats a l’engreix ens permet modificar dues variables 

a través de les quals es pot observar que les necessitats nutricionals i les dietes varien. 

Gràcies al model s’han pogut fer dues simulacions: la primera s’ha duit a terme variant el 

sexe dels integrants del grup a una temperatura ambient concreta, 12 ºC. En canvi, la 

segona simulació s’ha duit a terme variant la temperatura en un mateix grup d’animals; 

el qual només estava compost per mascles castrats. Totes les simulacions estan calculades 

a escala individual. Així mateix, cal destacar que totes aquestes condicions, a l’Excel, es 

poden modificar i realitzar infinites simulacions. 

 

La primera simulació ha estat, com he mencionat anteriorment, la influència del sexe 

sobre les necessitats nutricionals del porc negre mallorquí. La taula 1 ens presenta les 

diferents necessitats nutricionals que té el porc negre mallorquí a una temperatura ambient 

de 12 ºC, durant els períodes de 15 a 30 kilograms de pes viu i de 110 a 150 kilograms de 

pes viu. S’han elegit aquests dos períodes per a les simulacions amb la finalitat de posar 

un exemple visual, a més de mostrar la funcionalitat d’aquesta eina per a qualsevol etapa 

del creixement de l’animal. Estan desenvolupats tots els períodes en la Taula 13 dels 

annexes.  

El primer període, de 15 a 30 kg de pes viu, és el moment en què es desmamen els 

porcells. El segon, de 110 a 150 kg, és el rang en què es troba el pes òptim per al sacrifici 

del porc. 

 
 
Taula 1. Necessitats nutricionals del porc d'engreix en funció del sexe. 

Necessitats 

nutricionals 

Unitats Període 

Kg pes viu 15 - 30 110 - 150 

Grup mascles castrats mixt femelles mascles castrats mixt femelles 

Energia 
Metabolitzable 

Kcal/d 3703,37 3643,64 358392 919890 9059,99 8921,08 

Energia Neta Kcal/d 2840,48 2794,67 274887 705556 6949,01 6842,47 

Lisina total g/d 5,79 6,43 706 1163 12,82 14,00 

Capacitat d'ingestió g/d 1,61 1,58 1,56 4,00 3,94 3,88 
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El mascle castrat presenta unes majors necessitats energètiques que l’individu mixt i la 

femella. En els dos períodes, el mascle castrat presenta entre un 3,10 % i 3,30 % més de 

necessitats energètiques que la femella. En contraposició, la femella presenta entre un 

20% i 21% més de necessitats proteiques que el mascle castrat. Finalment, aquestes 

diferències de les necessitats nutricionals entre individus es veuran reflectides en la dieta 

que s’ha d’aportar a cada animal. 

 

En aquest model s’han realitzat 16 combinacions de dietes diferents utilitzant els aliments 

mencionats a l’apartat de metodologia. Aquestes combinacions també són diferents en 

funció del sexe, ja que estan relacionades amb les necessitats nutricionals el porc negre 

mallorquí. En la Taula 14 dels annexes s’observen totes les combinacions per a tots els 

períodes. 

 
Taula 2. Combinacions alimentàries pel porc d’engreix en funció del sexe. 

 
Combinació 
alimentaria 

 
Cultius  

Unitats Període 

Kg pes viu 15 - 30 110 - 150 

Grup mascle castrat mixt femella mascle castrat mixt femella 

1: Ordi + 
Pèsol 

Ordi Kg mf/d 1,24 1,14 1,04 3,45 3,20 3,06 

Pèsol Kg mf/d 0,19 0,27 0,34 0,14 0,32 0,41 

2: Ordi 
+Fava 

Ordi Kg mf/d 1,26 1,17 1,07 3,46 3,23 3,10 

Fava Kg mf/d 0,19 0,26 0,34 0,14 0,32 0,40 

3: Blat+ 
Ordi +Fava 

Blat Kg mf/d 0,60 0,55 0,51 1,64 1,53 1,47 

Ordi Kg mf/d 0,60 0,55 0,50 1,63 1,52 1,46 

Fava Kg mf/d 0,23 0,30 0,37 0,25 0,42 0,50 

 

A la taula 2, hi ha un exemple de tres combinacions alimentàries: la primera d’ordi i pèsol, 

la segona d’ordi i fava i la tercera ordi, blat i fava. Aquestes combinacions estan 

calculades per a les mateixes condicions que les necessitats anteriors: 12 ºC de 

temperatura ambient i per cada individu d’engreix.  

A la mateixa taula,  s’observa que el pèsol i la fava aporten a l’animal la mateixa quantitat 

de proteïnes i energia en un mateix període, per un mateix sexe. L’únic que influirà a 

l’hora de què el pagès utilitzi pèsol o fava serà el preu al qual es trobi l’aliment en el 

mercat. En segon lloc, s’observa que el mascle castrat és l’individu al qual se li ha 

d’aportar major nombre de cereal degut a que presenten una major demanda energètica. 

Per altra banda, la femella és l’individu al qual se li ha d’aportar menor quantitat de 
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cereals però major quantitat de lleguminosa degut a que són el grup amb majors 

necessitats proteiques. 

 

La segona simulació ha consistit a observar la influència de la temperatura ambient en les 

necessitats nutricionals del porc negre mallorquí. A la taula 3 es presenten les diferències 

nutricionals del porc negre mallorquí pels mateixos períodes que la simulació anterior, 

tan sols per a un mascle castrat. El que es compara en aquesta simulació és la influència 

de la temperatura en les necessitats nutricionals. S’han considerat una temperatura 

ambient freda 12 ºC i una temperatura ambient càlida 30 ºC.  

 
Taula 3. Necessitats nutricionals del porc d'engreix en funció de la temperatura. 

Necessitats nutricionals 
Unitats Període 

Kg 15 - 30 110 - 150 

Temperatura ºC 12 30 12 30 

Energia Metabolitzable Kcal/d 3703,37 3473,96 9198,90 8898,60 

Energia Neta Kcal/d 2840,48 2664,53 7055,56 6825,22 

Lisina total g/d 5,79 5,79 11,63 11,63 

Capacitat d'ingestió g/d 1,61 1,51 4,00 3,87 

 
 

La temperatura ambient ens canvia les necessitats nutricionals del porc negre mallorquí. 

En el cas del primer període, els porcells a temperatures baixes presenten un 6,6 % més 

de necessitats energètiques i mantenen les necessitats proteiques. La capacitat d’ingestió 

en aquest període també augmenta un 6,6 % en temperatures baixes. En el cas del segon 

període, l’augment de les necessitats energètiques baixa d’un 6,6 % a un 3,4 % respecte 

a temperatures baixes. Les necessitats proteiques es mantenen; de la mateixa manera que 

durant el període de baixes temperatures. La capacitat d’ingestió també augmenta, però 

en menor mesura, ja que passa d’un 6,6 % del període fred a un 3,4 % en el període càlid.  

 
Per aquesta simulació també s’han utilitzat les 16 combinacions alimentàries anteriors 

amb els mateixos aliments. A la taula 4 s’han comparat les mateixes condicions anteriors: 

dues temperatures diferents 12 ºC i 30 ºC, tot calculat per un grup format tan sols per 

mascles castrats i pels mateixos dos períodes anteriors.  
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Taula 4. Combinacions alimentàries pel porc d’engreix en funció de la temperatura. 

Combinació alimentaria Cultius 
Unitats Període 

Kg 15 - 30 110 - 150 

Temperatura ºC 12 30 11 30 

1: Ordi + Pèsol 
Ordi Kg mf/d 1,24 1,13 3,41 3,26 

Pèsol Kg mf/d 0,19 0,22 0,18 0,21 

2: Ordi +Fava 
Ordi Kg mf/d 1,26 1,15 3,43 3,28 

Fava Kg mf/d 0,19 0,22 0,18 0,21 

3: Blat+ Ordi +Fava 

Blat Kg mf/d 0,60 0,54 1,62 1,55 

Ordi Kg mf/d 0,60 0,54 1,62 1,54 

Fava Kg mf/d 0,23 0,25 0,29 0,31 

 

A la taula presentada podem observar que en el primer període, a temperatures ambientals 

baixes, els porcells presenten la necessitat d’aportar un 11 % més de cereals i una 

aportació de un 12 % menys de lleguminoses. A l’altre període, els porcs necessiten un 5 

% més de cereals i un 16 % menys de lleguminoses en una temperatura ambient baixa. 

Aquests percentatges coincideixen amb les diferències nutricionals de la taula anterior. 

 

Una altra simulació ha estat observar la influència de la pastura en l’alimentació del porc 

negre mallorquí. A la taula 5 s’han considerat 3 dietes combinant: ordi, pèsol i tres tipus 

de pastura diferent. Els distints tipus de pastura són: una pastura màxima al qual ens 

donaria el màxim de producció, una pastura bona la qual es considera una producció 

normal i una pastura dolenta que pot ser degut a un mal any de sembra i aporta una mala 

producció. Aquesta simulació s’ha fet en les mateixes condicions que les anteriors: 12 ºC 

de temperatura ambient i per un mascle castrat. 

 
Taula 5. Combinacions alimentàries de cereal, lleguminosa i pastura pel porc d'engreix. 

Combinacions 
alimentaries 

 
Cultius 

Unitats període 
Kg 15 - 30 110 - 150 

1:Pastura Ray- 
Grass màxima 

Ordi Kg mf 0,59 1,82 
Pastura Ray- Grass màxima Kg mf 2,97 7,22 

Pèsol Kg mf 0,56 0,52 

2: Pastura Ray- 
Grass bona 

Ordi Kg mf 0,85 2,44 
Pastura Ray- Grass bona Kg mf 2,22 5,41 

Pèsol Kg mf 0,56 0,52 

3: Pastura Ray- 
Grass dolenta 

Ordi Kg mf 1,36 3,69 
Pastura Ray- Grass dolenta Kg mf 0,74 1,80 

Pèsol Kg mf 0,56 0,52 
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La principal observació de la taula 5 és que a mesura que disminueix la qualitat i 

producció de la pastura, augmenta la quantitat d’ordi però es mantenen les quantitats de 

lleguminosa. Això és degut a que la pastura és una font d‘energia i aporta poca quantitat 

de proteïna. Aquestes opcions poden ajudar al pagès a utilitzar la pastura i saber quina 

quantitat per grup de pastura ha de donar en cada moment i com complementar-la amb 

cereals i lleguminoses. Aquesta complementació és necessària degut a que si només 

aportem cereals o pastura a la seva alimentació, no complim les seves necessitats de 

proteïna i per tant provocarem un mal desenvolupament. 

 

Taula 6. Superfície de pastura necessària per a l'alimentació del porc d’engreix. 

Opcions alimentaries  Cultius 
Unitats període 

Kg 15 - 30 110 - 150 

1:Pastura Ray- Grass 
màxima 

Pastura Ray- Grass màxima 
necessària Kg mf 278,67 677,91 

Matèria fresca estàndard per Ha Kg mf/ha 8000 8000 

Superfície necessària Ha totals / 
individu 0,035 0,085 

UGM necessaries per Hectarea UGM / Ha 2,86 1,41 

2: Pastura Ray- Grass 
bona 

Pastura Ray- Grass bona 
necessària Kg mf 209,00 508,43 

Matèria fresca estàndard per Ha Kg mf/ha 8000 8000 

Superfície necessària Ha totals / 
individu 0,026 0,064 

UGM necessaries per Hectarea UGM / Ha 3,85 1,88 

3: Pastura Ray- Grass 
dolenta 

Pastura Ray- Grass dolenta 
necessària Kg mf 69,67 169,48 

Matèria fresca estàndard per Ha Kg mf/ha 8000 8000 

Superfície necessària Ha totals / 
individu 0,009 0,021 

UGM necessaries per Hectarea UGM / Ha 11,11 5,71 

 
 

També s’han calculat les hectàrees necessàries per a obtenir els kilograms de matèria 

fresca dels tres tipus de pastura anteriors. En els Annexes es pot observar aquests càlculs 

per a tots els períodes, Taula 15. 

A la taula 6 podem comprovar que en el període d’alimentació de porcells, per complir 

els kilograms d’una pastura màxima es necessitaran 3,5 ha. Per obtenir els kg d’una 

pastura normal es necessitaran 2,61 ha; i per a una pastura dolenta tan sols 0,87 ha. Per 

altra banda, en el període d’alimentació dels porcs que es troben dins el grup de pes en 

què ja poden ser sacrificats s’observa que per obtenir els kg per una pastura màxima és 
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necessari sembrar 8,47 ha, per a una pastura bona 6,36 ha i per una pastura dolenta tan 

sols 2,12 ha. Aquests resultats ens indiquen que si tenim una pastura dolenta, necessitarem 

sembrar 4 vegades més d’hectàrees per obtenir els kg d’una pastura màxima i en el cas 

que tinguem una pastura normal haurem de sembrar un 30 % més per obtenir els 

kilograms d’una pastura màxima. 

 

Finalment, a la taula 6 podem observar les UGM per hectàrees necessàries en els 

dos períodes del porc d'engreix. Per al primer període s'ha utilitzat el factor de 

0,1 UGM per individu i en el segon període s'hi ha utilitzat el factor 0,12 UGM per 

individu. Aquests valors s'han agafat del butlletí oficial de l'estat (BOE, 2015). A la taula 

6 podem observar que el valor de les UGM disminueix amb l'augment de pes de l'animal i 

augment amb la disminució de la qualitat de la pastura. 

 

 

4.2 Simulacions per a truges en estat gestació i lactació 
 

El model nutricional del porc negre mallorquí també permet realitzar distintes 

simulacions per a truges en gestació i lactació. S’han realitzat distints tipus de simulacions 

per a les truges reproductores: en primer lloc s’han comparat el nombre de parts amb el 

tipus de gestació (individual o en grup). Aquesta simulació s’ha fet considerant una 

temperatura ambient de 16 ºC. En La Taula 16 es pot observar els mateixos càlculs per a 

16 ºC. 

Per altra banda, s’ha duit a terme una altra simulació basada en la influència de la 

temperatura en les truges en gestació en grup. Es classifica pel nombre de parts que té la 

truja (1er, 2n i 3er o més parts). Totes les taules estan aplicades a escala individual amb 

6 porcells per part els quals presenten 1 kg de pes viu cada un quan neixen. Totes aquestes 

condicions es poden modificar a l’Excel per poder realitzar infinites simulacions per tal 

d’abarcar cadascuna de les explotacions ramaderes de porc negre mallorquí.  

 

La primera simulació sobre la comparació de les necessitats nutricionals segons l’estat de 

gestació i en l’estat de lactació ens indica que hi ha certes diferències significatives. A la 

taula 7 podem observar que en tots els parts, la gestació en grup presenta entre un 19 % i 

un 20 % menys de necessitats energètiques i de capacitat d’ingestió que la gestació 

individual. En canvi, les necessitats de proteïna són les mateixes per les dues formes de 
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dur a terme la gestació en tots els parts. Per altre part si comparem les necessitats 

nutricionals entre l’estat de gestació i l’estat de lactació observem que l’estat de lactació 

presenta entre un 42 % i un 51 % de necessitats energètiques més que l’estat de gestació 

en funció del part. La capacitat d’ingestió en l’estat de lactació també augmenta amb els 

mateixos percentatges. Per altre part, la diferència de les necessitats de proteïna és més 

baixa. En l’estat de lactació, les necessitats proteiques augmenten entre un 45 % en el 

primer part fins a un 27% en el tercer part.  
 

Taula 7. Necessitats nutricionals de les truges en funció de l’estat reproductiu. 

Necessitats 
nutricional

s 

Unita
ts 1er part 2n part ³ 3 parts 

Estat 
Gestac

ió 
grup 

Gestac
ió ind. 

Lactaci
ó 

Gestac
ió 

grup 

Gestac
ió ind. 

Lactaci
ó 

Gestac
ió 

grup 

Gestac
ió ind. Lactació 

Energia 
metabolitza

ble 

Kcal/
d 

5327,4
0 

5327,4
0 

11663,
18 

5894,2
5 

5894,2
5 

13080,
42 

6331,0
1 

6331,0
1 15105,67 

Energia 
neta 

Kcal/
d 

3995,5
5 

3995,5
5 

8747,3
9 

4420,6
9 

4420,6
9 

9810,3
1 

4748,2
6 

4748,2
6 11329,25 

LYS 
TOTAL g/d 10,18 10,18 22,5 9,72 9,72 24,76 7,26 7,26 27,36 

Capacitat 
ingestió Kg/d 2,32 2,32 5,07 2,56 2,56 5,69 2,75 2,75 6,57 

 

Aquestes diferències entre els estats en cada part influeixen en l’alimentació de l’animal. 

S’han utilitzat les mateixes combinacions alimentàries que en l’apartat anterior. En la 

Taula 19 és podem observar totes les diferents combinacions. A la taula 8 podem observar 

tres combinacions diferents i  en el cas dels cereals, la lactació presenta entre un 46 % i 

un 44 % més de kilograms de matèria fresca que els necessaris per alimentar els dos tipus 

de gestació (individual o en grup). Per altra part, les lleguminoses, durant l’estat de 

lactació s’han d’aportar un 59 % més de kilograms de matèria fresca en el primer part, un 

70% en el segon part i un 92 % en el tercer part que en els dos tipus de gestació. 
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Taula 8. Exemple de raccions en truges en funció de l’estat reproductiu. 

Combinaci
ons 

alimentarie
s 

Cultius 

Unitats 1er part 2n part ³ 3 parts 

Estat Gestació 
grup 

Gestació 
ind. Lactació Gestació 

grup 
Gestació 

ind. Lactació Gestació 
grup 

Gestació 
ind. Lactació 

1: Blat + 
Pèsol 

Blat Kg mf/d 1,54 1,54 3,36 1,84 1,84 3,81 2,25 2,25 4,51 

Fava Kg mf/d 0,55 0,55 1,22 0,45 0,45 1,32 0,18 0,18 1,41 

2: Blat + 
Fava 

Blat Kg mf/d 1,48 1,48 3,22 1,79 1,79 3,65 2,23 2,23 4,34 

Pèsol Kg mf/d 0,56 0,56 1,24 0,46 0,46 1,35 0,18 0,18 1,43 

3: Blat + 
Ordi + 
Fava 

Blat Kg mf/d 0,57 0,57 1,24 0,68 1,40 1,40 0,83 1,66 1,66 

Ordi Kg mf/d 0,57 0,57 1,23 0,67 1,39 1,39 0,82 1,65 1,65 

Fava Kg mf/d 0,60 0,60 1,34 0,52 0,52 1,46 0,26 0,26 1,57 

 

Finalment, en aquesta taula s’extreu que els dos tipus de gestació en grup i individual, 

se’ls ha d’aportar els mateixos kilograms de tots els aliments degut a que les diferències 

nutricionals mencionades anteriorment són relativament baixes. 

 

La segona simulació s’ha realitzat classificant els parts de la gestació en grup en funció 

de la temperatura per observar com varien les necessitats nutricionals en dues 

temperatures: 16 ºC i 30 ºC. Cada truja presenta 6 porcells per part amb un pes viu, d’un 

kilogram cada un. 

 
Taula 9. Necessitats nutricionals de les truges en gestació a diferents temperatures. 

Necessitats nutricionals Unitats 1er part 2n part ³ 3 parts 

Temperatura ºC 16 30 16 30 16 30 

Energia metabolitzable Kcal/d 5327,40 5327,40 5894,25 5894,25 6331,01 6331,01 

Energia neta Kcal/d 3995,55 4086,12 4420,69 4520,89 4748,26 4855,89 

LYS TOTAL g/d 10,18 10,18 9,71 9,71 7,26 7,26 

Capacitat ingestió Kg/d 2,32 2,32 2,56 2,56 2,75 2,75 

 

A la taula 9 s’observa que, en el cas de les truges, les necessitats nutricionals en 

temperatures ambientals fredes són quasi les mateixes que en temperatures ambientals 

càlides. En temperatures ambientals baixes, les necessitats energètiques només 
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augmenten un 2 % enfront a les temperatures altes. En el cas de les necessitats de proteïna 

i la capacitat d’ingestió es manté igual en els dos casos. 

 

Per tant, l’aportació de l’alimentació serà igual amb petites variacions. A la taula que es 

mostra a continuació (Taula 10) podem observar que, en el cas dels cereals, a 

temperatures baixes s’han d’aportar entre un 11 % i un 13 %  més que en temperatures 

altes. En contraposició, a n’aquesta mateixa taula s’observa que a temperatures altes s’ha 

d’aportar entre un 6% (en el primer part)  i un 30% (el tercer part) més de lleguminoses. 

En el segon part s’aportaran un 11% més de lleguminosa a temperatures altes. 

 
Taula 10. Combinacions alimentaries en truges en gestació a diferents temperatures. 

Combinacions 
alimentaries Cultius Unitats 1er part 2n part ³ 3 parts 

Temperatura ºC 16 30 16 30 16 30 

1: Blat + Pèsol 
Blat Kg mf/d 1,54 1,60 1,84 1,90 2,25 2,31 

Fava Kg mf/d 0,55 0,54 0,45 0,44 0,18 0,17 

2: Blat + Fava 
Blat Kg mf/d 1,48 1,54 1,79 1,85 2,23 2,29 

Pèsol Kg mf/d 0,56 0,55 0,46 0,45 0,18 0,17 

3: Blat + Ordi + 
Fava 

Blat Kg mf/d 0,57 0,59 0,68 0,70 0,83 0,85 

Ordi Kg mf/d 0,57 0,59 0,67 0,70 0,82 0,85 

Fava Kg mf/d 0,60 0,59 0,52 0,51 0,26 0,25 

 

Finalment, s’ha fet una simulació per saber com introduir una pastura en l’alimentació de 

les truges reproductores amb les condicions de 16 ºC de temperatura ambient. 
 

Taula 11. Combinacions alimentaries de cereal, lleguminosa i pastura per les truges en gestació en grup. 

Combinacions 
alimentaries Cultius Unitats 1er part 2n part ³ 3 parts 

1:Pastura Ray- 
Grass màxima 

Ordi Kg mf/d 0,14 0,35 0,78 

Pastura Ray- Grass màxim Kg mf/d 3,42 3,69 3,79 

Pèsol Kg mf/d 0,63 0,53 0,23 

2: Pastura Ray- 
Grass bona 

Ordi Kg mf/d 0,43 0,67 1,11 

Pastura Ray- Grass bona Kg mf/d 2,56 2,77 2,85 

Pèsol Kg mf/d 0,63 0,53 0,23 

3: Pastura Ray- 
Grass dolenta 

Ordi Kg mf/d 1,02 1,31 1,76 

Pastura Ray- Grass dolenta Kg mf/d 0,85 0,92 0,95 

Pèsol Kg mf/d 0,63 0,53 0,23 
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A la taula 11 s’observa que a mesura que disminueix la qualitat i producció de la pastura, 

augmenta la quantitat d’ordi que s’ha d’aportar per a complir les necessitats energètiques 

de les truges reproductores. Per altra part, els kilograms de matèria fresca de lleguminosa 

que s’ha d’aportar es mantenen en cada part. En el cas de no cobrir totes les necessitats 

nutricionals, a les truges reproductores se’ls hi aporta uns suplements. 

 

Amb les dades anteriors s’han pogut calcular les hectàrees necessàries per a obtenir els 

kilograms de matèria fresca dels tres tipus de pastura. A la taula 12, ens informa sobre les 

hectàrees necessàries en els tres tipus de pastura. En el primer part per complir els 

kilograms d’una pastura màxima es necessitaran tan sols 0,04 Ha,  per obtenir els 

kilograms d’una pastura normal es necessitaran tan sols 0,03 Ha i per a una pastura 

dolenta tan sols 0,01 Ha. Totes aquestes opcions estan calculades a la Taula 20 dels 

annexes per a les truges en gestació individual, en grup i per a l’estat de lactació. 

 
Taula 12. Superfície de pastura necessària per a l'alimentació de les truges en gestació en grup. 

Opcions Dades Unitats 1er part 2n part ³ 3 parts 

1:Pastura 
Ray- Grass 

màxima 

Pastura Ray- Grass màxima 
necessària Kg mf 320,93 347,09 356,44 

Matèria fresca estàndard per Ha Kg mf/ha 8000 8000 8000 

Superfície necessària Ha totals / 
individu 0,04 0,04 0,04 

UGM necessaries per Hectarea UGM / Ha 7,5 7,5 7,5 

2: Pastura 
Ray- Grass 

bona 

Pastura Ray- Grass bona 
necessària Kg mf 240,70 260,32 267,33 

Matèria fresca estàndard per Ha Kg mf/ha 8000 8000 8000 

Superfície necessària Ha totals / 
individu 0,03 0,03 0,03 

UGM necessaries per Hectarea UGM / Ha 10 10 10 

3: Pastura 
Ray- Grass 

dolenta 

Pastura Ray- Grass dolenta 
necessària Kg mf 80,23 86,77 89,11 

Matèria fresca estàndard per Ha Kg mf/ha 8000 8000 8000 

Superfície necessària Ha totals / 
individu 0,01 0,01 0,01 

UGM necessaries per Hectarea UGM / Ha 30 30 30 

 

Per altra banda, en els altres parts la superfície és un poc superiors però no incrementa 

molt comparant-ho amb el primer part. Aquests resultats ens indiquen que si tenim una 

pastura dolenta, necessitarem sembrar unes 4 vegades més d’hectàrees per obtenir els 

kilograms d’una pastura màxima i en el cas que tinguem una pastura normal haurem de 

sembrar un 25% mes per obtenir els kilograms d’una pastura màxima. 
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Finalment es pot observar en la taula 12 les UGM (“Unidades ganaderas mayores”) per 

hectàrees necessàries en les truges en gestació en grup. S'ha utilitzat el factor de 

0,3 UGM per truja, al qual és el valor que presenta el BOE per a truges (BOE, 2015). En 

els tres parts el valor és el mateix, ja que les hectàrees necessàries per a complir les seves 

necessitats són les mateixes. En el cas de la pastura màxima tindrem 7,5 UGM/Ha, en el 

cas de la pastura bona 10 UGM/Ha i en el cas de la pastura dolenta 30 UGM/Ha. 
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5. Conclusions 
 

El model teòric estàndard de la nutrició del porc negre mallorquí ens ha ajudat a crear una 

sèrie de simulacions i a extreure diverses conclusions interessants sobre aquesta raça que 

ens permetran ampliar els nostres coneixements sobre el porc negre mallorquí. Les 

conclusions extretes en aquest estudi s'exposen en funció dels objectius establerts 

anteriorment. 

 

- Crear un model teòric estàndard de les necessitats nutricionals del porc negre 

mallorquí d'engreix a partir d'un full Excel interactiu. 

 

1. Aquest model teòric estàndard de les necessitats nutricionals dels porcs d'engreix de 

la raça autòctona de les Balears, ens pot ser d'ajuda per a obtenir més informació sobre 

l'alimentació del porc d'engreix i adaptar més precisament les necessitats a les 

condicions particulars de cada explotació. Per altra banda, aquest model nutricional 

pot ser d'interès per a futurs projectes d'investigació sobre el porc negre mallorquí. 

 

- Crear un model teòric estàndard de les necessitats nutricionals per la truja en 

gestació i en lactació de la raça de porc negre mallorquí a partir d'un full Excel 

interactiu. 

 

2. L'aplicació d'aquest model mencionat anteriorment a les truges en gestació i lactació, 

permet professionalitzar més les explotacions i aconseguir optimitzar més la seva 

producció. En el cas de les truges en gestació i lactació permet adaptar totes les 

condicions reproductives d'aquests animals a les distintes explotacions i sistemes 

reproductius. L'adaptació d'aquest model nutricional a les truges també pot ser 

d'interès per a futurs projectes d'investigació o realitzar distints experiments per 

analitzar possibles alternatives. 

 

- Formular distintes dietes per a satisfer aquestes en cada etapa de l'animal. 
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3. La formulació de distintes dietes creades a partir d'aquest model nutricional, permet 

aportar a l'animal l'alimentació necessària sense provocar dèficits alimentaris o 

aportar massa aliment. Tant l'aportació de massa aliment com l'aportació de poc 

aliment provoca pèrdues a l'explotació i no la fa rendible. 

 

- Estudiar la introducció de la pastura com a font d'alimentació en el porc negre 

mallorquí. 

 

4. En les simulacions creades en distintes condicions es pot observar que és possible la 

combinació de la pastura amb altres aliments dins l'alimentació porcina. La pastura 

sempre ha d'anar acompanyada d'una lleguminosa, ja que la pastura tradicional basada 

en cereals és una font massa pobre de proteïnes. Les hectàrees de pastura necessària 

de pastura aniran condicionades pel nombre d'animals del grup, el sexe, el pes viu i 

la temperatura ambient. En el cas de les truges reproductores les hectàrees necessàries 

són menors que en els porcs d'engreix però també és possible aportar pastura a la seva 

dieta nutricional. Finalment, en les simulacions de les pastures podem observar que 

les diferencies de UGM entres porcs destinats a l'engreix i les truges en gestació en 

grup. En cada un dels tres casos: pastura màxima, pastura bona i pastura dolenta, les 

truges en gestació presenten unes UGM superiors a les dels porcs destinats a l'engreix. 

Aquest fet es deu al factor que s'utilitza per a calcular les UGM, ja que és diferent per 

a truges que per a porcs destinats a l'engreix. La superfície necessària per a complir 

les necessitats de les truges i dels porcs d'engreix també és diferent i per tant també 

influeix en aquestes diferències de valors entre ells. 

 

- Comparar les necessitats nutricionals entre els sexes d'aquesta raça. 

 

5. En el model teòric estàndard del porc d'engreix ens ha permès comparar les necessitats 

nutricionals d'un grup format tan sols per mascles castrats enfront de un altre grup 

format tan sols per femelles. La conclusió que podem extreure d'aquestes simulacions 

és que els grups formats tan sols per femelles les necessitats nutricionals de proteïna 

són majors que en el grup format tan sols per mascles castrats. Per tant, en els grups 

formats per femelles se'ls hi ha de fer una major aportació de lleguminoses que en els 

grups formats per mascles castrats. En contraposició, el grup format per mascles 
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castrats presentava una necessitat nutricional d'energia major al grup format per 

femelles. Com a conseqüència, en el grup format per mascles se'ls hi ha d'aportar una 

major quantitat de cereals que al grup format per femelles. 

 

- Estudiar quina època de l'any és millor per engreixar porcs, observant la 

influència de la temperatura en les necessitats nutricionals de l'animal. 

 

6. Aquest estudi, gràcies a n'aquest model nutricional ens ha permès saber com varien 

les necessitats nutricionals en funció de la temperatura. En els porcs d'engreix, la 

variació de la temperatura afecta les necessitats nutricionals disminuint o augmentant 

les necessitats energètiques. Per altra part, la temperatura no influeix en les necessitats 

proteiques. Aquest augment o disminució de les necessitats energètiques és a causa 

del cost energètic de termoregulació explicat anteriorment. Per tant, podem concloure 

que a temperatures altes les necessitats energètiques són menors que a temperatures 

baixes. 

 

- Contribuir amb tot això a la millora del coneixement del porc negre mallorquí i 

d’aquesta manera millorar la conservació. 

 

7. Aquesta simulació permet optimitzar les dietes del porc negre mallorquí, minimitzar 

així el cost de producció, millorar la seva rendibilitat i contribuir d’aquesta manera a 

la conservació de la raça. 
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7. Annex 

7.1 Resultats obtinguts per a porcs d’engreix 
 
Taula 13. Necessitats nutricionals del porc d'engreix durant tot el període de creixement del porc. S’ha calculat per 

un grup de mascles castrats i una temperatura ambient de 12ºC. 

Necessitats 
nutricionals 

Unitats Període 

Kg 11 - 15 15 - 30 30 - 60 60 - 90 90 - 110 110 - 150 150 - 180 180 - 200 200 - 220 

Energia 
metabolitzable 

Kcal/d  i 
individu 2443,72 3703,37 6445,54 8647,22 9062,28 9198,90 9177,41 9120,85 9444,77 

Energia neta Kcal/d  i 
individu 1874,33 2840,48 4943,73 6632,42 6950,77 7055,56 7039,07 6995,69 7244,14 

DIS g/d i 
individu 3,15 5,53 11,59 16,61 14,02 10,97 10,54 10,25 10,51 

DIA g/d i 
individu 2,93 5,08 10,72 15,69 13,46 10,28 9,85 9,50 9,73 

LYS TOTAL g/d i 
individu 3,31 5,79 12,12 17,37 14,74 11,63 11,24 10,98 11,28 

Capacitat 
ingestió 

Kg/d i 
individu 1,06 1,61 2,80 3,76 3,94 4,00 3,99 3,97 4,11 
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Taula 14. Combinacions alimentaries de tot el període de creixement del porc. S’ha calculat per un grup de mascles 

castrats i una temperatura ambient de 12ºC. 

Combinacions 
alimentaries Cultius 

Unitats Període 

Kg 11 - 15 15 - 30 30 - 60 60 - 90 90 - 110 110 - 150 150 - 180 180 - 200 200 - 220 

1: Ordi + Pèsol 
Ordi Kg mf 0,88 1,24 1,93 2,46 2,98 3,41 3,45 3,45 3,58 

Pèsol Kg mf 0,07 0,19 0,56 0,86 0,53 0,18 0,14 0,12 0,11 

2: Blat + Pèsol 
Blat Kg mf 0,79 1,11 1,72 2,19 2,66 3,04 3,07 3,07 3,19 

Pèsol Kg mf 0,12 0,27 0,67 1,01 0,71 0,39 0,35 0,33 0,33 

3: Triticale + 
Pèsol 

Triticale Kg mf 0,81 1,15 1,78 2,27 2,75 3,15 3,18 3,18 3,31 

Pèsol Kg mf 0,08 0,20 0,57 0,89 0,56 0,21 0,17 0,15 0,14 

4: Ordi + Fava 
Ordi Kg mf 0,89 1,26 1,98 2,54 3,03 3,43 3,46 3,46 3,59 

Fava Kg mf 0,07 0,19 0,55 0,85 0,52 0,18 0,14 0,12 0,11 

5: Blat + Fava 
Blat Kg mf 0,80 1,13 1,78 2,28 2,71 3,07 3,10 3,10 3,22 

Fava Kg mf 0,12 0,27 0,66 1,00 0,70 0,38 0,35 0,32 0,33 

6: Triticale + 
Fava 

Triticale Kg mf 0,82 1,17 1,83 2,35 2,80 3,17 3,20 3,19 3,32 

Fava Kg mf 0,08 0,20 0,56 0,87 0,55 0,20 0,17 0,15 0,14 

7: Blat + Ordi + 
Fava 

Blat Kg mf 0,42 0,60 0,94 1,20 1,43 1,62 1,64 1,64 1,70 

Ordi Kg mf 0,42 0,60 0,93 1,20 1,43 1,62 1,63 1,63 1,69 

Fava Kg mf 0,10 0,23 0,61 0,93 0,62 0,29 0,25 0,23 0,22 

8: Blat + Ordi + 
Pèsol 

Blat Kg mf 0,42 0,59 0,91 1,16 1,41 1,61 1,63 1,63 1,69 

Ordi Kg mf 0,41 0,59 0,91 1,16 1,40 1,60 1,62 1,62 1,68 

Pèsol Kg mf 0,10 0,12 0,31 0,94 0,63 0,29 0,25 0,23 0,23 

9: Ordi + Veça 
Ordi Kg mf 0,88 1,24 1,91 2,43 2,96 3,40 3,44 3,44 3,57 

Veça Kg mf 0,07 0,19 0,54 0,84 0,52 0,19 0,14 0,12 0,11 

10: Blat + Veça 
Blat Kg mf 0,78 1,10 1,70 2,16 2,63 3,03 3,06 3,06 3,18 

Veça Kg mf 0,12 0,26 0,65 0,99 0,69 0,41 0,34 0,32 0,32 

11: Triticale + 
Veça 

Triticale Kg mf 0,81 1,14 1,76 2,24 2,73 3,14 3,17 3,18 3,30 

Veça Kg mf 0,08 0,20 0,56 0,86 0,54 0,22 0,17 0,14 0,14 

12: Ordi + 
Alfals 

Ordi Kg mf 0,91 1,33 2,19 2,86 3,23 3,49 3,51 3,50 3,63 

Alfals Kg mf 0,06 0,17 0,48 0,75 0,46 0,17 0,12 0,10 0,10 

13: Blat + Alfals 
Blat Kg mf 0,84 1,22 2,00 2,62 2,96 3,20 3,22 3,21 3,33 

Alfals Kg mf 0,11 0,24 0,60 0,90 0,63 0,37 0,31 0,29 0,29 

14: Triticale + 
Alfals 

Triticale Kg mf 0,85 1,24 2,03 2,65 2,99 3,24 3,25 3,24 3,37 

Alfals Kg mf 0,07 0,18 0,50 0,77 0,48 0,20 0,15 0,13 0,12 

15: Ordi + Blat 
+ Veça 

Blat Kg mf 0,41 0,58 0,90 1,14 1,40 1,61 1,62 1,62 1,69 

Ordi Kg mf 0,41 0,58 0,90 1,14 1,39 1,60 1,61 1,62 1,68 

Veça Kg mf 0,10 0,23 0,60 0,92 0,61 0,31 0,24 0,22 0,22 

16: Blat + ordi 
+ Alfals 

Blat Kg mf 0,44 0,64 1,05 1,37 1,55 1,67 1,68 1,68 1,74 

Ordi Kg mf 0,44 0,64 1,04 1,36 1,54 1,67 1,67 1,67 1,73 

Alfals Kg mf 0,09 0,20 0,54 0,83 0,55 0,28 0,22 0,20 0,20 

17: Pastura 
Ray- Grass 

màxim 

Ordi Kg mf 0,46 0,59 0,77 0,89 1,37 1,82 1,86 1,87 1,95 
Pastura 

Ray- 
Grass 
màxim 

Kg mf 0,67 2,97 5,27 7,14 7,29 7,22 7,18 7,13 7,37 

Pèsol Kg mf 0,21 0,56 1,61 2,51 1,54 0,52 0,41 0,34 0,33 

18: Pastura 
Ray- Grass 

bona 

Ordi Kg mf 0,62 0,85 1,22 1,51 2,00 2,44 2,48 2,49 2,59 
Pastura 

Ray- 
Grass 
bona 

Kg mf 0,50 2,22 3,96 5,35 5,47 5,41 5,38 5,34 5,53 

Pèsol Kg mf 0,21 0,56 1,61 2,51 1,54 0,52 0,41 0,34 0,33 

19: Pastura 
Ray- Grass 

dolenta 

Ordi Kg mf 0,96 1,36 2,14 2,74 3,27 3,69 3,73 3,72 3,87 
Pastura 

Ray- 
Grass 

dolenta 

Kg mf 0,17 0,74 1,32 1,78 1,82 1,80 1,79 1,78 1,84 

Pèsol Kg mf 0,21 0,56 1,61 2,51 1,54 0,52 0,41 0,34 0,33 
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Taula 15. Superfície de pastura necessària durant tot el creixement del porc. S’ha calculat per un grup de mascles 

castrats i una temperatura ambient de 12ºC. 

Opcions 
alimentaries Cultius 

Unitats Període 

Kg 11 - 15 15 - 30 30 - 60 60 - 90 90 - 110 110 - 150 150 - 180 180 - 200 200 - 220 

20: Pastura Ray- 
Grass màxima 

Pastura Ray- Grass 
màxima necessària Kg pastura 181,22 278,67 495,51 670,51 684,81 677,92 674,48 669,35 692,63 

Matèria fresca 
estàndard per Ha Kg mf/ha 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 

Superfície 
necessària 

 
Ha, grup 0,02 0,03 0,06 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 

21: Pastura Ray- 
Grass bona  

Pastura Ray- Grass 
bona necessària Kg pastura 135,91 209,00 371,63 502,88 513,60 508,44 505,86 502,02 519,47 

Matèria fresca 
estàndard per Ha Kg ms f/ha 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 

Superfície 
necessària 

Ha totals 
Grup 0,02 0,03 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

22: Pastura Ray- 
Grass dolenta 

Pastura Ray- Grass 
dolenta necessària Kg pastura 45,30 69,67 123,88 167,63 171,20 169,48 168,62 167,34 173,16 

Matèria fresca 
estàndard per Ha Kg ms f/ha 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 

Superfície 
necessària 

Ha totals 
Grup 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

 
Taula 16. Necessitats energètiques detallades per a un període de creixement de terminat i que esta format per un grup 

de mascles castrats i una temperatura ambient de 12ºC. 

Necessitats energètiques (kcal EM/d) 

Pes viu mínim 

Manteniment 945,51 

Termoregulació 143,39 

Creixement 1070,51 

TOTAL 2159,41 

Pes viu màxim 

Manteniment 1138,94 

Termoregulació 180,94 

Creixement 1408,16 

TOTAL 2728,04 

Mitjà 2443,72 
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Taula 17. Necessitats detallades de proteïna per a un període de creixement determinat i que esta format per un grup 

de mascles castrats i una temperatura ambient de 12ºC. 

Necessitats de proteïna 

Costs manteniment Creixement totals 

Pes DIS DIA LYS TOTAL DIS DIA LYS TOTAL DIS DIA LYS TOTAL 

Pes viu màxim 0,39 0,34 0,44 2,32 2,02 2,40 2,71 2,36 2,84 

Pes viu mínim 0,49 0,42 0,56 3,10 2,71 3,21 3,59 3,13 3,77 

Mitja 0,44 0,38 0,50 2,71 2,37 2,80 3,15 2,75 3,31 

 
 
7.2 Resultats obtinguts per a les truges en gestació i lactació 
 
 

Taula 18. Necessitats nutricionals de les truges en gestació i lactació a una temperatura ambient de 16ºC. 

 
Període 

Unitats Gestació grup Gestació ind. Lactació 

Energia metabolitzable 

1er parts 

Kcal/d 

5327,40 5327,40 11663,18 

2n parts 5894,25 5894,25 13080,42 

³ 3 parts 6331,01 6331,01 15105,67 

Energia neta 

1er parts 

Kcal/d 

3995,55 3995,55 8747,39 

2n parts 4420,69 4420,69 9810,31 

³ 3 parts 4748,26 4748,26 11329,25 

DIS 

1er parts 

g/d 

8,65 8,65 19,12 

2n parts 3,95 3,95 21,05 

³ 3 parts 6,17 6,17 23,26 

DIA 

1er parts 

g/d 

8,13 8,13 17,97 

2n parts 7,76 7,76 19,79 

³ 3 parts 5,80 5,80 21,86 

LYS TOTAL 

1er parts 

g/d 

10,18 10,18 22,50 

2n parts 9,71 9,71 24,76 

³ 3 parts 7,26 7,26 27,36 

Capacitat ingestió 

1er parts 

Kg/d 

2,32 2,32 5,07 

2n parts 2,56 2,56 5,69 

³ 3 parts 2,75 2,75 6,57 
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Taula 19. Combinacions alimentaries per les truges en gestació i lactació a una temperatura ambient de 16ºC. 

Opcions 
alimentaries Cultius 

Unitats 
Període 

Gestació grup 
  

Gestació ind. Lactació 

Kg 1er part 2n part ³ 3 parts 1er part 2n part ³ 3 parts 1er part 2n part ³ 3 parts 

1: Ordi + 
Pèsol 

Ordi Kg mf/ 
d 1,66 2,01 2,50 1,66 2,01 2,50 3,62 4,11 4,88 

Pèsol Kg mf/ 
d 0,46 0,34 0,03 0,46 0,34 0,03 1,02 1,10 1,14 

2: Blat + Pèsol 
Blat Kg mf/ 

d 1,48 1,79 2,23 1,48 1,79 2,23 3,22 3,65 4,34 

Pèsol Kg mf/ 
d 0,56 0,46 0,18 0,56 0,46 0,18 1,24 1,35 1,43 

3: Triticale + 
Pèsol 

Triticale Kg mf/ 
d 1,54 1,85 2,31 1,54 1,85 2,31 3,34 3,79 4,50 

Pèsol Kg mf/ 
d 0,47 0,36 0,05 0,47 0,36 0,05 1,05 1,13 1,18 

4: Ordi + 
Fava 

Ordi Kg mf/ 
d 1,72 2,05 2,50 1,72 2,05 2,50 3,78 4,29 5,06 

Fava Kg mf/ 
d 0,45 0,33 0,03 0,45 0,33 0,03 1,00 1,07 1,11 

5: Blat + Fava 
Blat Kg mf/ 

d 1,54 1,84 2,25 1,54 1,84 2,25 3,36 3,81 4,51 

Fava Kg mf/ 
d 0,55 0,45 0,18 0,55 0,45 0,18 1,22 1,32 1,41 

6: Triticale + 
Fava 

Triticale Kg mf/ 
d 1,59 1,90 2,32 1,59 1,90 2,32 3,47 3,93 4,65 

Fava Kg mf/ 
d 0,46 0,35 0,05 0,46 0,35 0,05 1,03 1,10 1,15 

7: Blat + Ordi 
+ Fava 

Blat Kg mf/ 
d 0,57 0,68 0,83 0,57 1,40 1,66 1,24 1,40 1,66 

Ordi Kg mf/ 
d 0,57 0,67 0,82 0,57 1,39 1,65 1,23 1,39 1,65 

Fava Kg mf/ 
d 0,60 0,52 0,26 0,60 0,52 0,26 1,34 1,46 1,57 

8: Blat + Ordi 
+ Pèsol 

Blat Kg mf/ 
d 0,49 0,61 0,79 0,49 1,20 1,44 1,05 1,20 1,44 

Ordi Kg mf/ 
d 0,48 0,60 0,79 0,48 1,20 1,44 1,05 1,20 1,44 

Pèsol Kg mf/ 
d 0,64 0,55 0,27 0,64 0,55 0,27 1,42 1,54 1,66 

9: Ordi + 
Veça 

Ordi Kg mf/ 
d 1,63 1,98 2,50 1,63 1,98 2,50 3,54 4,02 4,79 

Veça Kg mf/ 
d 0,45 0,33 0,03 0,45 0,33 0,03 1,01 1,08 1,12 

10: Blat + 
Veça 

Blat Kg mf/ 
d 1,44 1,75 2,21 1,44 1,75 2,21 3,13 3,56 4,24 

Veça Kg mf/ 
d 0,55 0,45 0,18 0,55 0,45 0,19 1,22 1,32 1,40 

11: Triticale + 
Veça 

Triticale Kg mf/ 
d 1,50 1,83 2,31 1,50 1,83 2,31 3,26 3,71 4,42 

Veça Kg mf/ 
d 0,46 0,35 0,05 0,46 0,35 0,05 1,04 1,11 1,16 

12: Ordi + 
Alfals 

Ordi Kg mf/ 
d 1,88 2,17 2,51 1,88 2,17 2,51 4,10 4,63 5,42 

Alfals Kg mf/ 
d 0,39 0,29 0,02 0,39 0,29 0,03 0,88 0,95 0,98 

13: Blat + 
Alfals 

Blat Kg mf/ 
d 1,72 1,99 2,30 1,72 1,99 2,30 3,76 4,24 4,97 

Alfals Kg mf/ 
d 0,50 0,41 0,16 0,50 0,41 0,17 1,10 1,20 1,27 

14: Triticale + 
Alfals 

Triticale Kg mf/ 
d 1,74 2,01 2,33 1,74 2,01 2,33 3,81 4,29 5,03 

Alfals Kg mf/ 
d 0,41 0,31 0,04 0,41 0,31 0,05 0,91 0,98 1,02 

15: Ordi + 
Blat + Veça 

Blat Kg mf/ 
d 0,53 0,64 0,81 0,53 0,64 0,81 1,14 1,30 1,55 

Ordi Kg mf/ 
d 0,52 0,64 0,80 0,52 0,64 0,80 1,14 1,29 1,54 

Veça Kg mf/ 
d 0,60 0,51 0,25 0,60 0,51 0,27 1,33 1,44 1,55 

16: Blat + ordi 
+ Alfals 

Blat Kg mf/ 
d 0,64 0,74 0,86 0,64 0,74 0,86 1,40 1,58 1,85 

Ordi Kg mf/ 
d 0,64 0,74 0,85 0,64 0,74 0,85 1,39 1,57 1,84 

Alfals Kg mf/ 
d 0,55 0,47 0,23 0,55 0,47 0,25 1,22 1,33 1,43 

17: Pastura 
Ray- Grass 

màxim 

Ordi Kg 
ms/d 0,14 0,35 0,78 0,14 0,35 0,78 0,27 0,36 0,57 

Pastura Ray- 
Grass màxim 

Kg 
ms/d 3,42 3,69 3,79 3,42 3,69 3,79 7,49 8,38 9,60 

Pèsol Kg 
ms/d 0,63 0,53 0,23 0,63 0,53 0,23 1,41 1,53 1,63 

18: Pastura 
Ray- Grass 

bona 

Ordi Kg 
ms/d 0,43 0,67 1,11 0,43 0,67 1,11 0,92 1,09 1,41 

Pastura Ray- 
Grass bona 

Kg 
ms/d 2,56 2,77 2,85 2,56 2,77 2,85 5,62 6,28 7,20 

Pèsol Kg 
ms/d 0,63 0,53 0,23 0,63 0,53 0,23 1,41 1,53 1,63 

19: Pastura 
Ray- Grass 

dolenta 

Ordi Kg 
ms/d 1,02 1,31 1,76 1,02 1,31 1,76 2,22 2,54 3,07 

Pastura Ray- 
Grass dolenta 

Kg 
ms/d 0,85 0,92 0,95 0,85 0,92 0,95 1,87 2,09 2,40 

Pèsol Kg 
ms/d 0,63 0,53 0,23 0,63 0,53 0,23 1,41 1,53 1,63 
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Taula 20. Superfície de pastura necessària per les truges en gestació i lactació a una temperatura ambient de 16ºC. 

Opcions 
alimentarie

s 
Cultius 

Unitats 
Període 

Gestació grup Gestació ind. Lactació 

Kg 1er part 2n part ³ 3 parts 1er part 2n part ³ 3 parts 1er 
part 2n part ³ 3 parts 

20: Pastura 
Ray- Grass 

màxima 

Pastura 
Ray- Grass 

màxima 
necessària 

Kg 
pastur

a 
320,93 347,09 356,44 320,93 347,09 356,44 703,73 786,84 902,28 

Matèria 
fresca 

estàndard 
per Ha 

Kg mf 
f/ha 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Superfície 
necessària 

Ha 
totals 
Grup 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,09 0,10 0,11 

21: Pastura 
Ray- Grass 

bona  

Pastura 
Ray- Grass 

bona 
necessària 

Kg 
pastur

a 
240,70 260,32 267,33 240,70 260,32 267,33 527,79 590,13 676,71 

Matèria 
fresca 

estàndard 
per Ha 

Kg ms 
f/ha 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Superfície 
necessària 

Ha 
totals 
Grup 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 0,08 

22: Pastura 
Ray- Grass 

dolenta 

Pastura 
Ray- Grass 

dolenta 
necessària 

Kg 
pastur

a 
80,23 86,77 89,11 80,23 86,77 89,11 175,93 196,71 225,57 

Matèria 
fresca 

estàndard 
per Ha 

Kg ms 
f/ha 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Superfície 
necessària 

Ha 
totals 
Grup 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

 

Taula 21. Necessitats energètiques detallades de les truges en gestació a una temperatura ambient de 16ºC. 

Necessitats energètiques en grups 

Estat Grup individual 

1er part 

Manteniment 3815,62 3815,62 

Termoregulació  0,00 0,00 

Creixement embrió i annexes  221,57 221,6 

Guany de reserves  1252,17 1252,2 

Guany pes de la mamella  38,04 38,0 

TOTAL 5327,40 5327,4 

2n part 

Manteniment  4374,86 4374,86 

Termoregulació  0,00 0,00 

Creixement embrió i annexes  221,57 221,6 

Guany de reserves  1252,17 1252,2 

Guany pes de la mamella  45,65 45,7 

TOTAL 5894,25 5894,2 

³ 3 parts 

Manteniment  4805,53 4805,53 

Termoregulació  0,00 0,00 

Creixement embrió i annexes 221,57 221,6 

Guany de reserves  1252,17 1252,2 

Guany pes de la mamella  51,74 51,7 

TOTAL 6331,01 6331,0 
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Taula 22. Necessitats detallades de proteïna per a truges en gestació a una temperatura ambient de 16ºC. 

Necessitats de proteïna 

Costs 
manteniment úter gravic i annexes deposició en el cos de la mare lisina totals 

DIS DIA TOTAL DIS DIA TOTAL DIS DIA TOTAL DIS DIA TOTAL 

1er part 1,98 1,86 2,33 1,93 1,82 2,28 4,74 4,45 5,57 8,65 8,13 10,18 

2n  part 2,37 2,23 2,79 1,93 1,82 2,28 3,95 3,71 4,65 8,26 7,76 9,71 

³ 3 parts 1,87 1,76 2,20 1,93 1,82 2,28 2,37 2,23 2,79 6,17 5,80 7,26 

 
 

Taula 23. Necessitats energètiques detallades de les truges en lactació a una temperatura ambient de 16ºC. 

Necessitats energètiques en grups 

1er part 

Manteniment  7775,00 

Termoregulació  0,00 

producció llet  8331,47 

mobilització de reserves 

Kcal ER/d 2719,29 

Kcal EN/d 3199,16 

Kcal EM/d -4443,28 

TOTAL 11663,18 

2n part 

Manteniment  8859,11 

Termoregulació  0,00 

producció llet  8331,47 

mobilització de reserves 

Kcal ER/d 2515,41 

Kcal EN/d 2959,31 

Kcal EM/d -4110,16 

TOTAL 13080,42 

³ 3 parts 

Manteniment  9499,40 

Termoregulació  0,00 

producció llet  8331,47 

mobilització de reserves 

Kcal ER/d 1667,82 

Kcal EN/d 1962,14 

Kcal EM/d -2725,20 

TOTAL 15105,67 
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Taula 24. Necessitats detallades de proteïna per a truges en lactació a una temperatura ambient de 16ºC. 

Necessitats de proteïna 

Costs 

manteniment  producció de llet contribució mobilització 
reserves lisina totals 

DIS DIA TOTAL DIS DIA TOTAL DIS DIA TOTAL DIS DIA TOTAL 

1er part 2,00 1,88 2,35 22,63 21,27 26,62 -5,51 -5,18 -6,48 19,12 17,97 22,50 

2n  part 2,25 2,11 2,64 22,63 21,27 26,62 -3,83 -3,60 -4,50 21,05 19,79 24,76 

³ 3 parts 2,39 2,25 2,81 22,63 21,27 26,62 -1,76 -1,65 -2,07 23,26 21,86 27,36 



 
  
 

  

 


