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NORMATIVES PROPOSTA DE 
ESPECIFIQUES PER LA CRIA 

DE CONILLS DE FORMA ECOLOGICA 
I QUE COMPLEMENTIN LES 
GENERALS JA EN ESTUDI. 

Els objectius de la producció d'aliments ecológics d'origen 
animal} son els seguents: 

1) Conveniencia per la salut de les persones consumida res. 
2) Mantenin i millorant el medi ambient} entorn o natura. 
3) Assegurant òptima forma de tracte i de salut als animals. 
4) Promocionant l'es t imació i la filosofia de l'ECOLOGIA. 

Considerant que la fisiologia de l'especie de conill dit europeu} 
i de les seves reaccions etológiquesJ son completament originals 
i diferents d'altres animals emprats per produir aliments o 
altres produccions per consu m o ús humà} es imprescindible fer 
unes recomanacions especifiques. 

1) CONVENIENCIA PER LA SALUT DE LES PERSONES CONSUMIDORES. 

El coni 11 de natural ja es pot considerar òptim dintre les 
diverses carns} ja que per el fisiologisme digestiu} amb 
l'originalitat de la cecotrofiaJ no admet estimuls promotors de 
creixement} o antibióticsJ ni hormones} que mai s'han usat en la 
seva alimentació. 

La base de la seva nutrició es mitjançan fenc de aufals i segonet 
de blat} ( representa el 75 % aprox. de la composició). La resta 
es vegetal} res d'origen animal} i complement mineral-vitaminic 1 

amb un preventiu contra la coccidia autoritsat en l'UE. 

Per la composició de la carn 1 es la mes baixa en sodi i en 
colesterol de totes. Posades en ordre de millor a pitjor} son: 

En relacio àcids grassos 
insaturats 1 saturats. 

Peix divers 
CONILL 
Gall d'indi 
Pollastre 
Porc 
Vaqui 
Cabrum 
Ovi 

( En canal sencera ) 
Per quantitat de greix 

Peix blanc i marisc 
CONILL 
Gall d'indi 
Pollastre 
Vedella} cabrit 
Peix blau 
Bou i xai jove 
Ovi major 
Porc 
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Molt relacionat tot lo anterior amb el risc de malalties 
coronaries, i amb l'obesitat. La de conill, com carn, es la a 
preferir i a recomanar. 

ALIMENTACIO: 

Per dependre de la finca agrària, i ser considerats ecológics, 
el aliment deuria ferse en fabrica autoritsada, amb granuladora, 
i amb ingredients certificats i sense cap producte procedent de 
síntesi, i donarse als conills en un maxim del 50 % de la 
substancia seca que precisan. La resta seria de productes criats 
ecológicament en la finca, com terratges, ensitjats ( sense 
productes de síntesi), cultius hidropónics amb grà de la finca, 
com verd, ijo altres productes verds, recent recollits, per 
suplir les vitamines naturals. 

HIGIENE: 

Mantenin els conills sans en tota la fase de creixença i evitant 
sufriment i estrés en transport i sacrifici. 

Presentació higiénica de les canals segons normes actuals amb 
insistencia de que no es permet toquin productes no naturals. 

2) MANTENIN I MILLORANT EL MEDI AMBIENT, ENTORN, O NATURA. 

Avui dia ja es considera la cria de coni 11 s com la menys 
contaminant. Amb cria ecológica o biológica, el fem ja es molt 
sec per la forma de les cagarrutes i per la quantitat de palla 
i fenc barrejat, es el millor fem, i es pot usar en la mateixa 
finca sense perill de contaminar les aigues freàtiques. 

ESPAI: 

Cada 100 conilles i els conills corresponents, precisaran un 
mínim de una Hectàrea exclusivament per la seva carrega. 

El fem que sobri es pot emprar en altres cultius agraris amb 
certificació ecológica. 

3) ASSEGURANT OPTIMA FORMA DE TRACTE I DE SALUT ALS ANIMALS. 

Considerant que el conill es l'animal més sensible al estrés, amb 
rapida formació de adrenalina, no convé tingui presió d'ordre 
social entre ells o predatori d'altres especies. Per etologia fà 
les principals funcions a punta de dia o al capvespre. No pot, 
per tant, viure a terra per la tendencia a fer caus i per agafar 
malalties. Convé estigui de forma individual en lloc protegit. 



RASSES: 

Per la gran prolificitat es faci! escollir fills de creuaments 
que tinguin més resistencia a enfermetats i rusticitat, avans que 
seleccionarlos per motius zootécnics de productivitat ijo 
económics. 

Les rasses actuals albines, amb ulls rojos ( transparents un cop 
sacrificats ) convindria creuaries amb conills de pelatge fosc, 
agutí, com el dit "campero" o el "gegant espanyol". Ja la primera 
generació surt fosca i amb ulls pigmentats. 

HABITACLE: 

Tindrà de ser aire lliure, sota simple teulada, entre tres i set 
metres d'ample, sense parets, per obtindre maxima ventilació i 
bon i sà ambient. 

La gàbia de doble tamany de sòl que les actuals, amb 7.000 cm2 
com m~n1m. Servirà per la conilla amb els llodrigons fins a 
desmamarlos. Per un mascle. També per la niuada desde la 
separació de la mare fins a sacrifici. Sense canvis. 

La meitat del terra per repós , i l'altre de malla per la seva 
neteja, i perque els orins i les defecacions caiguin a terra, i 
d'allí es recullen junt amb la palla del niu i el fenc. 

Tot lo que estigui en contacte amb els conills serà de metall, 
de fusta, o de ceramica o fang cuit. Res de pintura o tractaments 
químics. 

El niu d'algún dels materials citats, 
cm i 30 d'alçaria. S'usarà palla 
certificada dintre el niu. 

PRODUCCIO: 

serà de mínim de 30 x 50 
de propia producció o 

No s'iniciaran a la reproducció avans dels 150 dies d'edat, ni 
més tard de ls 200. La gestació dura un mes. Es desmamaran entre 
30 i 45 dies del neixement. Les segü ents cubricions es faran, en 
sistema natural, a partir dels deu dies del part. Cada conilla 
amamantarà un màxim de vuit llodrigons per niuada. 

Els conills es portaran a sacrifici entre els dos Kg i els dos 
i mitg, en pes viu, segons el mercat ho demani. 

SANITAT: 

Seguir les normes generals, i un posible ús homeopàtic, però 
precisen vacunació contra la mixomatosi i contra la malaltia 
hemorragica. Es recomana usar flor de sofre en la palla sota les 
gàbies per evitarels-hi patir la dermatofitosi , molt comuna. 

Tot el maneig, mínim, tindrà de ser amb respecte, higiene, 
cuidados i poc soroll ... 
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4) PROMOCIONANT L'ESTIMACIO I LA FILOSOFIA DE L'ECOLOGIA. 

Cada dia son més nombroses les persones amants de l'Ecologia} 
fins a arrivar a ser un estil de vidal o filosofia} inclús 
politica i quasi religió. Aixó convé potenciar-ho a traves de les 
diverses institucions i estaments i Administracions. 

Per dur a terme tot lo anterior} i poder arrivar a fer carn de 
conill ecológica 1 es necesitaran moltes normatives i controls} 
aixis corn inversió econórnica de l'Administració} en promocions 
de la mateixa } ja que al sortir molt més cara de produir~ es té 
de considerar que els posibles compradors sapiguen que els 
compensa e 1 cost superior. Sense aquesta confiança} e 1 val or 
afegit pel fet d'esser carn ecológical no compensaria l'esforç 
dels productors. 

Proposta feta el 9 de Febrer del 1996 1 per: 

Jaume Camps i Rabadà 

Veterinari-Nutricionista 
Fundador i primer president de l'Asociación 
Española de Cunicultura} i expresident de la 
World Rabbit Science Association. 
Trenta anys dedicats a la formació de la 
cunicultura en empreses} i e ursos i escrits. 
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