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A) OBJECTIU DEL QUADERN BLANC: 

1) Fer esment de l'importancia de la producció de conill domèstic 
a Catalunya, econòmica, històrica i tradicionalment. 

2) Reconeixer que la serie d'anàlisis metodològics que es porten 
a terme, no donen a coneixer la realitat del sector, i es 
convenient millorar-ho, ja que amb el sistema actual estadistic 
es detecta una mancança de dades fiables. 

3) Resaltar l'importancia mundial de Catalunya, al esser una de 
les tres regions del món amb més cens cunicola. 

4) Donar a conèixer els beneficis que els conills ens reportan, 
com animals no competidors del aliment amb l'home, al ser 
consumidors de productes que no els importem de fòra; i, 
especialment, per la qualitat dietètica de la seva carn, que es 
única i, per tant, un factor a promocionar. 

5) Proposar una modificació del cens i de les dades de 
productivitat de la cunilicultura, de Catalunya ( i Espanya ), 
segons dades de profesionals del sector, que amb les propostes 
formulades sobre entrecreuament fet per técnics, encara es 
milloraràn els resultats de lo expost en aquet quadern. 

B) BENEFICIS DEL SUBSECTOR CUNICOLA: 

Resumim alguns dels molts beneficis que comporta el subsector, 
i en destaquem els seguents: 

1) Els conills poden ser alimentats amb pinsos fets amb 



ingredients nacionals, amb minima quantitat de grà de cereals, 
i sense soia, i per aixó no competeixen amb les persones. Cereals 
i soia que podem menjarlos nosaltres directament. 

2) Per lo mateix, no precisa el tenir d'importar blat de moro ni 
soia, a un cost altisim d'importació, com precisen les carns de 
més consum al nostre pais, com el porci i l'aviram, en les que 
els dits ingredients signifiquen el 60% del total. (Recordem 
que aquestes dues carns r epresenten el 70 % de la carn que 
consumim ) . 

El 1992 els dos items de més valor en lo importat son el panis 
( 15.084 milions pts) i le s faves de soia ( 27.872 milions part 
com oli ) i encare hi ha el tortó de soia ( 9.605 milions pts 
) ... Es el 21,5% de tot lo que importem de productes del sector 
agrari, inclossos el café , les begudes, el tabac, etc, etc. 

3) Poden usar, els coni ll s, la proteina del farratge més 
eficientment que altres animals, inclósos els remugants. 

4) Tenen una altisima possibilitat reproductora. Una conilla de 
4 Kg, fà normalment 7 - 8 parts per any, amb niuades de 6 - 7 
llodrigons , lo que vol dir promitjos de 40 conills per conilla 
( i ocupen només 1 m2 de corral o de cobert ) representa uns 48 
Kg de canal. Dotze vegades el pes viu de la mare ... ¡ Cada any ! 

5) La producció de conills no precisa de grans instalacions, ja 
que poden usarse tanmateix edificis infrausats del medi agricola, 
com, i avui es molt comú , fen instal-lacions al aire lliure amb 
coberts sencills. Facilita i millora l'economia de petits nuclis 
agricoles que desapareixerian de no tenir conills. 

6) El s reproductors, en general, son produí ts en la mateixa 
explotació, per tant no es depén de grans empreses ni es compren 
fora del pais. 

7) Per el maneig, molt dedicat, amb molta relació amb la mà 
d'obra, es mantenen operacions familials, sense el risc de 
operacions monstres, ni d'integracions, com ha passat en les 
altres principals produccions d'animals per carn, com aus i 
porci, amb estimats de un 73 % integrats .... 

8) Per la qualitat de la seva carn, que mereixerà un estudi a 
divulgar tant per els detallistes com per els consumidors. Hi ha 
conveniença de la seva promoció, ja que es la que millor s'adapta 
a las dietes modernes, tant per estética, com per clinica. Es la 
més baixa en greix, especialment en el greix compost d' acids 
grasos saturats, la més baixa en colesterol, i la més baixa en 
sodi, (Bó per l'obesitat). Es, pel contrari, la carn més alta 
en proteina i en grasa d'acids grasos poliinsaturats, ( els que 
afavoreixen la producció de lipoproteïnes de alta densitat, bó 
per evitar enfermetats coronàries ... ). A més tota la carn es 
blanca. 

Tots, i cadascun, dels beneficis citats son suficients per 
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demostrar l'interés de promocionar tant la producció, com el 
consum de la carn de conill, i dictar formes de normalitsació amb 
"marxam" de qualitat, tant en la Comunitat com en el Estat. 

C) BREUS DADES HISTORIQUES, I EL PERQUE DE LA TRADICIO DE LA 
PRODUCCIO I DEL CONSUH DE LA CARN DE CONILL A CATALUNYA: 

El origen prehistoric dels lepòrids es dificil de reconstruir per 
el tamany dels ossos, però sembla ser que conills semblants als 
actuals ocuparen tota l'Europa en el pre-Pleistocé, i per la 
glaciació de Würm varen desapareixer i tingueren de refugiarse 
a la peninsula ibérica.( Gibb 1990 ). 

Els nivells eneolitics de coves del nord, i llevant, d'Espanya, 
son les més abundants en restes de conills. ( Fox 1979 ) 

Els fenicis, que desconeixien els conills, al menys l'especie 
avui domesticada, ( oryctolagus cuniculus ) es varen sorprende 
de lo nombrosos que hi eren en les costes de la Iberia, tants, 
que la denominaren "terra de conills" que derivà en "Hispania" 
dels romans,i, el nom fenici sembla ser l'origen etimològic del 
nom "Espanya" ... 

Històricament ja es coneguda la relació de la nostre terra amb 
els conills, pels escrits d'autors llatins, ( Polibio, Varron, 
Catulo, etc ). Sembla que Plinio va sol-licitar al César ajuda 
per l'illa de Mallorca, amb excés de conills al no tenir-hi 
depredadors. En deien a la peninsula "cuniculosa celtiberia" .... 

Segurament, les costes del Mediterràni son el lloc on els 
legionaris romans varen intentar per primera vegada la 
domesticació del conill, amb les seves "leporaria", tancats on 
mantenien conills com reserva culinaria ... Fà dos mil anys ! 

Encare avui dia els conills silvestres, de la mateixa especie que 
els "de granja", només es troben en l'oest d'Europa, aixis com 
en moltes illes de tots els mars per influencia humana. Paisos 
com Argelia, o Suissa, tan veins, no tenen conills de bosc ... Les 
representacions de lepòrids en pintures o escultures del antic 
Egipte, de l' América precolombina, o de la China imperial, 
corresponen a al tres especies de coni 11 s o de llebres, mai 
domesticades. 

Hi han 53 espécies de lepòrids en tot el mon, de les que 24 son 
conills ( Angermann 1990 ), i no més una es doméstica ... 

Les raons del perqué Catalunya es una de les arees amb una de les 
concentracións de conills més altes del mon, i podem considerar 
a la provincia de Barcelona com la que més, poden resumirse en 
els seguents punts: 

1) Històricament i prehistòricament, com s'ha expost avans, hi 
han estat molt abundants, lo que vol dir que el clima, terreny, 
i el ecosistema els hi eran favorables. 



2) Cuina ancestral tipica, derivada de la gran existencia de 
coni 11 s que eren caçats, capturats, i posteriorment criats, desde 
temps inmemorial. 

3) Està demostrat que, per la facilitat de la cria sense 
inversions i sense espai, amb consum de residus, la cria i consum 
pels humans, de carn de conill, te una forta expansió en époques 
de penuria i de guerra. Catalunya es terra de pas i cruïlla de 
guerres. A més, en époques més recents, son les arees industrials 
les que, al no precisar terres, podien criar conills per 
autoconsum en époques de crisi. Als anys quaranta hi habia milers 
de conilles en els terrats de la ciutat de Barcelona ... (J.Ruiz 
1978) 

4) Per l'estructura minifundista de les explotacions agrícoles 
catalanes, que crien conills al no "gastar" terra de conrreu, ni 
espai (normalment en les entrades dels masos). Alimentaban els 
conills, només fà uns anys, amb herbes dels marges i amb sobres 
de l'hort, i una mica del segò sobrant de les fleques ... 

5) Pel caràcter emprenedor i estalviador dels petits agricultors 
i menestrals, que varen adonarse dels aventatges del conill, amb 
molta facilitat de reproducció, creixença més ràpida, tamany 
unitari fami 1 ial de la canal, ( cadascuna serveix per 4 - 6 
racións ... ) . Una conilla que pesa quasi deu vegades menys que una 
ovella , i ocupa molt menys espai, i menja molt menys, i, en 
canvi produeix unes tres vegades més carn ... 

D) SITUACIO ACTUAL DE LA CUNILICULTURA I COMENTARIS CRITICS SOBRE 
ELS INDICADORS REALS DEL SECTOR I METODOLOGIA EMPRADA: 

L'organitsació del sector es dificil pel volum, pel tamany de les 
explotacions, per les rotacions de les operacions, i per ser 
tingut com quelcom complementari, desde la propia Administració 
fins als mateixos cunicultors. 

El creixement del consum de carn de conill ha seguit el mateix 
increment de la carn en general, que reflecteix, punt per punt, 
el desenvolupament del nivell económic d'un pais. 

Es coneix una mica millor el subsector desde el 1976, amb la 
formació de l'ASESCU ( Asociación Espafiola de Cunicultura) que 
va servir de "llumi" per encendre i crear conciencia de subsector 
important i amb característiques a promocionar. Moltes SAT, 
Agrupacions, i Cooperatives s'han format i soles, o junt amb 
l'Administració, han intentat coordinar la producció i la 
promoció. Estem a molta distancia de lo que es fà a França, però 
quelcom, i amb esforços, s'ha fet. 

Les estadístiques que el MAPA ha anat publican a lo llarg dels 
últims 30 anys, han servit, com totes les estadístiques, més per 
veure l'evolució, que les dades reals, sempre que la presa de les 
dades fosin les mateixes. 



La tendencia era incremental però a partir de 1980, amb nou 
sistema de enquestes del MAPA, van reduir les dades de producció 
en més d•un 30 % . Avui es presta a confusió al coexistir formes 
diferents, i les dades son, en general, minimitsades o 
malenteses, per la forma i pel redactat de les fulles de les 
enquestes. 

Seguint les normes de les enquestes del MAPA, a la Comunitat de 
Catalunya es fà un gran esforç en persones ( 424 agents de camp 
varen visitar i enquestar a 137.000 titulars d•exp)otacions el 
1989 ... ) i amb molts medis, per obtenir informació sobre les 
produccions agrícola-ramaderes. 

En relació a les operacions de conills a Catalunya, les dades 
finals, tant en nombre de conilles, de conills engreixats, 
sacrifici en escorxadors, com en pinso consumit, etc, varía molt 
a lo estimat per empreses del sector, com fabriques de pinso i 
de gàvies, que coneixen bé el subsector, ja que també visiten als 
cunicultors com posibles clients. Les quantitats dites per les 
empreses superen en més del doble a les oficials actuals ... 

Es lògic pensar que els enquestats redueixin les seves dades per 
temors fiscals o d 1 altres. O 1•existencia d•errors per passar per 
masses mans, avans no es publiquen les dades, i, pot ser, per la 
confusió que pot despendres pel redactat, error que pot ser lleu 
si es de uns productors de conills, però molt greu si el malentés 
es a nivell d•escorxador, o encare més si es a nivell del 
responsable que recull les dades provincials. 

Alguns exemples: 

1) Producció per conilla: Les dades del "Cens Agrari" en nombre 
de conilles, relacionades amb les de conills produïts i 
sacrificats de "Estadístiques Agraries i Pesqueres" dóna una 
producció mitja a Catalunya de 22,4 conills per conilla. Per els 
costos actuals i el preu de venda, segons estudis del sector, son 
necesaris 35 com mínim per no tenir-hi pérdues ... 

Miran per províncies es detecta una confusió en la de Girona (91) 
en la que donarien no més que 3,6 conills per conilla/any ... 
( falta per tant un zero en el nombre de conills). A pesar del 
error encara donaria 27,4 conills, inferior a la realitat. ( La 
"Encuesta Nacional 1988" del MAPA cita 36,6 en industrials i 34,5 
en minifundi, i son més importants les produccions del Principat). 

Estudis varis de !•industria del sector, en milers de conilles, 
el promitg s•apropa als 40, i pensan en el minifundi el real es 
deu apropar als 35 - 38 conills per mare. 

2) Proporció del minifundi: Lo produit a minifundi es estimat en 
!•enquesta 1988 del MAPA i correspon a les operacions amb menys 
de 20 mares. Però significa que el 65 % de la producció prové 
d•unes dades "estimades". A França no més calculan un 20% de 
minifundi. 



3) Consum "per capita": Les dades del MAPA de 71.230 Tm de carn 
de conill el 1990, entre 40 milions d'habitants son 1,78 kg. Les 
de la "Encuesta 1988" diu 95.457 Tm. lo que seria un consum de ' 
2,38 kg "per capita". 

A Catalunya les 7.330 Tm entre 6 milions serian 1,22 kg de consum 
per habitant, i es conegut que el consum es practicament el doble 
que a la resta del Estat, com es pot comprobar en el nombre de 
plats en els restaurants o en la presencia constant en polleries, 
mercats i supermercats. Està publicat que son les comunitats 
minifundistes les de més consum de carn de conill, com Catalunya, 
Fais Valencià, i, una mica menys Galícia i tot el nord. Hi han 
Comunitats amb consum quasi zero ... No sembla lògic que a 
Catalunya mengem menys que el promitg de l'Estat. 

Corretgint els errors de Girona ( un zero menys ) i els de 
Tarragona ( tres zeros menys ) en el 1992, passaria de 7.330 a 
9.800 Tm. Entre els 6 milions dona 1,63 kg de consum "per 
capita". A pesar del augment encare dóna menys de la meitat de 
lo estimat per l'industria .... 

4) Sacrifici en escorxadors: La "Encuesta MAPA 1988" dona les 
seguents xifres, exageradament baixes, que demostren hi han més 
sacrificis en cadascún, o bé hi han més escorxadors: 

Produit en granges 
Produit en minifundi 

TOTAL 

Sacrificat en escorxadors 

Tm. 

35.960 
59.497 

95.457 

26.828 

% sobre total 

37,67 
62,33 

No més el 28,1 percent sacrificat en escorxadors? Ja es veu es 
la xifra que més precisa de una millora, perqué no es pot 
entendre els tipus de canals de distribució emprats pels 
sacrificats en altres llocs. Cóm es distribueixen els que no son 
sacrificats en escorxadors ? Qui els sacrifica ? . Aixó es 
correspondria als sistemes existents als anys trenta ... 

Les dades en "Estadístiques ramaderes 1992" a Catalunya el 
percentatge de conills sacrificats en escorxadors ja es més alt. 
El 68,2% amb els errors, i el 77,6% ja corretgits. Les xifres 
encara son baixes davant l'obligatorietat de vendre no més 
conills sacrificats en escorxadors autoritzats. 

La proporcionalitat de Catalunya en nombre d'escorxadors es molt 
més alta que a la resta, però encara no es comprén el percentatge 
tant baix, que amb el autoconsum del minifundi exclòs, tindria 
de ser obligatori 100 % . 

El "Anuario de Estadística Agraria 1980" indicaba aquestes 



xifres, molt més adecuades, i f à 14 anys : 

lugar de sacrifici o Tm % 

Mataderos municipal es 8.732 7,43 
11 frigorificos 4.309 3,67 
11 industrial es 74.277 63,17 

Domicilios partí culares 30.267 "'"' 25,73 "'"' 
TOTAL 117.585 100 

5) Consum pinso: Les dades son més fiables pel tipus d'empresa, 
i el MAPA confirma 552.031 Tm. Correspondrien 5,78 kg per cada 
kg de canal de conill. La conversió promitja estimada pels 
técnics es de 3,6 a 3,9 kg per kg de conill viu, incloses 
les mares. Son 7,5 kg per conill. De passar a canal, al pesar de 
promitg 1,150, la conversió per kg de canal seria de 6,52. Aixó 
vol dir que, admetén la producció de carn de conill del MAPA, 
correspondrien a 620.000 Tm de pinso minimes. Quant i tat que 
coincideix amb les dades aportades per consultes als técnics de 
les fabriques de pinso, que es de 630.000 ... 

A Catalunya lo dit en enquesta a les granges son 62.800 Tm per 
fer 7.404.000 conills vius. Conversió pinso ¡ kg canal de 7,38, 
que ja es correspon a lo normal ... Però carn i pinso es BAIX. 

6) Producció per conilla: Les grans divergencies entre comunitats 
demostra hi han malentèsos en la presa de dades o en 
l'interpretació de les mateixes. El "Censo" dintre la "Encuesta 
1988" dona 9.084.574 conills d'engreix en un moment donat, 
produits per 2.222.035 conilles. Son 4,08 per conilla (a 7 
rotacions al any son 28,56 conills al any, realment baix). Lo 
curiós es que a Catalunya son 4,46 conills de promitg (31,22 any) 
i son 5,37 en granges ( 37,6 al any) molt millor, però en altres 
Comunitats passan dels 1,01 d'Asturies ( Ni el minifundi ... Son 
7,07 conills per conilla al any! Impossible!!), fins els 12,52 
del Fais Vasc ( serian 87,64 al any ... !!! ). 

Si partim de les dades basiques ja amb malentèsos, tot lo que 
segueix no es pot donar com correcte. 

7) Altres dades: El full de l'enquesta pregunta altres dades amb 
possibilitat de que siguin mal entèses. Per exemple: En 
instalacions es pregunta si tenen "refrigeració", que per el cost 
d'instal-lació i gasto, no hi ha cap granja que en disposi, i no 
correspon a si es refereix a l'humidificador, pel fet que també 
disminueix la temperatura, al demanar-ho en la seguent linia. 
Demostra es mal entès, inclós a nivell provincial, al existir 
contestacions de províncies veines indican presencia de 
refrigeració en una el 5%, i en l'altre diuen el 80% ... 

En efectius de bestiar pot existir confusions al contestar el 



nombre de llodrigons "per" engreix. Apart que la producció es 
estacional, amb produccions doble en primavera que a la tardor, 
i per tant dependrà de l'época de fer l'enquesta, però també pot 
dubtarse de si son TOTS els conills joves, inclossos els que 
estan maman, o si son no més els que estan en les gàbies 
d'engreix. De demanar el nombre de llodrigons "en" engreix 
quedaria quelcom més clar. Els resultats ens demostren 
l'existencia d'aquets tipus d'errors. 

Un últim punt es sobre el personal amb dedicació a la granja. A 
l'Estat la "Encuesta MAPA 88" assenyala hi han 6.266 persones 
dedicades a cuidar conills lo que serien, segons la Encuesta, 1,1 
treballadors per granja. Per altre part diuen que hi han 747.800 
conilles en granges. Son 119,3 conilles per persona. 

A Catalunya amb 1. 526 persones (Encuesta 88) i les 285.275 
conilles (Cens Agrari) son 187 conilles per persona. De estimar 
que aqui no hi calculem el minifundi, la xifra es realment molt 
baixa, com màxim a mitja jornada cadascún ... 

E) PROPOSTA DE NOVA HETODOLOGIA PER DETERHINAR UNES DADES HES 
REALS DEL SECTOR J I EL SEU SEGUIHENT: 

El sistema d'enquesta pot considerarse valid però complementat 
amb dades de les aso c i ac ions i industries del sector, per fer 
entrecreuaments, i aixis detectar posibles errors. 

Convindria, per augmentar 1 'interés de 1 s enquestats, vendre 
l'imatge de "servei", inclòs amb ajudes o premis, però 
especialment que acceptin fer-ho pel benefici que el recull de 
l'informació pot portar al bé del subsector cunicola. 

1) PERSONES: 
Apart els Agents de Camp que fan recull de dades 

Agra-ramaderes, que deurian rebre asesorament sobre cada tema, 
especialment sobre conills per la originalitat de la seva 
producció, hi han moltes persones que deuen participar-hi. 

Els Veterinaris oficials, i els clinics també, ténen molt poc 
contacte amb les granges cunicoles , i les dades poden ser 
repetitives, per això no caldria el esforç de les preguntes i de 
resum, en canvi els Veterinaris d'empresa si ho coneixen millor, 
al ser seus clients. 

Totes les agrupacions, siguin SAT, Cooperatives, Grups de 
cunicultors, la propi a ASESCU, etc, ténen de ser consultades. 
Dades comarcals o de la Comunitat. 

El Servei d'Extensió Agraria, i la Unió de pagesos, convindria 
donesin també la seva opinió. 

Les dades més fiables son les dels técnics d'empreses, fabriques 
i Cooperatives de pinso, laboratoris de medicaments i de 



biológics, fabriques de gabies, etc. Entre quatre empreses de 
pinso es produeix més del 50 % del pinso de conills del Estat. 
Les quatre porten a terme resums de resultats de les produccións 
mensuals dels seus c lients, com servei, dades que un cop 
ordenades en programa informàtic serveixen per , racomanar 
millores , i solen ser publicats els resultats promitjos en les 
revistes del sector. 

Amb només dos contactes amb técnics d • empresa, s • ha pogut arri var 
a unes dades que es resumeixen en una fulla. (última pagina). 
Molt més adientes amb les estimacions del MAPA d'avans del 1980, 
i amb lo vist de consum en restaurants i detallistes. 

El conjunt, posiblement divers, del total de dades, i per evitar 
errors, convindria es revisés per un técnic en produccions 
cunícoles, per fer tots els entrecreuaments possibles, avans de 
fer el resum estadístic. 

La proposta no comporta cap gasto adicional en personal ni en 
increment de "paperassa". 

2) DADES ENQUESTA : 
En principi convindria establir les dades 

necesaries, reduint algunes que no reporten cap millora, i 
augmentan aquelles que sí estan relacionades amb els resultats 
o bé que serveixin per comprobacions i per fer entrecreuaments. 

Amb tres tipus d'enquesta seria suficient: 
I) Als productors, (convindria una posta al dia del llistat 

de totes les granges ) ; 
II) als técnics o responsables de les asociacions, privades 

o oficials, i als de les empreses; 
III) als escorxadors. 

I) Enquesta a productors: Explicada i omplerta pel Agent 
de Camp del DARP. 

Mantenir les dades de directori i d'identificació del MAPA per 
fer conjunt el projecte del Estat. 

La pregunta sobre gàbies convé ampliarla. NQ gàbies total ..... . 
( destí:reproductors ...... , 

per recrio ...... , 
per engreix ....... ). 

El nombre de gàbies es lo més necesari per l'exactitud, i es a 
la vegada la forma més facil de comprobar, i lo inamovible. 

, Els sis estrats actuals no milloren l'informació. La proposta 
seria simplificar a tres: Minifundi ( < 25 gàbies ); 

Granjes familiars (entre 25 i 500 ); 
Granj es industrial s ( > 500 gàbies ) . 

( Cada gàbia de conilla mare en precisa una altre per la resta ... 



per aixó es millor calcular tot en nQ de gàbies ). 

En instalacions demanar si son: En coberts sencills 
en aire lliure --, 
mixta, cobert i aire lliure 
local ventilació natural 
local ventilació forçada 

En efectius en el moment: nQ de conilles més de 5 mesos 
nQ mascles més de 5 mesos --, 
nQ recrio entre 2 i 5 mesos 
nQ conills en engreix 

En producció: esperat tot 
1 ' any actua 1 

l'any anterior 
al present 

a NQ conills nascuts total granja ......... . 
b NQ conills venuts o sortits total ... . ..... . 
e Kg de pinso consumit total granja ........ Kg 
d Kg de fenc per consum total granja ........ Kg 

e 
f 
g 
h 

pes promitg dels conills venuts 
Nombre conills venuts per conilla/any 
Nombre promitg de parts conillajany 
Nombre de conills vius per part 

...... Kg 

Lloc on es sacrifiquen els conills: Escorxador -
Esc. municipal 
A la granja 
A la botiga --

........ Kg 

........ Kg 

..... Kg 

En personal: NQ persones que treballan en la granja ...... , i el 
nombre total de hores treballades entre tots a la setmana ..... . . 

II) Enquesta als técnics o responsables de les asociacions 
i empreses: També explicada i omplerta pels Agents de Camp. 

any ........ . 
Agrupació o Empresa ......... . ..................... . ............. . 
Enquestat . . ................................... ( enquestador ..... ) 
Adreça .................................... ( ..................... ) 
NQ de registre si escau ....... . 

Aread'influencia ............. . 
(Si es 1 'Estat, o bé assenyalar la Comunitat,Provincia, o Coma r c a) 

Produccions cunicoles totals i promitg en l'area d'influencia: 

a 
b 

NQ conilles mares totals 
NQ conills nascuts en l'area 1 any 
NQ conills venuts total any en l'area 

'· . 
\ 



e Kg de pinso consumit per conills janyjarea ......... Kg 
d Kg de fenc per conills consum anyjarea ......... Kg 

e 
f 
g 
h 

Pes promitg dels conills al vendrels 
Nombre promitg estimat conillsjmarejany 
Nombre promitg de parts per conilla any 
Nombre de conills venuts per cada part 

...... Kg 

••••• • • J 

Lloc on es porten a sacrificar: escorxadors ----% 
esc. municipals ----% 

propia granja ----% 
lloc de venda ----% 

Estimar la tendencia del mercat: Augment; estable; disminució. 

De ser fabricants de pinso ( Empresa o Cooperativ~ ) una enquesta 
per planta de fabricació . 

Producció pinso conills l'any passat .. . ........ Tm 
Producció pinso conills tot l'any actual ........... Tm 

Destí: Provincia 
Provincia 
Provincia 
Provi ncia 
Prov incia 
Provincia 

TOTAL 

........... Tm 

........... Tm 

........... Tm 

............ Tm 

........... Tm 
........... Tm 
........... Tm 

El desglosar en pinso mares , engreix i únic, no ajuda, ja que 
cada fabricant té normes diferents, í alguns més de tres tipus 
i per tant difícil de desglosar. 

Sí disposen de programes ínformatícs de produccions de clients 
convindria tenir una copia del resum , per comparar. 

III) Enquesta a escorxadors: Dirigit pel Agent de camp. No 
es convenient fer-ho per correspondencía. 

La fulla de l'enquesta del MAPA sembla suficient, només afegir-hi 
el estimat de capacitat de sacrifici de conills potencials per 
setmana. Al ser el punt més divergent amb la realitat es farà un 
esforç especial , amb ajudes publícítaríes, aíxís com amb 
participació de Sanitat en exigir la obligatorietat del "marxam" 
com forma de garantir la qualitat í evitar competidors desleals 
o intrusisme. 

3) SEGUIMENT : 
Totes les dades rebudes, convé entrecreuaries per 

evitar errors, per persona técnica en el sector. 



El entrecreuament seguint les dades obtingudes poden ferse aixis: 

11 11 

les gàbies 
técnics. 

Nombre de conilles té de coincidir amb la meitat de 
aixis com les dades dels criadors amb les dels 

Nombre de conills venuts "b" serà confirmat per la 
multiplicació de "f " conills per conilla i any, per el nQ de 
conilles. 

Nombre de conills venuts "b" sol ser un 120% menys que 
els nascuts "a". 

Amb el pes promitg "e" pel nQ de conills venuts "b" 
coneixerem el pes total de conills venuts a escorxadors. 

El nQ de conills nascuts totals es confirma per la 
multiplicació de "g" nQ de parts per conilla any, per "h" conills 
vius per part ( aquesta dada té de ser la "f" conills per conilla 
any) i multiplicat pel nQ de conilles. 

El nQ de con i 11 s en engreix en un moment donat, 
multiplicat per "g" nombre de parts per conilla any, té de ser 
semblant a una xifra entre la dels conills venuts "b" i els 
nascuts "a". 

La conversió de pinso per conill viu ( convé estigui 
entre 7,5 i 8 Kg ) s'obté dividint el consum de pinso "e", pel 
nQ de conills venuts "b". Entrecreuar les dades de totes les 
enquestes amb les dels fabricants de pinso. El consum de fenc no 
té de passar del 20% del pinso, una mica més en minifundi. 1111 

Un cop revisades totes les dades, i altres es camparan les dels 
productors, les dels técnics, i les dels escorxadors, seguint les 
normes informatiques, poden comparar per provincia i per comarca, 
aixis com per segment, minifundi, familiar i industrial. 
La productivitat resultan es podrà comparar amb els resums dels 
resultats de granges industrials dels clients de les empreses. 

Al fer les preguntes sobre dos anys hi ha la conveniencia de fer 
les enquestes cada dos anys, si es possible, per poder comparar 
les dades del any passat amb les dades de l'enquesta de dos anys 
enrrera. 

Podrà compararse millor les dades si son seguides arreu del 
Estat, inclós amb les dades de França, que son a copiar. 

Con RESUM o CONCLUSIONS: Imprescindible millorar les dades 
cunicoles. Molt convenient promocionar i divulgar els avantatges 
de la producció i consum de carn de conill. 


