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. CONSULTORI VETERINAR{ 

L'estruç, una nova avicultura 

E 
ls estruços són uns 
ocells de l ' ordre dels 
estrucioniformes que 
fan uns dos metres o 
més d ' alçada , i són 

considerats les aus vivents més 
·grosses. Les ales són de 
dimensions reduïdes i els ser
veixen per aguantar l'equilibri 
quan corren, ja que no poden 
volar. Habiten en grups a les 
sabanes i als deserts d'Àfrica i 
al sudcoest d 'Àsia, i s'alimen
ten, principalment, d 'herbes, 
petits rosegadors i insectes. 

A principi d ' aquest segle, 
fora de l'Estat espanyol, ja va 
existir una indústria del seu 
plomatge; més tard hi va haver 
una indústria de la seva pell, i 
actualment una indústria càr
nia, important als Estats Units, 
subsidiària de les granges 
d'estruços allà existents. Des 
del1993 s'han estès a Europa i 
últimament al nostre país. 

D'estruços n'hi ha de qua
tre espècies principals : Com 
he~ al principi de l'article, 
és I'JII'més gran, i els mascles 
a dults pode n fe r f in s a 2, 5 

metres d ' alçada, amb un pes 
de 1~a 150 quilos; les feme
lles ' . una mica més petites. 
Poden córrer a més de 60 
quilòmetres per hora, durant 
uns 15 minuts. A més, s' adap
ten a qualsevol tipus de clima, 
i poden viure més de 60 anys. 

Les femelles augmenten la 
posada amb l'edat, i arriben a 
pondre entre 70 i 80 ous l'any 
quan tenen set anys. 

Un ou d'estruç fa entre 15 i 
20 centímetres de llargada, i 
pesa d' 1 a 1,5 quilos, i el perí
ode d'incubació dura uns 42 
dies. 

Dintre els ·estruços comer
cials es distingeixen els de coll 
roig, blau i negre. 

Productes comercialitzats 

Els productes que es 
comercialitzen més són la 
carn, la pell, les plomes i les 
closques dels ous. La carn 
d'estruç és saludable i nutriti
va, i vermellosa com la de la 
vedella, però amb menys greix 
i sodi que aquesta i amb més 
proteïnes. 

A partir dels 12 mesos se 'n 
poden obtenir de 30 a 50 qui
los de carn (el 65% per a bis
tecs). En canvi , un animal de 

14 mesos dóna entre 40 i 60 
quilos de carp. 

Els ous d 'estruç són molt 
gustosos, i cadascun equival a 
24 ous de gallina. Una femella 
madura pot pondre entre 40 i 
70 ous l'any, i dels pollets que 
neixen només entre 15 i 35 
arriben a la maduresa. Cada 
dia un estruç. menja d ' l ,5 a 3 
quilos de pinso, i és útil que 
disposin de pastura. 

Granja d'estruços 

Abans de posar en marxa 
una granja d'estruços cal for
mar-se , informar-se i planifi
car-ho tot molt bé, ja que es 
requereix una nombrosa mà 
d'obra, força terreny, higiene i 
prevenció de malalties, i el 
cost de 1 'alimentació és alt. 

Entre altres coses, és 
important preveure la inversió 
inicial; les despeses d'explota
ció; la compra de reproductors 
i els seus preus, i els pre~ 
l 'escorxador. També e~ 
en compte la capacitat i condi
c ion s d e la granja, les tanques, 

els allotjaments per a les diver
ses edats, i s'ha de rec~ 
que són animals que nece~ 
molta aigua. 

La higiene i prevenció de 
malalties és important, sobre
tot quan entren animals a les 
explotacions (s 'han d'establir 
quarantenes), i se n'ha d'haver 
assegurat abans la bona pro
cedència. 

Quan es comença el,negoci 
és aconsellable comprar sola
ment 6 femelles i 3 mascles (3 
trios) a empteses serioses i que 
ofereixin garanties. Cal recor
dar que hi ha normes sanitàries 
veterinàries per al .comerç dels 
·estruços i els seus productes. 

· La producció d ;estruços 
s'està es_tenent, i això vol dir 
que els mercats seran competi
tius. La cria de 1 'estruç no és 
un negoci per a impacients; 
però pot ser un bon negoci, si 
qui el gestiona ho fa bé. A 
més, la cria de l'estruç pot ser 
un bon complement per 
reforçar la ramaderia catalana, 
amenaçada d 'abandonament. 
A Catalunya hi ha 1 'Associació 
Catalana de Criadors 
d'Estruços. 
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