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CONSULTORIVETERIN~ 

La producció de pinsos 
en els· darrers anys 

L ' increment de la pro
ducció de pinsQs com
tJOStos va lligat al cens 
ramader i avícola. 

L'ús dels pinsos compostos 
¡Jermet al ramader deslligar-se . 
de les incerteses de les dispo
nibilitats dels aliments tradi
cionals del bestiar (cereals, 
llegums, farratges, etc.). 
Aquest fet, juntament amb les 
millores genètiques,. d'allotja
ment i de maneig, etc., ha 
facilitat una ramaderia inten
siva i , per tant, un gran mig
ment en el consum humà 
d'aliments d'origen animal 
(carn, llet, ous i els seus deri-
vats , etc.). · 

El 1991 a Catalunya hi 
havia unes 222 empreses 
dedicades als pinsos compos
tos. Aquell any es van fabri
car un total de 5,4 milions de 
tones de pinso, xifra que 
representa un -valor una mica 
superior a ·la tercera part del 
t<a. que se'n fabrica a l'Estat 
~yol. Dins de Catalunya, 
la província de Lleida és la 
primera en aquest rànquing, 
amb 2,5 milions de tones; la 
segona és Tarragon,a, amb 1 ,4 
nAns; la tercera BarceJona, 
a- 1 ,1 milions; i la quarta 
Girona, amb 0,4 milions. 

Els porcs en primer lloc 

Per espècies a les quals 
van .destinats els pinsos, la 
primera són els porcs, amb 
2,7 milions de tones (gairebé 
la meitat del total); en segon 
lloc, l'aviram; i en tercer lloc, 
el boví. Molt lluny hi ha els 
conills, l'oví i'el cabrum. 

De les produccions de 
pinso esmentades, les- 2/3 
parts corresponen a empreses 
privades i la tercera part, a 
cooperatives ramaderes. 

A Catalunya l'origen dels 
pinsos compostos es remunta 
al camp de 1' avicultura; en 

van ser els precursors la Reial 
Escola d'Avicultura 
d'Arenys, Pinsos Ravés, de 
Barcelona, i la Unió Catalana 
d' Avïcultors i Cunicultors 
(UCAC), a les poblacions del 
Prat de Llobregat i Reus. 

A la meitat de la dècada 
dels anys 50 hi va haver una 
forta embranzida tècnico
científica en la qual destacats 
veterinaris catalans prengue
ren part .d?una manera molt 
activa en reunions internacio
nals com RITENA, organitza
des pel Col·legi de Veterinaris 
de Barcelona. I els pinsos 
compostos es van estendre, 
per aquest ordre, als porcs, 
conills, boví, oví .._ etc. 

Ara bé, si per a la ramade
ria intensiva i per als animals 
rrionogàstrics (aus i porcs) els 
pinsos compostos, a més 
d'altres mesures, van repre
sentar la solució i un gran 
desenvolupament, en canvi 
per als poligàstrics (bovA í i 
cabrum) l'abundància i Mlrpo
sició de bones pastures és la 
solució econòmica en la 
majoria dels casos. Lògica
ment, els complements illli
tius, perfectament es tu~ i 
equilibrats, acabaran de resol
dre aquesta problemàtica. 

Recordem que, en ramade
ria, la rendibilitat econòmica 
té una importància .cabdal. 

Bastants anys més tard. es 
van estendre els aliments des
tinats a animals de companyia 
(gossos, gats, etc.), amb molt 
diverses presentacions, cosa 
que fa que molts es diferen
ciïn dels pinsos destinats a 
ramaderia . Aquests aliments 
representen un volum total en 
pessetes impressipnant. Aquí, 
el factor . preu té menys 
importància. 
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