
PRQGRAMA DE PRODUCCIO 1 TECNOWGIA DE 
fAIUtATGES l PINSOS 

OB.IECTIUS 
... '· .. 

· El programa de 11 assignatura vol aportar a 11 alumne 
.· els coneixements basics involucrats en la pr~ucció~ eonservació i 
valoraci~ nutritiva deis recursos herbacis · més ~mprats en la 
producdó animal, així com de les materi,e~ primes que C<>mposen 
els pinsos com¡>Qstos, donant esp,ec~ importancia al procés 
productiu (jels mateixos. 

PR9Gllt\MA QE TEQRIA 

l. INTRODUCCIO . 

1 (1 ). Els recur~s alimentaris ramaders 
Aliments ~1 bestiar. farratges i prats. CQ~centrats. 

Subproductes. ~sos. Altres recursos alim~ntaris. · · 

D. FARRATGES 1 PRATS: PRODUC(:IO, CONSERVACIO 1 
VAWRACIO . / 

2 ( 1 ). Els recJ.lrsos fmat~~rs i pl)ldencs 
Conreus farratgers i conreus pradencs. Prats i 

pastius. · Altres conceptes. Els recursos farratgers a l'Estat 
Espanyol i Catalunya. 

3 (2). Geo~rafia de la producció farrat&era 
Especies farratgeres més conreades. Distribució 

geografica deis conreus farratgers. Importancia del regadiu i 
productivitat deis conreus. Formes d'utilització. 

4 (3). Conreus furratKers anuals d1estiu 
Conreus farratgers anuals: avantatges i 

inconvenients. Famitges d'hivem i farratges d'estiu. El blat de 
moro: producció i utilització. La melca: producció i utilització. El 
gira-sol: producció i utilització. 

5 (4). Conreus furratKers anuals d'hivem 
Cereals d'hivetn: producció i utilització. Raigras 

italia: producció i utilització. V~a-civada: producció i utilització; 
Crucíferes farratgeres: producció i utilització. 

6 (5). Conreus furrat&ers plurianuals 
L 1 alfals: producció i utilització. La trepadella: 

producció i utilització. 
\ 

7 (6). Planificacio farratKera 
Importancia de la planificaciq farratgera. Rotació de 

farratges. 

8 (7). Geografía de la producció pradenca 
Especies pradenques més conreades. Distribució 

geografica deis conreus pradencs. Influencia del regadiu en la 
productivital deis prats. Distribució geografica deis prats naturals i 
pastures. Limitacions edafoclimatiques. · 

~- -



9 (8). Aspectes ecolo&ics en l'estudi de prats i pastures. 
El prat com ecosistema terrestre. Factors_ ecologics: 

biotics i abiotics. Importancia ecologica d'un prat. Origen, 
formació i evolució d'un prat natural. Producció i productivitat. 

lO (9). Els prats naturals 
Tipus de prats naturals. Prats de climatología 

atlantica. Prats de muntanya. Prats de climatología mediterrania. 

ll (1 0). Els prats cultivats i el seu establiment. 
A vantatges i inconvenients deis prats cultivats. 

Elecció del tipus de prat. Factors que condicionen les especies i 
varietats a escollir. Particularitats de les llavors de pradenques. 
Preparació del sbl i metodes de sembra. Dosi, profunditat i epoca 
de sembra. Formes de sembrar i maquinaria apropiada. 

12 (11). Manteniment d'un prat. 
Factors que condicionen el mateniment d'un prat. 

Maneig del prat el primer any. Utilització i ritme d'aprofitaments. 
Adobatge, regatge i drenatge. Eliminació de "males herbes". Sega 
del rebuig. 

13 (12). Aprofitament sota pastura d'un prat. 
Pastura: concepte, avantatges i inconvenients. 

Consequencies de la presencia deis animals sobre el lloc de 
producció. Noció de carrega ramadera i producció animal per 
hectarea. Sistemes de pastura. Pastura lliura. Pastura rotacional. 
Pastura racionada. Pastura intensiva Jliure. Instal.lacions. · . 
14 (13). Altres recursos herbacis. 

Tipus de recursos herbacis altematius o 
complementaris. Aprofitament de bosc i bosquina. Erm i guaret. 
Rostolls. Subproductes de collites i millora del seu valor nutritiu. 

15 (14). Fenificació. 
Concepte, avantatges i incoovenients. L'assecament 

de la planta. Modificacions de la se.va composició química. La 
cadena de fenificació. 

16 (15). Ensitjament. 
Concepte, avantatges i inconvenients. Canvis 

bioquímics que es produeixen durant el procés d'ensitjament. 
Condici90s optimes per ensitjar. Factors que possibilíten el bon 
ensitjament. Perdues que es produeixen a l'ensitjar. Típus de 
sítges. La cadena d'ensí~ament. Valoració d'un ensítjat. 

17 (16). Deshídratació artificiaL 
Tipus de deshidratació i productes deshidratats. 

Valor nutritiu deis farratges deshidratats. · 

18 (17). Va1oració productiva de prats i pastures. 
Interes de la valoració productiva. Producció de 

materia seca. Mesura de la ingestió en animals que pasturen. 
Valoració de la qualitat. 

19 (18). Valoració nutritiva. 
Estructura í corhposíció química deis vegetals. 

Factors que afecten la seva composíció química. Metodología 
analítica. 

20 (19). Estima de la di¡estibiliiat. 
Concepte de digestibilitat. Obtenció del valor de 

dígestíbilitat. Digestibilitat aparent i real. Metodes d'estíma. 

21 (20). Estima del valor energetic. 
Introducció. Energía bruta. Energía digestible. 

Energía metabolitzable. Energía neta. Estimació del valor 
energetic d'un farratge. 



22 (21). Estima del valor proteic. 
Introducció. Degradabilitat de la proteina en 

aliments farratgers. . Protema dig~stible a nivell intestinal 
Estimació 4el valor protei¿ d 1 un ~tge. · 

, ........ 
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23 (22). Esttma de la m¡estlblltt¡t. . :~. · .·_:;: . . · ·t 

C~p~itat d 1 inge~tió f l,ngestil}ilitat. · Expressió de la 
ingestibilitat i de la capacitat d 1ingeS,tlQ• 1\.ltre~ aspectes ·rngats al · 
valor nutritiu d'un farratge: contin~ut .~eral ~ vi~c. 

. ,.. ' . . . '. . . - . ··. . 

m;. PINSOS: TEC~OLOGlA DE LA FURICJ\C_IO 

24 (1). Introducció a la ]'ecnolo¡ia dels Pinsos. 
· Pinsos simples i compostos. Tipus de ptnsos 

compostos: ·dassificació per especies i fases de producció. 
Característique~ 'alimentari~s. La indústria del pinsos a Espanya. 
lmP.Qf$lcia deis pinsos ~s ·d~ la producció anillUll. 

25 (2). Principals materie~ primeres utilitzades _en la indústria dC 
· la fábricació de pinsos (1). · 

Ceréals i els seus subproductes: Moresc, Ordi, 
Blat, Civada, Segol, Melca, Mill i Arros. Composi~ó nutritiva i 
característiques bro~tologiques. 

26 (3). Princjpals maiGries primeres utilitzades en @ inqúsjria de 
la fabricació de pipsos (ll). 

· FÓnts proteiques d 1origen vegetal. Subproductes de 
-les llavors oleagino5es. Subproductes de la indústria sucrera, 
enologica i oleícola. Composició . n~tritiva i característiques 
bromatológiques. · 

• 
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27 (4). Principals materies primeres utilitzades en la indústria de 
la fa}>ricació de piósos (III). · 

Fonts proteiques d'origen animal: farina de caro i 
de peix. Subproductes d'escorxador: farina de sang, de plomes i 
aviars. Subproductes de la sala d 1 incubació. Farina de llet i els 
seus subproductes. Composició nutritiva i característiques 
bromatologiques. 

28 (5). Principals materies primeres utilitzades en la indústria de 
la fabricació 'de pinsos (IV). 

Greixos d' origen animal 1 o lis vegetals. 
Subproductes, . Minerals: fonts de fOsfor, calci, sodi, clor i 
magnesi. Composició nutritiva i característiques bromatologiques. 

· Additius: classificació i característiques químiques. Objectiu de la 
seva utilització 

29 (6). lnter-relaciQ entre fabricaciQ de pmsos 
nutricionals. ' . ' 

aspectes 

Nutrients utilitzats en la fonnulació de pinsos. 
Modificacions ffsiques i químiques deis diversos processos de 
fabricació: tamaoy de partícula, humitat, palatabilitat i valor 
nutritiu. Eliminació de factors aotinutritius. Elecció del tipus de 
processat ·en funció de 11 especie i fase de producció. 

30 (7). Procés de fabricació (1). 
· Tipus de fabriques de pmsos. Descripció i 

caHlCterístiques del procés de fabricació. Transport i 
aprovisiooament de les materies primeres. Recepció i maoeig: 
neteja, acondicionament, pesatge i ~mmagatzement. lngredients 
líq uids. . "'!.--;:, " 
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31 (8) Procés de fabricació (11). 

Molturació: tipus de molins i les seves 
característiques. Dosificació. Meseta.: tipus de mescladores i 
nivell de precisió. Granuláció: maquinaria i eqmps, 
característiques de la granulació. Incorporació de líquids. 
Refredadors. 

32 (9) Procés de fabricació (Ill). 
Control i pesatge. Emmagatzament i distribució deis · 

pinsos. Ensacada i etiquetat. Característiques ffsiques 
alimentaries del producte acabat. 

33 (10) Procés de fabricació (IV). 
Noves tecnologies: extrusió, micronització, 

producció de flocs, altres tipus de processat ffsic. Nous metodes 
d'addició de líquids. 

34 (11). Control de qualitat. 
Normes de mosfreig. Examen organoleptic i 

valoració microscopica de les materies primeres i del producte a 
cabat. Controls analftics. Control de la planta i del procés de 
fabricació. Control de la dosificació i de les característiques deis 
medicaments i additius afegits. 

35 (12). Gestió en la fabricació de pinsos. 
Despeses de fabricació. Mermes. Manteniment i 

seguretat de la planta i del personal laboral. Planificació de 
1' empresa. Control medí-ambiental. Autómatització i control de la 
fabrica. Legislació espanyola, comunitaria i internacional existent 
sobre pinsos compostos. 

PROGRAMA DE PRACTIQUES 

PRACTICA 1.- Valoració nutritiva d'un farratge (1): 
Degradabilitat (lab. i granja: 8 h) 

PRACTICA 2.- Valoració nutritiva d'un farratge (11): 
Digestibilitat i ingestibilitat (granja: 2 h) 

PRACTICA 3.- Microsropia .quantitativa de pinsos (lab.: 5 h) 

' 1 
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EV ALUACIO DE L' ASSIGNATURA 

Per aprovar 1 'assignatura sern necessari: 

* assistir a les prnctiques 

* fer un examen prnctic de microscbpia de pinsos 
(aquesta nota formara part de la nota final de l'apartat de pinsos) 

* superar un examen amb nota igual o superior a 5. 
En aquesta nota el pes específlc de cadascuna de les parts de 
1 'assignatura sera: 2/3 per a farratges i 1/3 per a pinsos. 
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