
 
 

  

 

INFORMACIÓ QUE REP EL RAMADER 
 
La contrapartida de tot programa de control és un conjunt de llistats o sortides en els quals 
queda reflectida la informació rebuda un cop processada. Són diversos els fulls que s'envien 
als ramaders: uns descriuen la informació detallada que correspon a cadascun dels animals, 
mentre que altres constitueixen resums de la informació que concerneix tant a animals com a 
la ramaderia en conjunt. Tot seguit els descrivim ordenadament. 
 
 
Fitxa individual de Vaca 
 
Probablement és la informació més apreciada pels ramaders. Com es pot veure més avall la 
fitxa individual comença amb un quadre on s’identifica la vaca i un altre que identifica a 
l’explotació. 
 
El següent requadre, presenta la informació pròpia de la vaca. Com que alguns dels 
enunciats no necessiten explicació, a continuació es descriuran aquells apartats el contingut 
dels quals necessita una definició clara. 
 
Pes 6m 

Es tracta del pes de l'animal extrapolat a una edat de 185 dies. L'extrapolació es 
realitza segons la següent fórmula: 
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Quan es coneix el pes al deslletament, encara que no el del naixement, aquest se 
substitueix pel del valor mitjà de la raça (segons sexe: 46 kg els mascles i 44 kg les 
femelles), i així en resulta un valor aproximat. 

 
I.P.P. 
 És l’interval mitjà entre parts. 
 
A la dreta de la informació pròpia de l'animal s'expressa la informació genealògica que 
comprèn dues generacions d'avantpassats: pares i avis.  
 
Immediatament a sota dels quadres descrits es troba un quadre nou que descriu 
detalladament el resultat de la qualificació morfològica, i s’hi indica la data en què fou 
realitzada. S'ha previst que es pugui qualificar les vaques més d'una vegada, a petició del 
ramader, quan aquest consideri que la morfologia de la vaca ha experimentat un canvi 
important. Per això, en la fitxa apareixerà l'última informació disponible, si bé quedarà 
emmagatzemada la informació corresponent a les diferents qualificacions. 
 
La descripció de la història productiva de la vaca inclou la informació corresponent a la 
descendència. El codi del vedell segueix la normativa anteriorment esmentada. Per cada 
vedell, identificat amb el seu D.I.B., s'identifica també el sexe i el D.I.B. del seu pare. Del part 
s'indica la data, l'ordre de part (N.) i la facilitat (FAC.). 
 
En relació amb les pesades realitzades es presenta el pes al naixement, el pes al 
deslletament, l'edat (dies) al deslletament, el creixement entre el naixement i el deslletament i 
el pes als 185 dies (Pes 6m). Una columna d'observacions, referida freqüentment al destí 
que es dóna al vedell o a qualsevol informació que ressenyi el ramader, tanca la fitxa. 
 
 



 
 

  

 

Fitxa individual de Toro 
 
La fitxa de toro guarda una elevada similitud amb la que acabem de descriure. Les 
diferències se centren en la informació de la descendència, ja que l'elevat nombre de 
descendents de cada toro n’impedeix una descripció particularitzada. 
 
Hem distingit la descendència que el toro té en la mateixa ramaderia, la que ha donat en 
altres explotacions i en conjunt. Comença amb la ressenya del nombre de descendents, 
seguint dues columnes referents a la facilitat de part. La primera d’aquestes columnes 
correspon al valor mitjà de la facilitat al part associada amb cada descendent. La segona (% 
3+) ens indica el percentatge de parts que han presentat una elevada dificultat, és a dir, una 
nota igual o superior a 3, segons el barem abans comentat. 
 
A continuació s’hi descriuen les mitjanes referents als pesos al naixement i al deslletament, la 
mitjana d'edats quan van ser pesats, el creixement naixement-deslletament i el pes 
extrapolat als sis mesos. Les últimes columnes corresponen a la mitjana de qualificacions de 
la descendència i el nombre de descendents qualificats. 
 
 
Carta genealògica de Vedell 
 
Quan es desitja tenir informació d'un animal jove, per exemple a requeriment del comprador, 
existeix la possibilitat d’entregar-li una fitxa amb la informació rellevant d’ell mateix i els seus 
avantpassats pròxims: pares i avis.   
 
 
Rànquing de Vedells 
 
Els vedells es presenten ordenats segons el seu pes als 6 mesos. Si no es coneix aquest 
valor s’ordenen per la data de naixement i, en última instància, la resta a l'atzar. 
 
 
Rànquing de Vaques 
 
L'ordenació de les vaques es fa segons la mitjana dels pesos als 6 mesos dels seus vedells. 
En cas que no es disposi d’aquest pes mitjà, les vaques s’ordenen seguint els criteris 
d'ordenació dels vedells.  
 
 
Rànquing de Toros 
 
Com s'ha fet anteriorment en el cas de la fitxa de toro, s’ha dividit la descendència dels toros 
que han tingut en l'explotació a què pertanyen i la nascuda en altres ramaderies; així mateix 
es dóna un resum conjunt de totes les dades. Els toros s'ordenen segons el pes mitjà dels 
seus descendents als 6 mesos. 
 
 
Resultats 
 
El full de resultats constitueix un resum dels principals paràmetres que interessen en una 
ramaderia en un període determinat. Es presenten segons el cicle, és a dir, el número de 
part en què es troben les vaques: 1, 2, 3, 4, 5 i més de 5 (>5). A més a més, es presenta un 
últim bloc on es recull el conjunt de tots els parts. 
 



 
 

  

 

La mitjana de cada paràmetre es presenta referida a la mateixa explotació, a la comarca i al 
conjunt de ramaderies associades a FEBRUPI. El terme desviació correspon a la diferència 
entre la mitjana de la ramaderia i de la comarca, en el primer cas, o entre la ramaderia i el 
conjunt d'associats, en el segon. Els paràmetres ressenyats corresponen a caràcters descrits 
anteriorment, excepte en el cas de l'interval entre parts. 
 
 


