
La salut és un estat de benestar i d’equilibri entre un 
organisme i el seu entorn, que li permet optimitzar 
el seu potencial genètic en unes condicions 
econòmicament rendibles i desproveïdes de 
qualsevol perill per a l’usuari o el consumidor.
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La gestió de la sanitat en 
porcicultura ecològica
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La capacitat d’una observació atenta i minuci-
osa dels animals és imprescindible quan treba-
llem en porcicultura ecològica, perquè intentem 
avançar-nos a la patologia i copsar els primers 
símptomes de desequilibri abans que l’animal 
emmalalteixi. És a dir, malgrat que aparentment 
pots tenir un medi i una producció equilibrats, 
sempre hi ha alteracions que provoquen un cert 
trencament de l’equilibri. En un primer moment, 
l’animal tolera o s’adapta a la situació però, quan 
aquesta persisteix, arriba la malaltia. Per exem-
ple, en cria de porcs en càmping (a l’aire lliure), 
si els garrins corren amb les potes del darrere 
juntes, significa que els falta seleni. I en el niu, 
si els garrins estan massa junts sota el focus d’es-
calfor, és que passen fred; i si estan massa sepa-
rats, és que passen calor. Tots dos símptomes ens 
han d’alertar i ens han de fer actuar preventiva-
ment abans que els animals emmalalteixin.

Quan fem el seguiment de diverses granges 
ens adonem que cada una és diferent i que no hi 
podem aplicar els mateixos criteris de manera 
mecànica. Cada una té una sèrie de limitacions 
objectives i també uns objectius vinculants, com 
poden ser la venda directa o el circuit comercial 
llarg. En el moment de la intervenció, hem de 
ser curosos i tenir en compte les circumstàncies 
que tenim al davant per cercar la solució més 
adient. Hem d’acceptar d’entrada que no hi ha 
sistemes perfectes. Per posar un cas: a vegades, 
quan les condicions edafoclimàtiques fan difícil 
la cria a l’aire lliure, és preferible una cria sobre 
jaç de palla.

En producció ecològica, certament la norma-
tiva europea presenta punts ambigus o discu-
tibles en relació a la sanitat: prohibeix l’admi-
nistració preventiva de medicaments de síntesi, 
però autoritza tractaments antiparasitaris periò-
dics. Per altra banda, queda molta feina a fer per 
harmonitzar els criteris de les diferents entitats 

certificadores. Un exemple: segons la normativa 
caldria aportar farratge diàriament, però no to-
tes les entitats ho exigeixen (i el jaç de palla no 
computa com a tal).

Començar amb bon peu
Plantejar-nos la salut d’una garrinada quan ar-

riba el part és anar tard. Hem d’afrontar el tema 
amb anterioritat, estant molt atents a les condi-
cions i a l’estat de la truja al final de l’embaràs. 
Si observem que corre amb les potes de darrere 
juntes, és que li cal un complement de seleni per 
evitar que falti vitalitat als garrins. Un recurs és 
utilitzar un complement alimentari que tingui 
uns 20 mil·ligrams de seleni per quilo. Aquest 
complement s’ha d’incloure en la dieta en un 
percentatge d’un 2-3% en matèria seca. El que 
busquem, en general, és que la truja arribi al part 
en condicions òptimes per tal de mantenir una 
lactància suficient i de qualitat. 

Un dels temes més importants relacionats 
amb la capacitat immunològica dels garrins és 
com i quan es fa el deslletament. Abans de les 
cinc setmanes, el garrí encara pren molta llet de 
la mare i el seu sistema immunitari no és prou 
madur. En conseqüència el consell és no deslle-
tar mai abans dels 40 dies. També hem de tenir 
en compte que, quan les camades són de 10 o 12 
garrins, la truja ha d’utilitzar les seves reserves. 
Si necessita un quilo de menjar cada dia per cada 
garrí alimentat, ràpidament farem el càlcul que 
haurà de menjar 12 quilos. Tot i així, si en menja 
només 8 també està bé. En conclusió: la truja ha 
d’arribar en bones condicions al part i haurem de 
tenir en compte, si s’aprima massa durant l’alle-
tament, de posposar la següent cobrició.

La salut dels garrins
Els garrins nounats són fràgils. Els cal una 

temperatura adient, confort i no suporten la hu-
mitat. Per tant, el jaç ha d’estar sec i net, tant si 
és una cria en càmping com si és sota cobert. És 
indiferent que la font de calor els arribi per dalt o 
per baix, la qüestió és que els arribi. Evidentment 
hem d’evitar els aixafaments de garrins i això ho 
aconseguim sobretot augmentant el benestar de 
la truja. Els estudis diuen que tenir una parcel·la 

Per mantenir la salut dels animals ens cal una mirada global i atenta al conjunt de la nostra finca, 
que cerqui l’equilibri entre els porcs i el seu entorn per tal d’optimitzar-ne el benestar. Virus, pa-
ràsits, bacteris... hem de conviure amb ells, acceptant-los com qualsevol altre agent o aspecte del 
medi que ens envolta. Pretendre eradicar-los és una il·lusió, els hem d’incloure en aquest equilibri 
que cerquem. El control dels factors estressants, com podrien ser els patògens, i un bon maneig 
de l’alimentació són els elements fonamentals de la gestió sanitària en porcicultura ecològica. 
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amb coberta herbàcia o bé una menjadora amb 
farratge redueix l’estrès de la mare i en conse-
qüència els aixafaments. De fet, la normativa eco-
lògica autoritza a bloquejar la truja les primeres 
72 hores després del part, però en general aques-
ta immobilització no es du a terme.

La segona qüestió important és que tots els 
garrins s’alimentin bé. A l’hora de mamar, els 
garrins es jerarquitzen i van a buscar la llet ca-
dascú sempre al mateix mugró, però la realitat és 
que els pits anteriors de la truja donen més llet 
que els de la part posterior. Si volem un lot més 
homogeni i també menys competència alimen-
tària durant el deslletament i l’engreix, donarem 
un complement alimentari als garrins, que per-
metrà als menys beneficiats per l’alletament de 
compensar, almenys parcialment, el seu desavan-
tatge. La recomanació és posar-los a disposició 
aliment sòlid des del primer dia, siguin farines 
o petits granulats, encara que sapiguem que no 
començaran a menjar realment res sòlid fins al 
dia 10. Mai barrejat amb aigua, per evitar les 
micotoxines i el creixement de fongs i bacteris. 
Certament, a les maternitats la gestió de l’espai és 
prou complicada per poder aportar l’aigua i l’ali-
ment sòlid sense que s’acabin fent pastetes, però 
s’ha de fer el possible perquè no es barregin. La 
truja no ha de tenir accés a l’aliment dels petits.

Limitar la pèrdua de garrins després del deslle-
tament

Quan es deslleta als 18-19 dies, els garrins 
pateixen les típiques diarrees postdeslletament, 
una de les causes de l’ús i abús d’antibiòtics en 
porcicultura. L’estrès causat per la pèrdua de la 
mare, el canvi al menjar sòlid en exclusivitat i, 
fins i tot, a vegades el canvi d’ubicació afavorei-
xen aquesta patologia digestiva.

Tenim diferents recursos per evitar l’aparició 
de diarrees o per disminuir-ne la gravetat:

– En primer lloc, deslletar més tard.

– Controlar el pH de l’aigua amb els típic pa-
pers de tornassol. L’objectiu és tenir-la a 6,5 de 
pH, si la tenim més bàsica, la podem acidificar 
amb vinagre de vi.

– A partir del moment que els garrins accedei-
xen a l’aliment sec, necessiten disposar d’aigua 
molt neta i, en conseqüència, és millor que l’ob-
tinguin d’un punt de subministrament diferent 
del que utilitza la truja (encara que tots sabem 
que a l’hora de la veritat és fàcil que compartei-
xin aigua i menjar). Aquesta necessitat de tenir 
aigua ben neta, fa recomanable la desinfecció de 
les mànegues dos cops l’any, seguint el mateix 
sistema utilitzat en les màquines de munyir: 
primera neteja àcida, esbandida, segona neteja 
bàsica i esbandida final.

– No perjudicar la flora bacteriana de l’en-
torn perquè posa fre al desenvolupament dels 
patògens. Si no hi ha problemes sanitaris, no cal 
desinfectar, ja que desinfectant matem tots els 
organismes i donem via lliure als que són no-
cius. Una bona pràctica per higienitzar l’entorn 
és polvoritzar xerigot sobre el sòl nu i després 
tornar a polvoritzar-ne sobre el jaç de palla acu-
mulada.

– Posar argila a disposició dels garrins en el 
niu. Com més problemes digestius tinguin, més 
argila consumiran i més fàcilment els eradica-
ran. Mai barrejarem l’argila amb l’aliment, però 
sempre n’han de tenir disponible. Si la donem 
barrejada, en faran un consum excessiu que els 
provocarà restrenyiment. Important: l’argila no 
ha d’estar a l’abast de la truja pel perill que acabi 
jugant-hi i tirant-ne per terra.

– El carbó activat és més indicat que l’argila 
quan les diarrees són provocades per coccidis. 
El problema és que el garrí no pren espontània-
ment aquest producte i, per tant, cal barrejar-lo 
amb el pinso al voltant d’un 2% o una mica més, 
sense por que arribi a provocar restrenyiment.

– Preparar una infusió de 20 grams de flors de 
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porcs ecològica.
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un nivell parasitari tan elevat que no hi podrà 
fer front.

Fer coprologies –és a dir, anàlisis de les fem-
tes– periòdiques és una bona pràctica, sempre i 
quan puguem treballar amb un laboratori que 
utilitzi la tècnica de flotació. Si utilitza la solució 
de sulfat de zinc, els resultats són molt difícils 
d’interpretar. Una coprologia ens permet conèi-
xer el nivell de paràsits que estan suportant els 
animals i decidir si ens cal desparasitar o no. Una 
altra possibilitat és demanar l’anàlisi dels fetges. 
Els Ascaris, durant el cicle vital, deixen marques 
blanquinoses en aquest òrgan i quan es detecten, 
el fetge queda decomissat.

La normativa ecològica no prohibeix despara-
sitar, però sí que requereix que hi hagi presència 
de paràsits per fer-ho, i no pas fer-ho de mane-
ra sistemàtica com es fa en producció conven-
cional. Arribat el moment, podem utilitzar un 
producte químic, però també tenim una solució 
més natural: la llavor de carbassa i l’all barrejats 
en l’aliment. El cert és que als porcs no els sol 
agradar l’all i el més recomanable és emprar-ne 
tintura mare, una solució hidroalcohòlica que es 
pot trobar al mercat a un preu força econòmic. 
La prescripció és barrejar amb el pinso 50 gotes 
al matí i al vespre per 100 quilos de pes viu de 
porc. 

Finalment, en relació als paràsits externs, és 
útil fer servir terres de diatomees, encara que, 
pel que fa als polls, els porcs se’n desprenen amb 
els banys de fang. ✿

camamilla per 980 mil·lilitres d’aigua.
– Preparar una sopa d’ortiga, planta molt rica 

en oligoelements i en ferro. Podem tallar l’ortiga 
i barrejar-la amb l’aigua o bé deixar-la assecar, 
triturar-la i afegir-la a l’aliment (al cap d’una hora 
ja no pica).

– Utilitzar l’homeopatia. El remei a emprar 
dependrà de com es manifesti la diarrea.

Un darrer punt a tenir en compte, relacionat 
amb el deslletament, és el tipus d’aliment que in-
troduïm quan apartem els garrins de les mares. A 
França hi ha tres tipus d’aliments: l’estàrter, el de 
primera edat (que es dóna quan el deslletament 
és precoç) i el de segona edat (que es dóna des-
prés del deslletament). En producció ecològica, 
els ramaders passen directament de la lactació 
al pinso de segona edat, que donaran als garrins 
durant tres setmanes més.

La gestió del parasitisme
En qualsevol trasllat, sigui dels garrins aca-

bats de deslletar o dels porcs d’engreix, hauríem 
de traure la matèria orgànica, desinfectar i fer un 
mínim de buit sanitari per desfer-nos de coccidis 
i d’estrongiloides. Aquests darrers són uns parà-
sits que es troben en els edificis i les larves dels 
quals penetren els garrins a través de la pell o 
del calostre. El millor desinfectant és el bufador, 
però si el material és de fusta, es pot utilitzar 
vapor d’aigua a pressió a 90 graus centígrads o 
més. Així s’eliminen els quists de coccidis i les 
espores. No serveix de res utilitzar lleixiu, per-
què el coccidi resisteix una hora en contacte amb 
aquest producte.

En relació als paràsits dels porcs criats a l’aire 
lliure, recordem que cal evitar l’entrada del porc 
senglar i dels paràsits que porta. Una tanca se-
mienterrada i una bona tanca de filferro ens as-
segurarà que queden exclosos de l’espai reservat 
a la cria del porc domèstic. Un cop feta aquesta 
previsió, el més rellevant per evitar els paràsits 
o tenir-ne una infestació mínima és programar 
una bona rotació. De fet, la cria del porc hauria 
d’incloure’s en la rotació que preveiem per als 
cultius i hauria de precedir els cereals. Si fem 
passar tres lots diferents en la mateixa parcel·la, 
tant fa que s’hi estiguin molt com poc, tindrem 
problemes de parasitisme assegurats. Els animals 
joves faciliten la multiplicació dels paràsits i el 
lot següent, així que entri a la parcel·la, trobarà 
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