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• Objectiu genèric del programa de cria i recria de vedelles de raça frisona 

 Assolir el primer part als 24 mesos de vida (2 anys) amb un pes viu al part de 
600-625 kg i un pes viu a l’inici del postpart de més de 550 kg... I per això ens 
cal: 

  Que la vedella quedi prenyada als 15 mesos de vida... Per tant, quan 
haurem de començar a inseminar les vedelles (5 condicions)?: 

 > 2 zels vistos durant la pubertat 

 > 12 mesos d’edat 

 Almenys entre 55 i el 60% del PVadult (> 380 kg PV) 

 > 125 cm d’alçada a la creu 

 Condició corporal al voltant de 3 punts 
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•Per tant, la vedella de reposició, en termes mitjans, ha d’arribar al part amb 
les següents característiques:  

 24 mesos d’edat, al voltant de 600-625 kg de PV  

 Alçada mínima a la creu de 140 cm  

 Condició corporal de 3,5 punts  

•Avançar l’edat al primer part per sota dels 24 m (21-22 m) implica establir un 
programa de recria que permeti assolir GMD molt elevats (de més de 900 
g/dia) i que no sempre són beneficiosos (possible substitució de part del teixit 
mamari per teixit adipós). Endarrerir l’edat al primer part implica, en 
condicions normals, una major despesa i una major necessitat de vedelles a 
igual taxa de reposició. 
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• Modelització del creixement. Corba de creixement (segons la Llei de Gompertz) 

PV (kg) = PV0 x EXP(a1 x (1 – EXP(-a2 x t))) 

PV, pes viu de la vedella en el moment t 

PV0, pes viu inicial (kg). En el cas d’una vedella de reposició de raça frisona es considera un pes inicial de 200 kg 

a1, paràmetre 1 de l’equació de Gompertz. En el cas d’una vedella frisona pren un valor de 1,501 

a2, paràmetre 2 de l’equació de Gompertz. En el cas d’una vedella frisona pren un valor de 0,0025 

t, temps (dies) 

GMD (g/dia) = a2 x PV x LN((PV0 x EXP(a1))/PV 

GMD,  guany mig diari de pes viu de la vedella 

• Capacitat d’ingestió (ja comentat) 

• Necessitats energètiques (ja comentat) 

• Necessitats proteiques (ja comentat) 

• Necessitats macrominerals, microminerals i vitamines (ja comentat) 
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Font: adaptat d’INRA (2007).  

Alimentació durant la primera setmana de vida (bàsicament 
encalostrat) (dia) 

1 2 3 4 5 

Calostre (40ºC) (kg/d) / primera presa 2-6 h després del part / resta 2 
vegades al dia 

El calostre o primeres llets que s’extreuen de la vaca després de parir té 
un valor nutritiu alt (energia i proteïna) i també en destaca en 
oligoelements i vitamines que és de l’ordre de 3 a 30 vegades superior 
al de la llet. El calostre és vital per a que el vedell pugui adquirir la 
primera protecció immunitària vers les malalties neonatals, i en especial 
les diarrees (immunitat adquirida o passiva) (calen un mínim de 3 
preses) 

2 5 5 5 5 
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Font: adaptat d’INRA (2007).  

Alimentació després de l’encalostrat  
(deslletament previst als 2 mesos de vida, GMD 900 

g/dia) 

Setmana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Llet sencera o lactoremplaçant (40ºC) (kg/dia) 

(1 kg = 130 g de lactoremplaçant + 870 g d’aigua) 

Dues preses per dia 

Total: al voltant de 400 kg de llet sencera o bé 50 kg de 
lactoremplaçant 

6 8 8 8 8 8 6 3 0 

Lactoremplaçant (kg/dia) 

(1 kg = 220 g de lactoremplaçant + 780 g d’aigua o bé 750 g de 
llet sencera + 125 g lactoremplaçant + 125 g d’aigua) 

Una presa per dia 

Total: 50 kg de lactoremplaçant o bé 28 kg de lactoremplaçant 
+ 180 kg de llet sencera 

3 4 5 5 5 5 3,5 2 0 
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Font: adaptat d’INRA (2007)  

Creixement 
(g/dia) 

Lactoremplaçant Concentrat Farratge 

Total 
(kg) 

Setmanes 
Màxim 

(g/dia) 

Màxim 

(kg/dia) 

Total 

(kg) 

Total 

(kg MS)  

800 45 8 900 1,5 110 85 

1.000 70 10 1.300 3,0 180 40 

Aproximació a la quantitat d’aliments necessaris per a les vedelles de cria fins als 4 primers 
mesos de vida, segons el GMD desitjat: 
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• El lactoremplaçant pot substituir-se per llet sencera de vaca a raó que 1kg de 
lactoremplaçant equival a 8 kg de llet, econòmicament és una opció més cara (a dia d’avui 1 kg 
de lactoremplaçant costa al voltant de 2 € i 8 kg de llet tenen un valor de 2,64 €), però cal tenir 
en compte que s’acostumen a utilitzar llets no aptes per al consum humà 

• El consum d’aliments sòlids és el que determina l’increment de pes viu i del volum del rumen 
de la vedella 

• És important que la vedella s’alimenti ràpidament de pinso i que en pugui arribar a consumir 
fins a 3 kg/dia, ja que aquest fet serà determinant per a realitzar el deslletament. La 
concentració recomanada del pinso és 1-1,16 UFL i 110-120 PDI per kg de MS. Pel que fa a la 
composició: 70-80% cereals i subproductes, 15-20% tortós d’oleaginoses i 3% de corrector 
vitamínic i mineral (relació Ca:P al voltant de 5)  

• Quant al farratge, és important introduir-lo a partir de la tercera setmana de vida i cal que 
sigui de bona qualitat (0,75 UFL/kg MS). Els fencs de gramínies solen ser els més habituals 
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Resum de necessitats nutritives d’una vedella de cria segons el sistema 
INRA. Font: INRA (2007) ©. Reproducció citant l’autor. Resum de necessitats nutritives d’una vedella de recria segons el sistema INRA. Font: 

INRA (2007) ©. Reproducció citant l’autor. 
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RESUM NECESSITATS NUTRITIVES: VEDELLES DE REPOSICIÓ (CRIA I RECRIA) NRC 

Resum de necessitats nutritives d’una vedella de reposició segons una adaptació del sistema NRC (dades 
sobre MS). Font: Hutjens (2008) ©. Reproducció citant l’autor. 

RESUM NECESSITATS NUTRITIVES: VEDELLES DE REPOSICIÓ (CRIA I RECRIA) NRC 
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•Aplicació informàtica Racionament vedelles de reposició: 

http://www.remugants.cat/2/aplicacio_informatica_racionament_vedelles_de_
reposicio_988626.html 
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