Activitats de demostració
(operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica)

Fitxa inicial

APLICACIÓ DE PROTOCOLS ESTANDARITZATS PER
A ESCORNAR VEDELLS GARANTINT EL BENESTAR
ANIMAL
NOVEMBRE 2020
RESUM
L’escornat en vedells és una pràctica molt freqüent en el bestiar boví. Aquesta pràctica està
justificada per raons de maneig: els animals sense banyes son més fàcils de manejar i son
potencialment menys perillosos tant per les persones com pels mateixos animals. Tot i aquesta
justificació, hi ha suficients evidències científiques per concloure que l’escornat és una pràctica
dolorosa i estressant per l’animal quan es realitza sense anestèsia ni analgèsia. A més a més, hi
ha una pressió legislativa, ètica i social que justifiquen encara més la necessitat de dur a terme
l’escornat en vedells seguint unes bones pràctiques respectuoses amb el benestar animal.
Actualment existeixen una sèrie de limitacions en la realització de l’escornat a granja: dificultat en
reconèixer el dolor en remugants, dubtes en l’elecció del procediment (per cauterització o químic),
coordinació amb els veterinaris per l’administració dels anestèsics i sedants...Per a cadascuna
d’aquestes dificultats presents actualment, proposem donar suport als ramaders per tal de fer
arribar a les explotacions de boví tota la informació en relació a l’escornat dels vedells, així com
realitzar demostracions de com realitzar el procediment d’escornat amb unes condicions òptimes
en matèria de benestar animal.

02. Descripció
previstes

01. Objectius
La present activitat demostrativa s’emmarca en
l’assoliment de dos objectius:

-

(1) Facilitar la informació necessària per tal que els
agents dels sector ramader boví català coneguin els
motius i la importància de realitzar l‘escornat en
vedells tenint en compte els estàndards en benestar
animal.

-

-

(2) Realitzar tallers pràctics en explotacions
catalanes per capacitar veterinaris i grangers a
realitzar correctament el procediment d’escornat en
vedells en condicions òptimes de benestar animal.

-

de

les

actuacions

Publicació de fitxes tècniques resumides
dirigides a grangers i veterinaris sobre
l’escornat en vedells.
Guia audiovisual de com realitzar el
procediment d’escornat amb alts estàndards
de benestar animal.
Realització de xerrades informatives i tallers
demostratius
Servei tècnic per assessorar, aconsellar, i
donar suport als ramaders i veterinaris
interessats en realitzar l’escornat en vedells
en condicions òptimes de benestar animal.

03. Àmbit d’aplicació
L’activitat va dirigida a les granges de boví de llet de
Catalunya que estiguin realitzant el procediment
d’escornat.
Els agents implicats són en primera instància els
grangers i veterinaris responsables de les
explotacions. Altres agents com ara cooperatives,
empreses làcties i àrees de distribució alimentaria
també se’n poden beneficiar.
Foto 1. Escornat per cauterització (Autora: Eva Mainau)
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DADES DEL CENTRE DE RECERCA
NOM: Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Facultat de Veterinària de la UAB
ADREÇA: Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona
WEB: www.sniba.es; www.fawec.org
DADES DE CONTACTE: Eva Mainau (eva.mainau@uab.cat)
TELF: 935811352

PRESSUPOST
Pressupost total del projecte: 29.850,00 €
Contribució de la UE al pressupost: 12.835,50
€

DIFUSIÓ DEL PROJECTE
Les fitxes tècniques i la guia audiovisual es podran trobar a: www.fawec.org

Amb el finançament de:

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ref.: 062_2019
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