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INTRODUCCIÓ:

• Definir els caràcters que són propis de 

sa raça.

• Mantenir la homogeneïtat morfològica 

de la població.

• Donar suport a la predicció del 

rendiment econòmic (Selecció i 

Millora)

¿Perquè se jutgen es bens?



Dificultats amb la valoració del Bestiar Oví

• Cobertura de la llana: 
o Animals tosos, difícil de valorar aquest caràcter.

o Massa llana, amaga parts del cos: braguer, testicles, dors, etc.

• Número d’animals a valorar:
o A les explotacions tant per inscriure al llibre, com per valorar els caràcters 

predictius de la millora, s’ha de fer individual, requereix d’un sistema ràpid 

però objectiu (Controls de rendiments valoracions lineals de la descendència).

o Concursos morfològics valoracions individuals implica molt de temps.

• Mida dels animals:
o El jutge es més gros, que l’animal, per tant veu cap, llom i zona dorsal.

A Menorca dues toses 
facilita la revisió, elegir el 
millor moment.

A les explotacions, preselecció 
del ramader. 
Concursos, fer lots. 

i mostrar al ramader el be dret i assegut.

El jutge s’haurà d’apropar i acotar, per revisar 

la part baixa o el jutge haurà de agafar l’animal 

i mostrar al ramader el be dret i assegut.



TIPUS DE VALORACIONS

• Se diferencien segons els objectius:

o Inscriure en el Llibre Genealògic.

o Revisió dels caràcters objecte de Selecció en els controls de rendiment dels 

Programa de Millora.

o Concursos morfològics: Caràcters destacables d’un animal sobre l’altre.

o Valoració econòmica de l’animal.

• ¿Com s’ha valorat fins ara?

o Com es far per inscriure un animal al Llibre Genealògic.

• ¿Quina es la proposta d’aquesta jornada?

o Avançar dotant de capacitat als jutges per realitzar la seva activitat amb qualsevol 

dels objectius, encara que a la jornada només xarrarem dels 3 primers.



EVOLUCIÓ AMB LA VALORACIÓ DE LA RAÇA



VALORACIÓ MORFOLÒGICA
Inscripció en el Llibre Genealògic

• ¿Qui? Veterinari de l’associació o jutges 

formats per això.

• ¿A on? A l’explotació.

• ¿Quan? A l’any o quan han parit.

• ¿Fases?

o Revisió de defectes.

o Puntuació de la conformació.



VALORACIÓ MORFOLÒGICA
Caràcters objecte de Selecció

• ¿Qui? Veterinari de l’associació o jutges en els 

controls de rendiments, formats per això.

• ¿A on? A l’explotació.

• ¿Quan? Després de valorar els caràcters 

productius.

• ¿Fases?

Segons l’aptitud: Llet, Carn o Mixta.

o Establir valoracions lineals de la raça.

o Valorar semental mitjançant la descendència.



VALORACIÓ MORFOLÒGICA
Concurs morfològic

• ¿Qui? 1 o 2 jutges valoració individual o un tribunal 

format per 3 a 5 membres.

• ¿A on? En el certamen convocat.

• ¿Quan? Per seccions separades per sexe i edat.

• ¿Fases?

o Primera revisió selecció de 5 lots o 5 animals per 

secció (18 animals).

o Segona revisió valorar els millors dintre dels 

seleccionats, ordenar.
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Conclusió

Per aconseguir els objectius es 
imprescindible forma els jutges amb 
coneixements suficients teòrics i pràctics.



Continuïtat de la jornada

• Valoració morfològica per la inscripció en el Llibre Genealògic.

• Valoració morfològica per la selecció i millora.

• Valoració morfològica en els concursos morfològics.

_________________________________________________

• Jornada de practiques: Jutjaments en el camp.


